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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 Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 16.0 oranında artarak 17.84 

milyar dolar, ithalat yüzde 11.7 oranında artarak 

22.41 milyar dolar oldu.  

Bir önceki yılın aynı döneminde 4.67 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Aralık’ta yüzde 2.2 oranında 

azalarak 4.57 milyar dolara gerilerken, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 76.7’den yüzde 

79.6’ya yükseldi.  

2019 yılında 180.83 milyar dolar olan ihracat 2020 

yılında yüzde 6.3 oranında azalarak 169.51 milyar 

dolara gerilerken, 210.35 milyar dolar olan ithalat 

yüzde 4.3 oranında artarak 219.43 milyar dolara 

yükseldi. Böylece 2019 yılında 29.51 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı yüzde 69.1 oranında artarak 

49.91 milyar dolara yükseldi. Yeni Ekonomi 

Programında (YEP) 2020 yılı ihracat gerçekleşme 

tahmini 165,9 milyar dolar, ithalat tahmini ise 204 

milyar olarak öngörülmüştü.  

Aralık ayında altın ithalatı bir önceki aya göre 

gerileyerek 2.20 milyar dolar olurken, altın hariç 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.8 

düzeyinde gerçekleşti. Altın hariç dış ticaret 

açığının 2.67 milyar dolar düzeyinde olduğunu 

hesaplamaktayız. 

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre 

Aralık’ta yatırım malı ithalatı bir önceki aya göre 

yüzde 9.3, ara malı ithalatı yüzde 6.4, tüketim malı 

ithalatı yüzde 3.1 oranında arttı. Yıllıkta ise yatırım 

malı ithalatı yüzde 25.3 oranında artarken ara malı 

ithalatı daha sınırlı yüzde 7.8 arttı. Tüketim malı 

ithalatının ise yüzde 22.1 oranında artış kaydettiğini 

görmekteyiz. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

tüketim ve yatırım malı ithalatında yavaşlama 

göze çarpmaktadır.  

Pandemi nedeniyle küresel ticaretin daraldığı, 

salgına bağlı kısıtlamaların dış talep ve ihracat 

görünümü üzerinde belirsizlik oluşturduğu 2020 

yılının hemen başında 1.13 dolar olan ihracat 

kilogram fiyatının Aralık sonunda 0,96 dolara kadar 

gerilediğini görmekteyiz.  

2020 yılında rekor düzeyde 23.1 milyar dolar altın 

ithalatı gerçekleşirken, 2019 yılında 21.2 milyar 

dolar olan tüketim malı ithalatı kredi genişlemesi ile 

bağlantılı olarak 24.1 milyar dolara yükseldi. Ara 

malı ithalatı bir önceki yılla aynı düzeyde 

gerçekleşirken, sermaye malı ithalatının ise son 3 

yılın en yüksek düzeyinde gerçekleştiğini 

görmekteyiz. 

Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte 

başlayan kısmi toparlanmanın devam edeceğine 

işaret etmektedir. 2021 yılında 184.0 milyar dolar 

o la rak  öngör ü len  ih racat  hedef ine 

ulaşılabileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki yıl 

ithalatın 223.3 milyar dolar, dış ticaret açığının ise 

39.3 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

15.387 20.055 -4.668 76,7%

17.844 22.411 -4.567 79,6%

∆ 16,0% 11,7% -2,2%

Ara.19 (yıl l ık) 180.833 210.345 -29.512 86,0%

Ara.20 (yıl l ık) 169.514 219.425 -49.911 77,3%

∆ -6,3% 4,3% 69,1%
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