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Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2021
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistikleri; ödemeler dengesi ve ulusal
hesaplar gibi ekonomik istatistikler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2020 yılı Ocak ayı haber bülteni ile birlikte genel ticaret
sistemine göre yayınlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak dış ticaret istatistikleri kullanılarak hesaplanan "dış
ticaret endekslerinde" revizyon ihtiyacı ortaya çıkmış ve endeks hesaplamalarında kapsam değişikliği ve temel yıl güncellemesi
yapılmıştır.
 
Bu haber bülteni ile birlikte, endekslerin hesaplanmasında genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistikleri kullanılmaya
başlanmış ve temel yılı 2015=100 olarak güncellenmiştir. Temel yıl değişikliğine ilişkin açıklama haber bülteni ekinde yer
almaktadır.
 
İhracat birim değer endeksi %3,8 arttı
 
İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 artarken,
yakıtlarda %16,4 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi %1,4 azaldı
 
İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %5,2, yakıtlarda %12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 azalırken, ham maddelerde
(yakıt hariç) %2,0 arttı.
 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Ocak 2021
[2015=100]

İthalat birim değer endeksi %3,9 arttı
 
İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %21,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7
artarken, yakıtlarda %22,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi %9,4 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %25,2, yakıtlarda %17,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, ham maddelerde
(yakıt hariç) %5,1 arttı.
 
İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Ocak 2021
[2015=100]



Dış ticaret endeksleri, Ocak 2021
[2015=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,8 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 136,7 olan ihracat miktar endeksi %1,8 artarak,
2021 Ocak ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 115,5 olan ihracat miktar
endeksi %6,7 artarak, 2021 Ocak ayında 123,2 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,6 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 113,7 olan ithalat miktar endeksi %1,6 azalarak,
2021 Ocak ayında 111,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 105,0 olan ithalat miktar
endeksi %3,1 azalarak, 2021 Ocak ayında 101,7 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Ocak 2021
[2015=100]



Dış ticaret haddi 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ocak ayında 97,5 olarak
elde edilmiş olan dış ticaret haddi,  2021 yılı Ocak ayında aynı kaldı.
 
Dış ticaret hadleri, Ocak 2021
[2015=100]

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 9 Nisan 2021'dir.
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Dış Ticaret Endeksleri, Şubat 2021

İhracat birim değer endeksi %6,9 arttı
 
İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,7
artarken, yakıtlarda %1,6 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi %2,6 arttı
 
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %1,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,8, yakıtlarda %12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %1,9 arttı.
 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Şubat 2021
[2015=100]

İthalat birim değer endeksi %10,3 arttı
 
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %12,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,6
artarken, yakıtlarda %8,6 azaldı.
 
İthalat miktar endeksi %0,7 azaldı
 
İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %6,1 ve yakıtlarda %3,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %5,3 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Şubat 2021
[2015=100]



Dış ticaret endeksleri, Şubat 2021
[2015=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %5,5 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ocak ayında 139,0 olan ihracat miktar endeksi %5,5 azalarak,
2021 Şubat ayında 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Şubat ayında 122,1 olan ihracat miktar
endeksi %2,6 artarak, 2021 Şubat ayında 125,4 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,0 azaldı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ocak ayında 111,6 olan ithalat miktar endeksi %1,0 azalarak,
2021 Şubat ayında 110,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Şubat ayında 102,5 olan ithalat miktar
endeksi %0,7 azalarak, 2021 Şubat ayında 101,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Şubat 2021
[2015=100]



Dış ticaret haddi 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Şubat ayında 98,1 olarak
elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, 2021 yılı Şubat ayında 95,1 oldu.
 
Dış ticaret hadleri, Şubat 2021
[2015=100]

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 7 Mayıs 2021'dir.
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Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2021

İhracat birim değer endeksi %7,6 arttı
 
İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %17,9, yakıtlarda %51,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %5,9 arttı.
 
İhracat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %5,9 arttı.
 
İhracat miktar endeksi %32,3 arttı
 
İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %10,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %37,8 artarken,
yakıtlarda %10,8 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %10,8 arttı.
 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Mart 2021
[2015=100]

 
İthalat birim değer endeksi %14,3 arttı
 
İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %15,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %39,4, yakıtlarda %11,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün
hariç) %11,7 arttı.
 
İthalat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,7 arttı.

İthalat miktar endeksi %10,0 arttı
 
İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde %8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,6, yakıtlarda %8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç)
%19,4 arttı.
 
İthalat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre değişmedi.
 
İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Mart 2021
[2015=100]



Dış ticaret endeksleri, Mart 2021
[2015=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %0,9 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Şubat ayında 131,2 olan ihracat miktar endeksi %0,9 artarak,
2021 Mart ayında 132,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mart ayında 112,5 olan ihracat miktar
endeksi %27,1 artarak, 2021 Mart ayında 143,1 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,3 arttı
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Şubat ayında 110,6 olan ithalat miktar endeksi %1,3 artarak, 2021
Mart ayında 111,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mart ayında 108,6 olan ithalat miktar endeksi
%6,4 artarak, 2021 Mart ayında 115,6 oldu.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2021
[2015=100]



Dış ticaret haddi 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak gerçekleşti
 
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96,6 olarak elde
edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91,0 oldu.
 
Dış ticaret haddi, 2021 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak 93,9 oldu.

Dış ticaret hadleri, Mart 2021
 [2015=100]

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Haziran 2021'dir.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2021 

Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %109,2, ithalat %61,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış 
ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %109,2 artarak 18 milyar 786 milyon 
dolar, ithalat %61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Ocak-Nisan döneminde ihracat %33,1, ithalat %19,7 arttı 

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 68 
milyar 739 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %107,7, ithalat %59,7 arttı 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında %107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 
17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.  

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 
235 milyon dolara yükseldi. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret 
hacmi %80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %97,8 oldu.   
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Eyüp Mehmet DİNÇ 

+90 312 454 75 92

mehmet.dinc@tuik.gov.tr

Bu haber bültenindeki istatistiksel tablolar ve sonuçlar ilgili kurumun idari kayıtlarından veri derleme ve düzenleme 
işlemleri yapılarak oluşturulmuştur. 



 

 

Dış ticaret açığı Nisan ayında %33,2 azaldı 
 
Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 
milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %66,2 iken, 2021 Nisan ayında %86,0'a 
yükseldi. 
 
Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde %19,7 azaldı 
 
Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %19,7 azalarak 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara 
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde %74,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,0'a 
yükseldi.  
 
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Nisan 2021  
 

 
 
Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu 
 
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,0 oldu.  
 
Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.  
 
Nisan ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %76,0 oldu 
 
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Nisan ayında ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının 
payı %13,1 ve tüketim mallarının payı %10,7 oldu. 

İthalatta, 2021 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %75,5, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının 
payı %10,4 oldu. 

 



Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak,  889 
milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu. 

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile 
İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.    

İthalatta ilk sırayı Çin aldı 

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 
2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon 
dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,2'sini oluşturdu. 

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 
3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,7'sini oluşturdu. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,5 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5 artarken, 
ithalat %3,7 azaldı.Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
ihracat %113,7, ithalat %62,5 arttı. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu 

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini 
kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7’dir. Yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1’dir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir.  

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %12,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,8’dir. Ocak-
Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.  



 

 
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Nisan ayında 17 milyar 854 milyon dolar oldu 
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %111,9 artarak 17 milyar 
854 milyon dolar, ithalat %67,7 artarak 20 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 
Nisan ayında dış ticaret açığı %24,8 azalarak 4 milyar 21 milyon dolardan, 3 milyar 23 milyon dolara geriledi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %67,7 iken, 2021 Nisan ayında %85,5'e yükseldi. 
 
İhracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 65 milyar 147 milyon dolar oldu 
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,6 artarak 65 
milyar 147 milyon dolar, ithalat %21,4 artarak 80 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 
Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %13,3 azalarak 17 milyar 203 milyon dolardan, 14 milyar 908 milyon dolara 
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde %73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %81,4'e 
yükseldi.  
 

 
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Haziran 2021'dir. 
 
 
AÇIKLAMALAR 
 
Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre 
hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar 
kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım 
alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları 
ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar 
kapsanmaktadır.  
 
Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi 
ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den 
itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine 
ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir.   
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Dış T�caret Endeksler�, Mayıs 2021
 
İhracat b�r�m değer endeks� %13,1 arttı
 
İhracat b�r�m değer endeks� Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %13,1 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %3,1, ham maddelerde (yakıt har�ç) %25,3, yakıtlarda %126,3 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %11,3 arttı.
 
İhracat m�ktar endeks� %46,6 arttı
 
İhracat m�ktar endeks� Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %46,6 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda,
�çecek ve tütünde %26,8, ham maddelerde (yakıt har�ç) %37,0, yakıtlarda %38,7 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün
har�ç) %57,3 arttı.
 
İhracat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Mayıs 2021
[2015=100]

 

İthalat b�r�m değer endeks� %29,1 arttı
 
İthalat b�r�m değer endeks� Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %29,1 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %12,4, ham maddelerde (yakıt har�ç) %50,9, yakıtlarda %100,1 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %21,1 arttı.
 
İthalat m�ktar endeks� %19,3 arttı
 
İthalat m�ktar endeks� Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %19,3 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre, gıda,
�çecek ve tütünde %34,7 azalırken, ham maddelerde (yakıt har�ç) %10,4, yakıtlarda %21,9 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %40,0 arttı.
                                                                                       
İthalat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Mayıs 2021
[2015=100]

 

Dış t�caret endeksler�, Mayıs 2021
[2015=100]
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Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �hracat m�ktar endeks� %0,8 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 N�san ayında 142,4 olan �hracat m�ktar endeks� %0,8 artarak,
2021 Mayıs ayında 143,6 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Mayıs ayında 96,8 olan �hracat m�ktar
endeks� %49,5 artarak, 2021 Mayıs ayında 144,7 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �thalat m�ktar endeks� %2,3 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 N�san ayında 108,0 olan �thalat m�ktar endeks� %2,3 artarak,
2021 Mayıs ayında 110,4 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Mayıs ayında 94,7 olan �thalat m�ktar
endeks� %21,3 artarak, 2021 Mayıs ayında 114,8 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış dış t�caret m�ktar endeksler�, Mayıs 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret hadd� 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 olarak gerçekleşt�
 
İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve 2020 yılı Mayıs ayında 104,6 olarak
elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 13 puan azalarak, 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 oldu.
 
Dış t�caret hadler�, Mayıs 2021
[2015=100]

 

Bu konuyla �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 11 Ağustos 2021'd�r.
____________________________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
 
Dış t�caret �stat�st�kler�; ödemeler denges� ve ulusal hesaplar g�b� ekonom�k �stat�st�kler �le uyumlu hale get�r�lmes� amacıyla
2020 yılı Ocak ayı haber bülten� �le b�rl�kte genel t�caret s�stem�ne göre yayımlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu
olarak dış t�caret �stat�st�kler� kullanılarak hesaplanan "Dış T�caret Endeksler�"nde rev�zyon �ht�yacı ortaya çıkmış, endeks
hesaplamalarında kapsam değ�ş�kl�ğ� ve temel yıl güncellemes� yapılmıştır. 2021 Ocak ayı haber bülten� �le b�rl�kte,
endeksler�n hesaplanmasında genel t�caret s�stem�ne göre dış t�caret �stat�st�kler� kullanılmaya başlanmış ve temel yıl
2015=100 olarak güncellenm�şt�r.
 
Bu kapsamda, genel t�caret s�stem�ne göre 2015=100 bazlı BEC, CPA2008 ve SITC4 sınıflamaları detayında ser�ler, 2013
Ocak ayından �t�baren hesaplanmış ve söz konusu ser�lerde ger�ye çekme �ht�yacı doğmuştur. B�r�m değer endeksler�, m�ktar
endeksler� ve dış t�caret hadler� ser�ler�; genel endeks ve ana sektörlerde BEC, CPA2008 ve SITC4 sınıflamalarına göre 2013
yılından ger�ye doğru 1997 yılına kadar aylık olarak ger�ye çek�lerek Merkez� Dağıtım S�stem�'nde (MEDAS) yayımlanmıştır.
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Dış T�caret Endeksler�, Haz�ran 2021
 
İhracat b�r�m değer endeks� %11,2 arttı
 
İhracat b�r�m değer endeks� Haz�ran ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %11,2 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %25,3, ham maddelerde (yakıt har�ç) %27,0, yakıtlarda %71,3 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %7,2 arttı.
 
İhracat b�r�m değer endeks� 2021 yılı �k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre %10,6 arttı.
 
İhracat m�ktar endeks� %32,2 arttı
 
İhracat m�ktar endeks� Haz�ran ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %32,2 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt har�ç) %33,3, yakıtlarda %42,7 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %39,9 arttı.
 
İhracat m�ktar endeks� 2021 yılı �k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre %53,8 arttı.
 
İhracat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Haz�ran 2021
[2015=100]

 

 
İthalat b�r�m değer endeks� %24,2 arttı
 
İthalat b�r�m değer endeks� Haz�ran ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %24,2 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %14,7, ham maddelerde (yakıt har�ç) %57,8, yakıtlarda %54,8 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %20,1 arttı.
 
İthalat b�r�m değer endeks� 2021 yılı �k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre %25,6 arttı.
 
İthalat m�ktar endeks� %11,7 arttı
 
İthalat m�ktar endeks� Haz�ran ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %29,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt har�ç) %11,8, yakıtlarda %49,2 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %22,9 arttı.
 
İthalat m�ktar endeks� 2021 yılı �k�nc� çeyrekte b�r öncek� yılın �k�nc� çeyreğ�ne göre %19,8 arttı.
 
İthalat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Haz�ran 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret endeksler�, Haz�ran 2021
[2015=100]

H
AB

ER
 B

ÜL
TE

N
İ



 

 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �hracat m�ktar endeks� %2,3 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Mayıs ayında 143,9 olan �hracat m�ktar endeks� %2,3 artarak,
2021 Haz�ran ayında 147,3 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Haz�ran ayında 110,3 olan �hracat
m�ktar endeks� %32,2 artarak, 2021 Haz�ran ayında 145,8 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �thalat m�ktar endeks� %3,4 azaldı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Mayıs ayında 110,0 olan �thalat m�ktar endeks� %3,4 azalarak,
2021 Haz�ran ayında 106,2 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Haz�ran ayında 97,5 olan �thalat
m�ktar endeks� %11,7 artarak, 2021 Haz�ran ayında 108,9 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış dış t�caret m�ktar endeksler�, Haz�ran 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret hadd� 2021 yılı Haz�ran ayında 91,6 olarak gerçekleşt�
 
İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve 2020 yılı Haz�ran ayında 102,3
olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 10,7 puan azalarak, 2021 yılı Haz�ran ayında 91,6 oldu.
 
Dış t�caret hadd�, 2021 yılı �k�nc� çeyreğ�nde, geçen yılın aynı dönem�ne göre 12,3 puan azalarak 91,0 oldu.
 
Dış t�caret hadler�, Haz�ran 2021
[2015=100]

 

 
Bu konuyla �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 10 Eylül 2021'd�r.
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Dış T�caret Endeksler�, Temmuz 2021
 
İhracat b�r�m değer endeks� %14,6 arttı
 
İhracat b�r�m değer endeks� Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %25,9, ham maddelerde (yakıt har�ç) %32,0, yakıtlarda %71,3 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %10,7 arttı.
 
İhracat m�ktar endeks� %3,8 azaldı
 
İhracat m�ktar endeks� Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %18,2, ham maddelerde (yakıt har�ç) %1,9 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) %1,8
azalırken, yakıtlarda %29,8 arttı.
 
İhracat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Temmuz 2021
[2015=100]

 

İthalat b�r�m değer endeks� %30,3 arttı
 
İthalat b�r�m değer endeks� Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %30,3 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %21,3, ham maddelerde (yakıt har�ç) %63,5, yakıtlarda %67,3 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %22,5 arttı.
 
İthalat m�ktar endeks� %10,3 azaldı
 
İthalat m�ktar endeks� Temmuz ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %10,3 azaldı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %23,1, yakıtlarda %2,0 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) %4,6 azalırken, ham
maddelerde (yakıt har�ç) %1,4 arttı.
                                                                                        
İthalat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Temmuz 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret endeksler�, Temmuz 2021
[2015=100]
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Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �hracat m�ktar endeks� %2,8 azaldı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Haz�ran ayında 147,2 olan �hracat m�ktar endeks� %2,8
azalarak, 2021 Temmuz ayında 143,1 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Temmuz ayında 126,6
olan �hracat m�ktar endeks� %12,7 artarak, 2021 Temmuz ayında 142,7 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �thalat m�ktar endeks� %0,1 azaldı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Haz�ran ayında 106,1 olan �thalat m�ktar endeks� %0,1
azalarak, 2021 Temmuz ayında 106,0 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Temmuz ayında 110,7
olan �thalat m�ktar endeks� %2,0 artarak, 2021 Temmuz ayında 112,9 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış dış t�caret m�ktar endeksler�, Temmuz 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret hadd� 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak gerçekleşt�
 
İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve 2020 yılı Temmuz ayında 104,1
olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 12,5 puan azalarak, 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 oldu.
 
Dış t�caret hadler�, Temmuz 2021
[2015=100]

 

 
Bu konuyla �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 13 Ek�m 2021'd�r.
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Dış T�caret Endeksler�, Ağustos 2021
 
İhracat b�r�m değer endeks� %9,9 arttı
 
İhracat b�r�m değer endeks� Ağustos ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %9,9 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %7,3, ham maddelerde (yakıt har�ç) %26,0, yakıtlarda %52,7 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %8,6 arttı.
 
İhracat m�ktar endeks� %38,2 arttı
 
İhracat m�ktar endeks� Ağustos ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %38,2 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %28,4, ham maddelerde (yakıt har�ç) %26,7, yakıtlarda %33,5 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %41,6 arttı.
 
İhracat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Ağustos 2021
[2015=100]

 

 
İthalat b�r�m değer endeks� %27,1 arttı
 
İthalat b�r�m değer endeks� Ağustos ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %27,1 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına
göre, gıda, �çecek ve tütünde %20,0, ham maddelerde (yakıt har�ç) %67,1, yakıtlarda %59,5 ve �malat sanay�nde (gıda,
�çecek, tütün har�ç) %24,7 arttı.
 
İthalat m�ktar endeks� %2,7 azaldı
 
İthalat m�ktar endeks� Ağustos ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre %2,7 azaldı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına göre,
gıda, �çecek ve tütünde %45,2, ham maddelerde (yakıt har�ç) %16,3, yakıtlarda %27,9 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek,
tütün har�ç) %8,6 arttı.
                                                                                       
İthalat b�r�m değer ve m�ktar endeksler�, Ağustos 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret endeksler�, Ağustos 2021
[2015=100]
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Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �hracat m�ktar endeks� %4,0 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Temmuz ayında 143,3 olan �hracat m�ktar endeks� %4,0
artarak, 2021 Ağustos ayında 149,1 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Ağustos ayında 111,1 olan
�hracat m�ktar endeks� %27,6 artarak, 2021 Ağustos ayında 141,7 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �thalat m�ktar endeks� %3,6 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2021 Temmuz ayında 106,3 olan �thalat m�ktar endeks� %3,6 artarak,
2021 Ağustos ayında 110,1 oldu. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2020 Ağustos ayında 117,2 olan �thalat
m�ktar endeks� %8,8 azalarak, 2021 Ağustos ayında 106,9 oldu.
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış dış t�caret m�ktar endeksler�, Ağustos 2021
[2015=100]

 

 
Dış t�caret hadd� 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak gerçekleşt�
 
İhracat b�r�m değer endeks�n�n �thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan ve 2020 yılı Ağustos ayında 100,4
olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 13,6 puan azalarak, 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.
 
Dış t�caret hadler�, Ağustos 2021
[2015=100]

 

 
Bu konuyla �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 10 Kasım 2021'd�r.
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