
TÜİK, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle ürettiği dış ticaret istatistiklerini, ödeme-

ler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyon-

lara uyumlu hale gelmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren genel ticaret sis-

temine göre yayınlamaya başladı. Genel ticaret sisteminde, Türkiye’nin eko-

nomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dola-

şım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katıldığı için 

dış ticaret hacmi özel ticaret sistemindekine göre daha yüksek gerçekleşiyor. 

Örneğin, 2019 ihracatı özel ticaret sisteminde 171,5 milyar dolar olarak açıkla-

nırken, genel sistemde 180,9 milyar dolar açıklandı. Aynı zamanda ithalat ise 

özel sistemde 202,7 milyar dolar iken genel sistemde 210,3 milyar dolar oldu. 

Bu kapsamda ilki açıklanan Ocak ayı dış ticaret istatistikleri, ihracattaki ılımlı 

artışa karşın, ithalatın iç talepteki toparlanmayla canlandığına işaret ediyor. 

İhracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 

milyar 759 milyon dolar olurken, ithalat %18,8 artarak 19 milyar 207 milyon 

dolar seviyesine çıktı. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2019’da-

ki %85,8’den %76,8’e gerilerken, dış ticaret açığı yıllık bazda %94,3 artışla 2 

milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolar seviyesine yükseldi. 

2019 son çeyrekte olduğu gibi yeni yılın başında da yüksek altın ithalatı öne 

çıkarken, çekirdek dengede bozulma sınırlı kaldı. 2019 Ocak’ta 2,3 milyar 

dolar olan altın hariç açık, 2020 Ocak’ta 2,8 milyar dolar olurken, altın ve 

enerji hariç çekirdek dış ticaret fazlası 1 milyar 219 milyon dolardan 764 mil-

yon dolara indi. 

Ocak’ta gelişmiş ekonomilere yapılan ihracat hafif toparlanırken, gelişmekte 

olan ekonomilere yapılan ihracatın nispeten gücünü koruduğu görülüyor. 

AB ülkelerine yapılan ihracat, yıllık bazda %3,2 artarken, diğer Avrupa ülkeleri 

ve Kuzey Amerika’ya yapılan ihracatta artışlar sırasıyla %29,0 ve %11,7 olarak 

gerçekleşti. Orta Doğu’ya yapılan ihracat çift hanede büyümeye devam etse 

de Kuzey Afrika ve Güney Amerika’ya yapılan ihracat Ocak’ta hız kesti.  

İthalat tarafında ise tüketim malı ve ara mallarında makul hızda artışlar sü-

rerken, sermaye malı ithalatında geçen yılın düşük bazının da etkisiyle hızlı 

artış dikkat kaydedildi. Tüketim malları ithalatı Ocak’ta geçen yılın aynı döne-

mine göre %17,0 artarken, ara malları ithalatında artış %15,5 oldu. Sermaye 

malları ithalatındaki yıllık artış ise %45,5’i buldu. 

Öncü veriler, Şubat’ta dış ticarette benzer bir tablonun oluşmuş olabileceği-

ne işaret ediyor. Çin’deki virüs salgını bazı sektörlerde ilave bir dış talep ya-

ratarak ihracatı destekleyebilir. Fakat son günlerde küresel ticarete yönelik 

artan belirsizlikler ve finansal piyasalardaki oynaklığın dış talep görünümü-

nü olumsuz etkilediğini değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, petrol fiyatların-

daki düşüş enerji faturasını sınırlayacak bir faktör olarak öne çıksa da, küre-

sel belirsizlikler orta vadede yatırım iştahını ve ihracat artışı üzerinde aşağı 

yönlü baskı yapabilir. Bu sonuçlarla dış ticaret açığı üzerindeki risklerin den-

geli olduğunu değerlendiriyoruz. 
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Toplam ve Çekirdek Dış Ticaret Dengesi (12-Aylık Toplamlar, Milyar 
Dolar)

Çekirdek Toplam

* Çekirdek: Altın ve enerji hariç olarak tanımlanmıştır. 

Ocak/2019 Ocak/2020 Yıllık Değişim

İhracat 13,875 14,759 6.4%

İthalat 16,165 19,207 18.8%

Toplam Dış Ticaret Dengesi -2,290 -4,448 94.3%

Altın ve Enerji Hariç Denge 1,219 764 -37.3%

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.  


