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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici verilere göre 

Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 1.0 oranında azalarak 16.09 milyar dolara 

gerilerken, ithalat yüzde 16.1 oranında artarak 21.16 

milyar dolara yükseldi. Bu aynı zamanda 2020 yılının en 

yüksek ithalat rakamıdır. 

Böylece bir önceki yılın aynı döneminde 1.98 milyar 

dolar olan dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 155.3 

oranında artarak 5.07 milyar dolara yükselirken, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.1’den yüzde 

76.0’ya geriledi.  

Ocak-Kasım döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre yüzde 8.3 daralırken, ithalat yüzde 3.6 

artış kaydetti. Dış ticaret açığı ise 24.84 milyar dolardan 

45.34 milyar dolara yükseldi.  

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla göre 

yüzde 7.2 oranında azalarak 167.09 milyar dolara 

gerilerken, ithalat yüzde 4.9 oranında artarak 217.10 

milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı 

dönemine göre 23.07 milyar dolar yükselerek 50.01 

milyar dolar oldu.  

Kasım’da altın ithalatı bir önceki aya göre artarak 2.66 

milyar dolar oldu. Bir önceki ay yüzde 95.3 olan  altın 

hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım’da yüzde 

86.3’e geriledi. Bu veriden hareketle altın hariç dış 

ticaret açığının bu ay artarak 2.53 milyar dolara 

yükseldiğini hesaplamaktayız. 

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre Kasım’da 

ara malı ve tüketim malı ithalatı artarken yatırım malı 

ithalatının gerilediğini görmekteyiz. Mevsimsel etkilerden 

arındırdığımızda ara malı ve yatırım malı ithalatının 

yavaşlarken tüketim malı ithalatının hızlanması dikkat 

çekiyor.  

Fasıllara göre ithalat detaylarına baktığımızda enerji 

ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 23.9 

oranında azalarak 2.56 milyar dolara geriledi. 

 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

16,243 18,228 -1,986 89.1%

16,088 21,158 -5,070 76.0%

∆ -1.0% 16.1% 155.3%

Kas.19 (yıl l ık) 180,092 207,035 -26,943 87.0%

Kas.20 (yıl l ık) 167,091 217,101 -50,010 77.0%

∆ -7.2% 4.9% 85.6%

Kas.19

Kas.20

Kasım ayı gerçekleşmeleri Yeni Ekonomi Programında 

(YEP) 165.9 milyar dolar olarak öngörülen 2020 yılı ihracat 

hedefinin hafifçe aşılacağına işaret etmektedir. 200.4 

milyar dolar olarak öngörülen ithalat rakamının ise yılı 215

-220 milyar dolar aralığında kapatacağı anlaşılıyor. Bu 

durumda 2020 yılında 50 milyar dolarlık bir dış ticaret açı-

ğı vereceğimizi söyleyebiliriz. YEP’te hedef 38.1 milyar 

dolar dış ticaret açığı şeklindeydi.  

Son açıklanan büyüme verisinden hareketle yüzde 3.8 

olarak öngörülen dış ticaret açığı GSYH oranının bunun 3 

puan üzerinde yüzde 6.8 olacağını beklemekteyiz. 3. 

çeyrekte büyümeyi 9.1 puan aşağıya çeken net ihraca-

tın son çeyrekte de benzer şekilde olumsuz katkı verece-

ğini söyleyebiliriz. 

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak Covid-19 salgınında 

Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde ikinci 

dalganın yaşanmasının da etkisiyle İstanbul Sanayi Odası 

PMI verisi detaylarında, üretimin yavaşladığını, takip edi-

len on sektörün yedisinde yeni ihracat siparişlerinin hız 

kaybettiğini gördük. Bu durumun ne kadar devam ede-

ceği dış ticaretin seyri açısından belirleyici olmaya de-

vam edecek. 
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