
Kasım’da ihracat gerilerken, iç talepteki yavaşlamanın sınırlı kalmasıyla ithalatta 

artış sürdü. Eylül ve Ekim aylarında artışlar kaydeden ihracat Kasım’da yıllık bazda 

%0,9 gerileyerek 16,1 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat %15,9 artarak 21,1 

milyar dolara ulaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise Kasım 

ayında ihracat bir önceki aya göre %4,1 gerilerken, ithalat %8,3 arttı. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı düşüşünü sürdürürken, dış ticaret açığındaki 

genişleme Kasım’da tekrar hız kazandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 

2019’daki %89,1’den Kasım 2020’de %76,2’ye geriledi. Aynı dönemde dış ticaret 

açığı yıllık bazda %153,5 genişleyerek 2,0 milyar dolardan 5,0 milyar dolara çıktı. 

2019 Kasım’da 2,3 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç çekirdek dış ticaret 

dengesi 2020’nin aynı ayında 220 milyon dolar açık verdi. 

Kasım verileriyle birlikte, ilk 11 ayda ihracat yıllık bazda %8,3 daralarak 151,7 mil-

yar dolar oldu. İthalat ise 2019’un aynı dönemine göre %3,5 artışla 197,0 milyar 

dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı %82,5 genişleyerek 24,8 milyar dolardan 

45,3 milyar dolara çıktı. 2019 yılının 11 aylık döneminde 14,9 milyar dolar fazla ve-

ren çekirdek denge 2020’nin aynı döneminde 2,0 milyar dolar açığa döndü. 

Kasım’da ihracatta AB başta olmak üzere önemli pazarların çoğunda bozulma 

yaşandı. Kasım’da AB ekonomilerine yapılan ihracat yıllık bazda %1,4 gerilerken, 

AB hariç Avrupa’ya yapılan ihracatta yıllık artış hızı %23,2’den %2,3’e yavaşladı. 

Bununla birlikte, gelişmekte olan ekonomilerin toplamına yapılan ihracat Kasım’da 

%5,5 azalırken, Amerika kıtasına yapılan ihracattaki artışlar toplamdaki zayıflamayı 

sınırlayan bir gelişme oldu. 

Yatırım malları ithalatında yavaşlama sınırlı kalırken, binek otomobil nedeniyle 

tüketim mallarında yüksek artış sürdü. Yatırım mallarında yıllık bazda artış Ka-

sım’da bir miktar hız kesmiş olsa da %32,6 ile oldukça güçlü seyretti. Dayanıklı ve 

yarı dayanıklı tüketim mallarında artışlar görece sınırlı kalsa da, binek otomobil 

ithalatındaki %195,5’lik yıllık bazda artış nedeniyle toplam tüketim malı ithalatında 

Kasım’da %41,4 artış meydana geldi. Enerji fiyatlarındaki düşük seviyelerin katkısı 

azalırken, bu dönemde toplam ara malı ithalatı yıllık bazda %9,5 artış kaydetti. 

Kasım ayı verilerinin detayları Mart-Temmuz dönemindeki likidite destekleri ve 

kredi genişlemesinin gecikmeli etkileriyle bazı ürünlere yönelik ertelenmiş tale-

bin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü teyit ediyor. Bir miktar yavaşlamış olmakla 

birlikte, yatırımlar tarafındaki güçlü seyrin sürmesini olumlu değerlendiriyoruz. 

İhracat tarafında ise Kasım rakamlarının detayları ve öncü güven endeksleri dış 

talepteki kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dö-

nemde ithalattaki ivme kaybına rağmen dış dengede iyileşmenin zaman alabile-

ceğini düşünüyoruz.  
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Dış Ticaret                 Kasım 2020 

* Çekirdek: Altın ve enerji hariç olarak tanımlanmıştır. 

Kasım 2019 Kasım 2020 Yıllık Değişim Ocak-Kasım 2019 Ocak-Kasım 2020 Yıllık Değişim

İhracat 16,243 16,094 -0.9% 165,446 151,670 -8.3%

İthalat 18,228 21,127 15.9% 190,290 197,014 3.5%

İhracat/İthalat 89.1% 76.2% 86.9% 77.0%

Toplam Dış Ticaret Dengesi -1,986 -5,033 153.5% -24,844 -45,344 82.5%

Temel Dış Ticaret İstatistikleri (Milyon Dolar)
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3-Aylık Toplamların Yıllık Değişimi

İhracat İthalat
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Toplam ve Çekirdek Dış Ticaret Dengesi (12-Aylık Toplamlar, Milyar 
Dolar)
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Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış İhracat ve İthalat (Milyar $)
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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.  

 


