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İhracat %14,3, ithalat %22,7 azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;
ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar,
ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %42,5 azaldı
Haziran ayında dış ticaret açığı %42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2018 Haziran ayında %70,1 iken, 2019 Haziran ayında %77,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,5 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat
%15,5, ithalat %0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında
önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,1, ithalat %14,8 azaldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla
685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti.
Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile
ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki
payı %94'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir. İmalat
sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,5'tir. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9'dur.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 11 milyar 594 milyon dolar oldu
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9
azalarak 11 milyar 594 milyon dolar, ithalat ise %22,9 azalarak 15 milyar 71 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,9 oldu.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Ağustos 2019'dur.
AÇIKLAMALAR
Dış ticaret istatistikleri özel ticaret sistemi ve genel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemi
kullanılarak hesaplanmaktadır. Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler
istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar
kapsanmaktadır. Bu nedenle, antrepolar ile serbest bölgelerden ülkeye gelen ve ülkeden serbest
bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar hesaplamalara katılırken, söz konusu bölgelerle 3.
ülkeler arasındaki ticaret hesaplamalara katılmamaktadır. Genel ticaret sisteminde ise, bir ülkenin
ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Genel ticaret sisteminde
ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına
giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dış ticaret istatistiklerinin detaylı olarak özel ticaret sistemine göre
yayımlanmasına devam edilmektedir. Bunun yanı sıra, genel ticaret sistemine göre yıllık ve aylık toplam
dış ticaret istatistikleri, 2013-2019 dönemini içerecek şekilde bülten ekinde ve istatistiksel tablolar
kısmında verilmektedir
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