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2020 YILI NİSAN AYI VERİ BÜLTENİ 

Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 41,38 oranında, ithalat ise % 28,31 

oranında azalmıştır. 

2020 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; 

 İhracat, % 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolar, 

 İthalat, % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar, 

 Dış ticaret hacmi, % 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar, 

 İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 69,4 olmuştur. 

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

olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert 

ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir. 

Nitekim, salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen 

eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan 

ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. Mart ve Nisan aylarında görülen bu 

düşüş, yılın ilk 2 ayında % 4,0 oranında artış gösteren ihracatımızın da 4 aylık dönem itibariyle 

negatif büyüme göstermesine yol açmıştır. 

Benzer şekilde, Covid-19 nedeniyle Nisan ayında ithalatımızın da % 28,31 gibi yüksek bir 

oranda gerilediği görülmektedir.  

GTS’ye Göre Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)  

Kaynak: TÜİK 

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, 

 İhracat bir önceki döneme göre % 3,7 oranında azalarak 172 milyar 706 milyon dolar, 

ithalat ise % 1,8 oranında azalarak 210 milyar 411 milyon dolar olmuştur. 

 Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 2,6 oranında azalarak 383 milyar 117 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,1 

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 Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; 

en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (4 milyar 907 milyon dolar) grubunda yapılırken, 

bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (3 milyar 91 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) 

malları” (904 milyon dolar) grupları takip etmiştir. 

GEG Sınıflamasına Göre İhracat (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

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

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

en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (9 milyar 577 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu 

grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 952 milyon dolar) ve “Tüketim malları” 

(1 milyar 397 milyon dolar) grupları takip etmiştir. 

 

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 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (862 milyon dolar) olurken, bu 

ülkeyi sırasıyla, ABD (606 milyon dolar) ve Irak (564 milyon dolar) izlemektedir. 

Ülkelere Göre İhracat  (Milyon Dolar) 

 
Kaynak: TB 

İhracatta en fazla düşüş yaşanan ülkelerin büyük bir kısmının Covid-19 salgınının en fazla 

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

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

Nitekim, AB ülkelerinin GSYİH’sı ilk çeyrekte % 3,5 oranında daralmış olup, bu rakam 

çeyreklik bazda bu verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı 

küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde 

beklentilerin de ötesinde % 4,8 oranında daraldığı açıklanmıştır.  

 

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

2020 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 559 milyon dolar) olurken, 

bu ülkeyi sırasıyla, Almanya (1 milyar 267 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 126 milyon 

dolar) izlemektedir. 
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Ülkelere Göre İthalat  (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

 

Kaynaklar: 

Ticaret Bakanlığı 

TÜİK 

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
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