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2020 YILI MAYIS AYI VERİ BÜLTENİ 

Pandemi sürecinde Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre %10,84 oranında artarken, bir 

önceki yılın aynı ayına göre % 40,88 oranında azalmıştır.  

2020 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; 

• İhracat, % 40,88 azalarak 9 milyar 964 milyon dolar, 

• İthalat, % 27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolar, 

• Dış ticaret hacmi, % 33,98 azalarak 23 milyar 370 milyon dolar, 

• İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 74,3 olmuştur. 

 

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda 

olumsuz etkileyen Covid-19 salgını, Mayıs ayında da ihracatımızı negatif yönde etkilemeye 

devam etmiştir.  

Buna ilave olarak, Mayıs ayında takvim etkisinin de ihracatımızı ve dış ticaret hacmimizi 

olumsuz şekilde etki yaptığı görülmektedir. Nitekim, 2020 yılı Mayıs ayının, 1 Mayıs, 19 

Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramını ihtiva etmesi, sokağa 

çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri göz önünde bulundurulduğunda; 2019 yılı Mayıs 

ayındaki 22 iş günü, 2020 yılı Mayıs ayında 16 iş gününe gerilemiştir. 

GTS’ye Göre Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)  

Kaynak: TÜİK 

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, 

• İhracat bir önceki döneme göre % 8,4 oranında azalarak 165 milyar 732 milyon dolar, 

ithalat ise % 1,7 oranında azalarak 205 milyar 869 milyon dolar olmuştur. 

 

• Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 4,8 oranında azalarak 371 milyar 601 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 80,5 

olmuştur. 
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GTS Kapsamında Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre  

İhracat ve İthalat 

 

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 

2020 yılı Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; 

en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (5 milyar 161 milyon dolar) grubunda yapılırken, 

bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (3 milyar 679 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) 

malları” (1 milyar 63 milyon dolar) grupları takip etmiştir. 

GEG Sınıflamasına Göre İhracat (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 

2020 yılı Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; 

en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 286 milyon dolar) grubunda yapılırken, 

bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 944 milyon dolar) ve “Tüketim 

malları” (1 milyar 121 milyon dolar) grupları takip etmiştir. Tükletim malları ithalatındaki 

gerileme ise %38,10 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

GEG Sınıflamasına Göre İthalat (Milyon Dolar) 

Kaynak: TB 
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Ülkelere Göre İhracat ve İthalat 

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olmuştur. 

2020 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (919 milyon dolar) olurken, bu 

ülkeyi sırasıyla, ABD (882 milyon dolar) ve Irak (603 milyon dolar) izlemektedir. 

Ülkelere Göre İhracat  (Milyon Dolar) 

  

Kaynak: TB 

Mayıs ayı ihracatında değer bazında en fazla düşüş gösteren ilk 10 ülke aşağıda 

gösterilmiştir. Bahse konu ülkelerin büyük bir kısmının Covid-19 salgınının en fazla 

hissedildiği (Almanya, İtalya, İspanya, Fransa) ve/veya Covid-19 nedeniyle sınırlarda 

karantina önlemlerinin aldındığı (Irak, İran) ülkeler olması dikkat çekmektedir. 

Mayıs Ayı İhracatında Değer Bazında En Fazla Düşüş Görülen Ülkeler (Milyon Dolar) 

Kaynak: TB 
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GTS’ye göre en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur. 

2020 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 863 milyon dolar) olurken, 

bu ülkeyi sırasıyla, Almanya (1 milyar 232 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 173 milyon 

dolar) izlemektedir. 

Ülkelere Göre İt halat  (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: TB 

 

Kaynaklar: 

Ticaret Bakanlığı 

TÜİK 
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