
Nisan ayı ile birlikte dış ticaret verilerinde salgının etkileri belirginleşmeye başla-

mış görünürken, ithalat tarafı hem petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerin hem de 

iç talepteki zayıflamanın etkilerini yansıtıyor. İhracat 2020 yılı Nisan ayında, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar olurken, itha-

lat %25,0 gerileyerek 13 milyar 553 milyon dolar seviyesine indi. Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış veriler de dış ticarette Nisan’da sert daralmaya işaret ediyor. 

İhracat bir önceki aya göre Nisan’da %31,9 gerilerken, aynı ayda ithalatta %27,9 

reel düşüş yaşandı. 

Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı sert düşerken, dış ticaret açığı genişledi. 

Nisan’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2019’daki %84,9’dan 2020’nin aynı 

ayında %66,3’e gerilerken, dış ticaret açığı yıllık bazda %67,0 artışla 2 milyar 732 

milyon dolardan 4 milyar 564 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bununla birlikte, 

2019 Nisan’da 1,1 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç çekirdek dış ticaret 

dengesi 2,8 milyar dolar açık verdi. Ocak-Nisan döneminde toplam dış ticaret açığı 

2019’un aynı dönemine göre %102,3 artışla 17,5 milyar dolara çıkarken, çekirdek 

dış ticaret denge 6,7 milyar dolar fazladan 2,8 milyar dolar açığa döndü. 

Nisan’da ihracat ülke gruplarına göre genele yayılmış bir şekilde ve kayda değer 

ölçüde daraldı. AB ekonomilerine yapılan ihracat Nisan’da yıllık bazda %47,8 azalır-

ken, Kuzey Amerika ülkelerine yapılan ihracatta daralma %28,8 olarak gerçekleşti. 

Yılın başında görece iyi bir performans kaydedilen gelişmekte olan ekonomilere 

ihracat Nisan’da yıllık bazda %40,1 geriledi. 

İthalat tarafında ise sermaye malları ithalatındaki sürpriz artışa karşın bu dönem-

de tüketim ve ara malı ithalatındaki belirgin azalışlar yaşandı. Sermaye malları 

ithalatı Nisan’da yıllık bazda %6,8 artarken, ara malı ithalatı düşük petrol fiyatları-

nın da etkisiyle aynı dönemde %30,3 geriledi. Tüketim malları ithalatı ise binek oto-

mobil ithalatındaki artışa rağmen bu dönemde %16,5 azaldı. Tüketim malları içeri-

sinde dayanıklı mallar grubunda azalışlar çok daha belirginken, dayanıksız tüketim 

mallarında görece sınırlı azalışlar görüldü. 

Nisan ayı verileri, salgının etkilerinin dış ticaret istatistiklerinde belirginleşmeye 

başladığını teyit ederken, benzer tablonun Mayıs ayında da sürdüğünü değerlen-

diriyoruz. İhracatta kısa vadede Avrupa ekonomilerindeki duraksamadan kaynak-

lı yaşanan ivme kaybı devam edebilir. Bununla birlikte, petrol fiyatlarındaki dü-

şük seviyelerin yol açacağı gelir kaybından dolayı Ortadoğu ve Rusya gibi pazarla-

ra yapılacak ihracat da bir miktar hız kesebilir. Ancak TL’nin rekabetçi seviyeleri-

nin bu kayıpları orta vadede kısmen telafi edebileceğini düşünüyoruz. İthalat ta-

rafında ise düşük enerji maliyetlerinin yanında kurlardaki yükseliş ve tüketim 

eğilimindeki zayıflama kaynaklı ivme kaybı gözlenebileceğini öngörüyoruz. Bu 

sonuçlarla dış ticaret açığı üzerindeki risklerin genel olarak dengeli olduğunu de-

ğerlendiriyoruz. 
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Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar

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

Çekirdek Toplam

* Çekirdek: Altın ve enerji hariç olarak tanımlanmıştır. 

Nisan/2019 Nisan/2020 Yıllık Değişim Ocak-Nisan 2019 Ocak-Nisan 2020 Yıllık Değişim

İhracat 15,341 8,975 -41.5% 59,874 51,602 -13.8%

İthalat 18,073 13,552 -25.0% 68,545 69,200 1.0%

Toplam Dış Ticaret Dengesi -2,733 -4,577 67.5% -8,671 -17,598 103.0%

Altın ve Enerji Hariç Denge 1,135 -2,772 -344.3% 6,672 -2,791 -141.8%

Temel Dış Ticaret İstatistikleri (Milyon Dolar)
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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.  


