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Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2019

İhracat birim değer endeksi %5,5 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7, yakıtlarda
%16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,1 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %3,1 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %1,8 arttı.
 
Dış ticaret endeksleri, Ocak 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %11,9 arttı
 
İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,2, yakıtlarda %65,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %11,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,7 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi %24,9 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,9 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %25,2 azalırken, yakıtlarda %4,1 arttı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Ocak 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,7 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 157,1 olan ihracat miktar
endeksi %3,7 artarak, 2019 Ocak ayında 162,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Ocak ayında 129 olan ihracat miktar endeksi %11,9 artarak, 2019 Ocak ayında 144,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,9 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 110,2 olan ithalat miktar
endeksi %6,9 artarak, 2019 Ocak ayında 117,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Ocak ayında 145 olan ithalat miktar endeksi %25,3 azalarak, 2019 Ocak ayında 108,3 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Ocak ayında 101,6 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Ocak ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında
101,6 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Nisan 2019'dur.

Teknik bilgi için: Güneri YİĞİT Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 95 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: guneriyigit@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2019

İhracat birim değer endeksi %6,3 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,4, yakıtlarda
%5,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,4 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %1,2 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %4,8 arttı.
 
Dış ticaret endeksleri, Şubat 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %10,3 arttı
 
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,9, yakıtlarda %148,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %8,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi %15,9 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %31,5, yakıtlarda
%2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,9 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Şubat 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,1 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 162,8 olan ihracat miktar
endeksi %1,1 azalarak, 2019 Şubat ayında 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi %10,3 artarak, 2019 Şubat ayında 153,6 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,1 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar
endeksi %2,1 artarak, 2019 Şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Şubat ayında 132,6 olan ithalat miktar endeksi %16 azalarak, 2019 Şubat ayında 111,4 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Şubat ayında 101,7 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Şubat ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında
101,7 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Mayıs 2019'dur.
 

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2019

İhracat birim değer endeksi %6,3 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5, yakıtlarda
%0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,7 azaldı.
 
İhracat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %6 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %1,7 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,1 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %7,8 arttı.
 
İthalat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %2,3 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Mart 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %6,2 arttı
 
İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, yakıtlarda %83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %6,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,2 arttı.

İthalat miktar endeksi %16,3 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,5 ve imalat sanayinde
(gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 azalırken, yakıtlarda %2,6 arttı.
 
İthalat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %18,9 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %2,9 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 161,1 olan ihracat miktar
endeksi %2,9 artarak, 2019 Mart ayında 165,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Mart ayında 161,3 olan ihracat miktar endeksi %10 artarak, 2019 Mart ayında 177,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,5 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 121,2 olan ithalat miktar
endeksi %0,5 azalarak, 2019 Mart ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Mart ayında 148,7 olan ithalat miktar endeksi %14,6 azalarak, 2019 Mart ayında 127 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Mart ayında 101 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mart
ayında 105,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2019 yılı Mart ayında 101
oldu.
 
Dış ticaret haddi, 2019 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak 101,3
oldu.

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 14 Haziran 2019'dur.

Teknik bilgi için: Güneri YİĞİT Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 95 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: guneriyigit@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2019

İhracat birim değer endeksi %7,1 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,6,
yakıtlarda %2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %2,8 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,5 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 azalırken, yakıtlarda %3,1 arttı.
 
Dış ticaret endeksleri, Nisan 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %12,6 arttı
 
İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,9, yakıtlarda %165,1 ve
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,7 arttı.
 
İthalat miktar endeksi %12,6 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,5 ve yakıtlarda %9,1 artarken, ham maddelerde (yakıt
hariç) %0,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Nisan 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %2,6 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 165,6 olan ihracat miktar
endeksi %2,6 azalarak, 2019 Nisan ayında 161,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi %8,8 artarak, 2019 Nisan ayında 161,8 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,1 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 120,7 olan ithalat miktar
endeksi %0,1 azalarak, 2019 Nisan ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Nisan ayında 142,6 olan ithalat miktar endeksi %14,5 azalarak, 2019 Nisan ayında 121,9 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Nisan ayında 100,4 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Nisan ayında 105,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2019 yılı Nisan ayında
100,4 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Temmuz 2019'dur.
 

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2019

İhracat birim değer endeksi %5,4 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %6, yakıtlarda
%7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,7 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %3,9 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %8, yakıtlarda %0,2
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Mayıs 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %18,4 arttı
 
İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,4 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2, yakıtlarda %115,2 ve
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,8 arttı.
 
İthalat miktar endeksi %16 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16 azaldı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 artarken,
yakıtlarda %2,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,7 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Mayıs 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %8,5 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 161,7 olan ihracat miktar
endeksi %8,5 artarak, 2019 Mayıs ayında 175,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi %18,4 artarak, 2019 Mayıs ayında 177,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,6 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 120,2 olan ithalat miktar
endeksi %2,6 azalarak, 2019 Mayıs ayında 117,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Mayıs ayında 147 olan ithalat miktar endeksi %16,5 azalarak, 2019 Mayıs ayında 122,7 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Mayıs ayında 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2019 yılı Mayıs
ayında 101,3 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 09 Ağustos 2019'dur.
 

Teknik bilgi için: Güneri YİĞİT Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 95 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: guneriyigit@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Haziran 2019

İhracat birim değer endeksi %4,8 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,8,
yakıtlarda %14,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 azaldı.
 
İhracat birim değer endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %5,8 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %3,7 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,4,
yakıtlarda %4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %3,5 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Haziran 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %9,9 azaldı
 
İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %12,6 azalırken, yakıtlarda %66,2 arttı.
 
İhracat miktar endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %7,5 arttı.
 
İthalat miktar endeksi %19,7 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,7 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %31,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,7, yakıtlarda
%12,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %21,8 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %16 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Haziran 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %15,9 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 174,3 olan ihracat miktar
endeksi %15,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 146,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2018 Haziran ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi %3,3 azalarak, 2019 Haziran ayında 143,9
oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,6 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 116,8 olan ithalat miktar
endeksi %0,6 azalarak, 2019 Haziran ayında 116,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2018 Haziran ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi %12,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 114,9
oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Haziran ayında 102,9 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Haziran ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,2 puan azalarak, 2019 yılı Haziran
ayında 102,9 oldu.
 
Dış ticaret haddi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak 101,5
oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 11 Eylül 2019'dur

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 2019

İhracat birim değer endeksi %3,7 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2,
yakıtlarda %10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %3,9 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,6,
yakıtlarda %7,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Temmuz 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %12,1 arttı
 
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 arttı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,2, yakıtlarda %58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,6 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi %4,8 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1,
yakıtlarda %10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Temmuz 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %13,9 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 146,9 olan ihracat miktar
endeksi %13,9 artarak, 2019 Temmuz ayında 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2018 Temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi %8,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 166,9
oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,1 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar
endeksi %6,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Temmuz ayında 136,9 olan ithalat miktar endeksi %4,9 azalarak, 2019 Temmuz ayında 130,2
oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Temmuz ayında 103,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2019 yılı Temmuz
ayında 103,5 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Ekim 2019'dur.
 

Teknik bilgi için: Güneri YİĞİT Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 95 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: guneriyigit@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Ağustos 2019

İhracat birim değer endeksi %3,6 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç)
%5,9, yakıtlarda %19,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %5,2 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,7,
yakıtlarda %12 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Ağustos 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %5,3 arttı
 
İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8,
yakıtlarda %89,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9 arttı.
 
İthalat miktar endeksi %7 arttı
 
İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %28,2, yakıtlarda %7,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,8 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Ağustos 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,9 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında 167,3 olan ihracat miktar
endeksi %1,9 azalarak, 2019 Ağustos ayında 164,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2018 Ağustos ayında 156,6 olan ihracat miktar endeksi %1,6 artarak, 2019 Ağustos ayında 159,1
oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,9 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında 124,2 olan ithalat miktar
endeksi %0,9 azalarak, 2019 Ağustos ayında 123 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Ağustos ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi %5,2 artarak, 2019 Ağustos ayında 119,1 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Ağustos ayında 103,5 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Ağustos ayında 101,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,7 puan artarak, 2019 yılı Ağustos
ayında 103,5 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 08 Kasım 2019'dur.
 

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019

İhracat %0,3, ithalat %1 arttı
 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;
ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar,
ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Dış ticaret açığı %6,6 arttı
 
Eylül ayında dış ticaret açığı %6,6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2018 Eylül ayında %88,2 iken, 2019 Eylül ayında %87,5'e geriledi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat
%0,3, ithalat %4,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Eylül ayında önceki
yılın aynı ayına göre ihracat %0,7, ithalat %1,9 azaldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon  dolar  olurken,  bu  ülkeyi  sırasıyla 1
milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip
etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon
dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu



 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki
payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. İmalat
sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,1'dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,4'tür.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 15 milyar 219 milyon dolar oldu
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak
15 milyar 219 milyon dolar, ithalat ise 16 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda
ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,8 oldu.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Kasım 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.

 



Teknik bilgi için: Eyüp Mehmet DİNÇ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
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Dış Ticaret Endeksleri, Ekim 2019

İhracat birim değer endeksi %2,9 azaldı

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9,
yakıtlarda %18,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,4 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi %6,8 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %12, yakıtlarda
%18,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 azaldı.
 
Dış ticaret endeksleri, Ekim 2019
[2010=100]

İhracat miktar endeksi %2,8 arttı
 
İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4, yakıtlarda %100,5
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,2 arttı.
 
İthalat miktar endeksi %15,9 arttı
 
İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %20,2, yakıtlarda %4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %13,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,5 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Ekim 2019
[2010=100]



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,3 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 167,7 olan ihracat miktar
endeksi %1,3 azalarak, 2019 Ekim ayında 165,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Ekim ayında 171,5 olan ihracat miktar endeksi %2,8 artarak, 2019 Ekim ayında 176,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %4,4 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 121,8 olan ithalat miktar
endeksi %4,4 artarak, 2019 Ekim ayında 127,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2018 Ekim ayında 108,1 olan ithalat miktar endeksi %17,8 artarak, 2019 Ekim ayında 127,4 oldu.
 
Dış ticaret haddi 2019 yılı Ekim ayında 103,6 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı
Ekim ayında 99,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2019 yılı Ekim ayında
103,6 oldu.
 
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Ocak 2020'dir.

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2019

İhracat birim değer endeksi %2 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,5, yakıtlarda %8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %2,5 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi %2 arttı
 
İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %0,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %9,3 azalırken, yakıtlarda %106,7 arttı, imalat sanayinde (gıda,
içecek, tütün hariç) ise değişmedi.
 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Kasım 2019
[2010=100]

İthalat birim değer endeksi %6,5 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,9, yakıtlarda %13,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %5,1 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi %17,4 arttı
 
İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %25,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,2, yakıtlarda %13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç)
%9,8 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Kasım 2019
[2010=100]



Dış ticaret endeksleri, Kasım 2019
[2010=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,2 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi %1,2 artarak, 2019
Kasım ayında 167,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 171,2 olan ihracat miktar
endeksi %2 artarak, 2019 Kasım ayında 174,7 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,8 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 127,7 olan ithalat miktar endeksi %2,8 artarak, 2019
Kasım ayında 131,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 109,8 olan ithalat miktar endeksi
%20,4 artarak, 2019 Kasım ayında 132,2 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Kasım 2019
[2010=100]



Dış ticaret haddi 2019 yılı Kasım ayında 104,6 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Kasım ayında 99,7 olarak
elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2019 yılı Kasım ayında 104,6 oldu.
 
Dış ticaret hadleri, Kasım 2019
[2010=100]

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Şubat 2020'dir.
 
 

Teknik bilgi için: Yusuf Ziya YILMAZ Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 21 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yusufyilmaz@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
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Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2019

İhracat birim değer endeksi %1,1 azaldı
 
İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %5,4 ve yakıtlarda %7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,0 ve imalat sanayinde (gıda,
içecek, tütün hariç) %2,1 azaldı.
 
İhracat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %2,0 azaldı. Endeks, 2019
yılında bir önceki yıla göre %4,2 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi %7,4 arttı
 
İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %2,0, yakıtlarda %40,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,3 artarken, ham maddelerde (yakıt
hariç) %1,0 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %3,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir
önceki yıla göre %6,8 arttı.
 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2019
[2010=100]

İthalat birim değer endeksi %6,2 azaldı
 
İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %17,4, yakıtlarda %6,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %6,1 azaldı.
 
İthalat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %6,7 azaldı. Endeks, 2019
yılında bir önceki yıla göre %4,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi %22,5 arttı
 
İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %33,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %21,9 artarken,
yakıtlarda %0,9 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %18,9 arttı. Endeks, 2019 yılında
bir önceki yıla göre %4,8 azaldı.
 
İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2019
[2010=100]



Dış ticaret endeksleri, Aralık 2019
[2010=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %0,6 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 167,6 olan ihracat miktar endeksi %0,6 artarak,
2019 Aralık ayında 168,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 157,6 olan ihracat miktar
endeksi %7,4 artarak, 2019 Aralık ayında 169,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,0 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 131,6 olan ithalat miktar endeksi %1,0 artarak, 2019
Aralık ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 118,1 olan ithalat miktar endeksi
%19,8 artarak, 2019 Aralık ayında 141,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Aralık 2019
[2010=100]



Dış ticaret haddi 2019 yılı Aralık ayında 105,7 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Aralık ayında 100,3 olarak
elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2019 yılı Aralık ayında 105,7 oldu.
 
Dış ticaret haddi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artarak 104,7 oldu. 2019 yılında ise,
önceki yıla göre 0,3 puan artarak 102,6 oldu.
 
Dış ticaret hadleri, Aralık 2019
[2010=100]
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