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Giriş

Dış ticaret istatistikleri, ekonominin en önemli göstergelerinden birisidir. Kamu kurum ve kuruşları, iş

çevreleri, akademik çevreler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca, ulusal hesaplar ve ödemeler dengesinin en önemli girdilerinden birisidir. Ülkemizde dış ticaret

istatistikleri  Türkiye  İstatistik  Kurumu  ile  Ticaret  Bakanlığı  işbirliğiyle  üretilip  yayımlanmaktadır.

İstatistiklerin üretiminde gümrük beyannamelerinden alınan bilgiler kullanılmaktadır. Bu kapsamda dış

ticaret  istatistiklerinin ayrıntılı  olarak genel  ticaret  sistemine göre yayımlanması ve 2019 yılı  Ocak

ayından beri toplulaştırılmış olarak yayımlanan genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerinde

yapılan revizyona ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Dış ticaret istatistiklerinde uygulanan ticaret sistemleri

Dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi için genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki 

sistem bulunmaktadır. Bu sistemlerden; genel ticaret sistemi bir ülkenin ekonomik alanına giren ve bu 

alandan çıkan tüm malları kapsamaktadır. Bir ülkenin ekonomik alanı o ülkenin coğrafi sınırlarıyla 

örtüşmektedir. Bu sistemde; serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşıma giren ve bu 

alanlardan çıkan tüm mallar kayıt altına alınır. Bir diğer ifade ile genel ticaret sisteminde istatistiksel 

alan ile ekonomik alan örtüşmektedir.

Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde kapsanmamakta, 

sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. 

Özel ticaret sisteminde gümrük antrepoları ve serbest bölgeler o ülkenin gümrük bölgesi olarak 

görülmemektedir. Antrepolar ile serbest bölgelerden serbest dolaşım alanına giren ve serbest dolaşım 

alanından serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar kayıt altına alınırken, 

yurtdışından gümrük antrepolarına ve serbest bölgelere giren/çıkan mallar kayıt altına alınmamaktadır.

TÜİK tarafından uygulanan ticaret sistemi

Türkiye’nin dış ticaret istatistikleri 2019 yılına kadar sadece özel ticaret sistemine göre üretilip 

yayımlanmıştır. Bu sistemde ülkenin ekonomik alanı ile istatistik alanı örtüşmemektedir. Türkiye’de 
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faaliyet gösteren serbest bölgeler ile antrepolar istatistik alanı dışında kabul edilmekte; serbest 

dolaşıma giren mallar ithalat ve serbest dolaşımdan çıkan mallar ihracat sayılmaktadır. Serbest 

bölgeler farklı bir ülke gibi ele alınmaktadır.

Uluslararası Mal Ticareti İstatistikleri El Kitabı'nda, ülkenin ekonomik alanına giren veya bu alandan 

çıkan tüm malları kapsadığı için veri kaynaklarının uygun olması halinde genel ticaret sisteminin 

kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bu sistem ulusal hesaplar (SNA 2008) ve ödemeler dengesi 

(BPM6) gibi ekonomik istatistiklerle uyumludur. 

Serbest bölge ve antrepo işlemleri farklı mevzuata, belge ve form düzenine göre yürütüldüğü için yakın

zamana kadar dış ticaret istatistiklerinin genel ticaret sistemine göre üretilmesine yönelik bilgi 

bulunmamakta; serbest bölge verileri toplulaştırılmış düzeyde yalnızca ulusal hesaplar ve ödemeler 

dengesinde kullanılmaktaydı. Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından 

2012 yılında başlatılan çalışmalarla 2013-2019 dönemine ilişkin ayrıntılı veriler üretilmiştir. Ayrıca bu 

süreç içerisinde kullanılan form ve belgeler ayrıntılı veri üretimine uygun hale getirilmiştir. Bu 

doğrultuda genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret istatistikleri 2019 yılı Ocak ayından itibaren 

toplulaştırılmış olarak haber bülteni ve eklerinde kullanıcılara sunulmuştur. 

Ödemeler  dengesi  ve  ulusal  hesaplarda  genel  ticaret  sistemine  göre  dış  ticaret  istatistikleri

kullanılmaktadır.  Dış  ticaret  istatistiklerinin  de  ayrıntılı  olarak  genel  ticaret  sistemine  göre

yayımlanması ile birlikte ekonomik istatistiklere uyum sağlanmıştır.  

2020 yılı Ocak ayı haber bülteni ile birlikte ayrıntılı dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemine göre 

yayımlanmaya başlanmıştır. Kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek özel ticaret sistemine göre istatistiklerin 

veritabanları aracılığıyla dağıtımına devam edilecektir. Ayrıca, talep edilmesi halinde özel ticaret 

sistemine göre ayrıntılı veriler de kullanıcılara sunulacaktır.   

Ana revizyon nedenleri

Genel ticaret sistemine göre veri üretimiyle birlikte serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest

dolaşıma giren veya çıkan mallar yani ülkenin ekonomik alanına giren veya bu alanlardan yurtdışına

çıkan tüm mallar kayıt altına alındığından tüm ekonomik bölge kapsanmıştır.

Genel  ticaret  sistemine  göre  dış  ticaret  istatistiklerinin  üretimine  ilişkin  çalışmalar  yürütülmüş,  bu

kapsamda süreç içerisinde istatistiklerin üretiminde kullanılan form ve belgeler detaylı veri üretimine

uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca  2013-2019  dönemine  ilişkin  genel  ticaret  sistemine  göre  dış  ticaret  istatistiklerinde,  veri

kaynağını teşkil eden belge ve formlarda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle

ana revizyon yapılmıştır. 

2



Bu kapsamda, mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemi genel ticaret sistemine göre dış ticaret

istatistikleri  kullanılarak  yapılmıştır.  Yeni  model  2013-2019  yıllarına  ilişkin  veriler  kullanılarak

belirlenmiştir. 

Ana revizyonun uzunluğu

Revizyon işlemi, 2013 yılı Ocak ayından başlayarak 2019 yılı Aralık ayına kadar yapılmıştır.

Ana revizyonun derinliği

Revizyon işlemi, ithalat ve ihracat serileri için yapılmıştır. 
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Ana revizyonun etkileri

Grafik 1 - Genel ticaret sistemine göre üretilen ithalat serisinde ana revizyon etkileri

Grafik 2 - Genel ticaret sistemine göre üretilen ihracat serisinde ana revizyon etkileri
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Grafik 3- Genel ticaret sistemine göre dış ticaret denge serisinde ana revizyon etkileri
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Tablo 1  -Genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret istatistiklerinde ana revizyon etkileri
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Grafik 4- Özel ve genel ticaret sistemine göre üretilen ihracat serileri ana revizyon etkisi

Grafik 5- Özel ve genel ticaret sistemine göre üretilen ithalat serileri ana revizyon etkisi
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Grafik 6- Özel ve genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret denge serileri ana revizyon etkisi

8



Tablo 2 - Genel ve özel ticaret sistemin göre üretilen dış ticaret istatistiklerinde ana revizyon etkileri
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