
İç talepteki toparlanma ve altın talebiyle Aralık’ta ithalattaki artış sürerken, ihra-

cat iki aylık azalışın ardından yeniden yükseldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 

2019 Aralık’ta ihracat önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 artarak 14,7 milyar dola-

ra çıktı. Aynı dönemde ithalat yıllık bazda %14,9 artışla 19,0 milyar dolar olarak ger-

çekleşti. Dış ticaret açığı ise %57,6 genişleyerek 4,3 milyar dolar seviyesinde oluştu.  

Çekirdek göstergeler ise beş ay sonra yeniden dış ticaret açığına işaret ediyor. Altın 

ve enerji hariç ihracat Aralık’ta yıllık bazda %5,9 artarken, çekirdek ithalatta yıllık 

artış %15,5 olarak gerçekleşti. Böylece çekirdek dış ticaret dengesi Aralık’ta 73 mil-

yon dolar ile Haziran sonrası yeniden açık verdi. 

Aralık’ta ihracatın ithalatı karşılama oranı da ivme kaybetmeye başladı. 12 aylık 

toplamlarda genel ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım’daki %85,2’den %84,6’ya, 

çekirdek ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %108,9’dan %107,9’a geriledi. 

Aralık’ta gelişmiş ekonomilere yapılan ihracatın zayıflamaya devam ettiği görülür-

ken, gelişmekte olan ekonomilere yapılan ihracatın nispeten gücünü koruduğu 

görülüyor. AB ve Kuzey Amerika ekonomilerine yapılan ihracat 2019 Aralık’ta yıllık 

bazda sırasıyla %0,4 ve %0,5 oranında geriledi. Öte yandan, Ortadoğu ve Kuzey Afri-

ka ekonomilerine yapılan ihracat aynı dönemde sırasıyla %8,2 ve %20,1 artış kay-

detti. 

Sektörel veriler de ihracatın bölgesel seyri ile uyumlu görünüyor. Aralık’ta imalat 

sanayi ihracatında akaryakıt ürünleri, kimya, metalik olmayan mineraller, mobilya ve 

diğer ulaşım araçlarında yüksek artışlar görülüyor. Buna karşın, motorlu taşıtlar, gi-

yim, tekstil, ana metal gibi sektörlerin performansı Aralık’ta zayıf kaldı. 

İthalat tarafında ise ara mallarındaki baz etkisi kaynaklı yüksek artışlar öne çıkıyor. 

Ara malları ithalatı Aralık’ta yıllık bazda %17,5 artarken, tüketim mallarında ve ser-

maye mallarında yıllık artışlar sırasıyla %11,5 ve %7,3 ile ılımlı kaldı. 

Ağustos sonrasındaki genişlemeye rağmen dış ticaret açığı yılı daralarak tamamla-

dı. Aralık sonuçlarıyla birlikte, 2019 genelinde ihracat 2018’e göre %2,1 artışla 171,5 

milyar dolar olurken, ithalat %9,1 daralarak 202,7 milyar dolara indi. Böylece, 2018 

yılında 55,1 milyar dolar olan dış ticaret açığı 31,2 milyar dolara geriledi. Altın ve 

enerji hariç dış ticaret dengesinde ise 11,9 milyar dolar fazla oluştu. 

Dış ticaret verileri, iç talepteki toparlanmanın ılımlı kaldığını teyit ederken, riskle-

rin dengeli olduğu görülüyor. Yurtiçi finansal koşullardaki olumlu tablo son aylar-

da iç talebi desteklese de tüketim malları ithalatındaki artışların sınırlı kaldığı gö-

rülüyor. Aynı zamanda, petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerin toplam ithalat ve 

dış ticaret açığı üzerindeki riskleri kısmen dengelediğini değerlendiriyoruz. İhracat 

tarafında ise, TL’nin rekabetçi seviyeleri ve pazar çeşitlendirmedeki etkinliğe rağ-

men ana ticaret ortaklarımızın kırılgan görünümü ve küresel ticaretteki zayıflığın 

etkileri gözleniyor. Bu dinamiklerle 2020 yılında toplam dış ticaret açığında %20’lik 

bir genişleme olabileceğini hesaplıyoruz.  

Aralık/2018 Aralık/2019 Yıllık Değişim 2018 2019 Yıllık Değişim

İhracat 13,810 14,694 6.4% 167,921 171,531 2.1%

İthalat 16,554 19,019 14.9% 223,047 202,705 -9.1%

Toplam Dış Ticaret Dengesi -2,744 -4,325 57.6% -55,126 -31,174 -43.5%

Altın ve Enerji Hariç Denge 1,207 -73 -106.1% -7,816 11,926 -252.6%

Temel Dış Ticaret İstatistikleri (Milyon Dolar)

2.4%

4.1%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar

6-Aylık Toplamların Yıllık Değişimi
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İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (12-Aylık Toplamlar)

Toplam Çekirdek
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Toplam ve Çekirdek Dış Ticaret Dengesi (12-Aylık Toplamlar, Milyar 
Dolar)

Çekirdek Toplam

* Çekirdek: Altın ve enerji hariç olarak tanımlanmıştır. 
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  


