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Mayıs’ta dış ticaret açığı 1,8 milyar USD oldu. 

Mayıs ayında ihracat hacmi yıllık bazda %12,1 oranında 
artarak 16 milyar USD olurken, ithalat hacmi %19,3 
düşüşle 17,8 milyar USD’ye indi. Böylece, dış ticaret açığı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %76,5 azalarak 1,8 
milyar USD oldu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında %64,6 olan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı bu dönemde %89,7’ye 
yükseldi. 

12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Mayıs ayında 
171,3 milyar USD ile tarihi yüksek seviyeye ulaşırken, 
ithalat hacmi 202,8 milyar USD gerileyerek düşüşünü 
sürdürdü. İhracatın ithalatı karşılama oranı %84,5 ile 1965 
yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı. 

Motorlu kara taşıtları ihracatı üç ayın ardından yükseldi. 

Mayıs ayında ihracat hacmindeki artışın genele yayıldığı 
görülüyor. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 fasıldan 
yalnızca meyve ihracatı bu dönemde geriledi. Şubat 
ayından bu yana yıllık bazda gerileyen motorlu kara 
taşıtları ihracatı Mayıs ayında %2,2 genişleyerek en fazla 
ihracat yapılan fasıl olmaya devam etti. En fazla ihracat 
yapılan ikinci ve üçüncü fasıl olan kazanlar ve makineler ile 
demir-çelik ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
sırasıyla %15,4 ve %11,6 oranında artış kaydetti. Mayıs 
ayında kıymetli metaller ile mineral yakıtlar ve yağlar 
ihracatındaki hızlı yükselişler dikkat çekti.  

Başlıca ihracat pazarlarımız... 

Mayıs ayında ihracatımızın %8,3 oranında genişlediği 
Almanya en büyük ihracat pazarımız olmaya devam etti.  

Bu ülkeyi İtalya ve İngiltere izlerken, Mayıs’ta Körfez 
ülkeleri ile ABD’ye yönelik ihracatımızdaki hızlı yükselişler 
dikkat çekti.   

Enerji ithalatı Mayıs’ta geriledi. 

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir sonucu olarak 
ithalat hacminde yaşanan düşüş Mayıs ayında da sürdü. Bu 
dönemde en çok ithalatı yapılan 20 faslın 16’sında ithalat 
yıllık bazda geriledi. Mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı 
Mayıs’ta yıllık bazda %2,5 oranında gerilemesine karşın en 
fazla ithalatın yapıldığı fasıl olmaya devam etti. Geçtiğimiz 
yıla kıyasla 1,1 milyar USD gerileyen kıymetli metal 
ithalatındaki düşüş ithalat hacmindeki azalışa 5,1 puan ile 
en yüksek katkıyı verdi. Nisan ayında hızlı biçimde yükselen 
hububat ithalatının Mayıs’ta %114,5 artması dikkat çekti.  

Tüketim malı ithalatındaki düşüş sürüyor. 

Mayıs ayında tüketim malı ithalatı %33,6 ile hızlı düşüş 
kaydetti. Yatırım harcamalarında kaydedilen düşüşün bir 
sonucu olarak sermaye malı ithalatı bu dönemde %23,5 
oranında geriledi. Mayıs ayında ara malı ithalatı da %16,7 
oranında azaldı. 

Beklentiler… 

Mayıs ayında, iç talepte yaşanan düşüş  paralelinde ithalat 
hacmindeki gerilemenin devam ettiği görüldü. Bu 
doğrultuda dış ticaret açığındaki daralma eğilimi sürdü. 
Ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın dış ticaret dengesi 
üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ve dış ticaret 
açığındaki gerileme trendinin süreceğini tahmin ediyoruz.  
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2018 2019 (%) 2018 2019 (%)

İhracat 14,3 16,0 12,1 69,2 72,7 4,9

İthalat 22,1 17,8 -19,3 104,5 84,3 -19,3

Dış Ticaret Dengesi -7 ,8 -1 ,8 -76,5 -35,3 -11,6 -67,0

Karşılama Oranı (%) 64,6 89,7 - 66,2 86,2 -
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlan-

mıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen 

görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleri-

dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle 

doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtıla-

maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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