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2020 YILI TEMMUZ AYI VERİ BÜLTENİ 

Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,78 oranında, ithalat ise % 7,66 

oranında azalmıştır. 
 

2020 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; 

              İhracat, % 5,78 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, 

              İthalat, % 7,66 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar, 

              Dış ticaret hacmi, % 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon dolar olurken, 

              Dış ticaret açığı ise % 16,78 oranında azalarak 2 milyar 744 milyon dolara gerilemiştir. 

              İhracatın ithalatı karşılama oranı da % 84,5 seviyesine yükselmiştir. 

              Altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı % 93,9 değerine ulaşmıştır. 
 

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

olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın 

olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine 

girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. 
 

Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin Temmuz ayında hızlanarak daha da belirgin hale 

geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim, Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, 

Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve 

Temmuz ayında da 15 milyar 11 milyon dolara yükselmiştir. İhracatımız pandemi öncesi 

seviyelerini de aşarak, 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır. Bu değer ile en 

yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir.  

İlaveten, Temmuz ayında ihracatımız, Haziran ayına göre % 11,5 oranında artış göstermiştir. 

Temmuz ayı çalışma günü bazında günlük ortalama ihracatımız ise, Haziran ayına göre %16,8 

artışla 715 milyon dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, Ocak-Haziran döneminde % 

75,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da Ocak-Temmuz döneminde % 77,2 seviyesine 

çıktığı görülmektedir. 2019 yılı Temmuz ayında % 82,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 

2020 yılı Temmuz ayında % 84.5’e yükselmiştir. 

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Temmuz ayında 

ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 93,9 olmuştur. Ocak-Temmuz döneminde ise % 83,6 

değerine ulaşmıştır. 

GTS’ye Göre Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)  
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GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, 

- İhracat bir önceki döneme göre % 7,51 oranında azalış ile 166 milyar 569 milyon dolar, ithalat 

ise % 1,13 oranında artış ile 205 milyar 615 milyon dolar olmuştur. 

- Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 2,93 oranında azalarak 372 milyar 184 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 81,01 olmuştur. 

 

GTS Kapsamında Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre  

İhracat ve İthalat 

 

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

2020 yılı Temmuz ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat 

incelendiğinde; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 4 milyon dolar) grubunda 

yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (6 milyar 154 milyon dolar) ve “Yatırım 

(Sermaye) malları” (1 milyar 748 milyon dolar) grupları takip etmiştir. 

GEG Sınıflamasına Göre İhracat (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

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

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

en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (12 milyar 855 milyon dolar) grubunda yapılırken, 

bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 703 milyon dolar) ve “Tüketim 

malları” (2 milyar 158 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, İngiltere ve ABD 

olmuştur. 

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 458 milyon dolar) 

olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (963 milyon dolar) ve ABD (942 milyon dolar) 

izlemektedir. 

Ülkelere Göre İhracat  (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

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

2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 911 milyon dolar) 

olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 835 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 

milyar 279 milyon dolar) izlemektedir. 

Ülkelere Göre İthalat  (Milyon Dolar) 

 Kaynak: TB 

Kaynaklar: 

Ticaret Bakanlığı 

TÜİK 
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