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Dış T�caret İstat�st�kler�, Haz�ran 2022
 
 
Haz�ran ayında genel t�caret s�stem�ne göre �hracat %18,7, �thalat %39,7 arttı
 
Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle genel t�caret s�stem� kapsamında üret�len geç�c� dış t�caret ver�ler�ne
göre; �hracat 2022 yılı Haz�ran ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına göre %18,7 artarak 23 m�lyar 428 m�lyon dolar, �thalat %39,7
artarak 31 m�lyar 595 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde �hracat %20,0, �thalat %40,6 arttı
 
Genel t�caret s�stem�ne göre �hracat 2022 yılı Ocak-Haz�ran dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre %20,0 artarak
125 m�lyar 866 m�lyon dolar, �thalat %40,6 artarak 177 m�lyar 267 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
 

 

 
Haz�ran ayında enerj� ürünler� ve altın har�ç �hracat %15,7, �thalat %19,4 arttı
 
Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �hracat, 2022 Haz�ran ayında %15,7 artarak 18 m�lyar 895 m�lyon dolardan, 21
m�lyar 856 m�lyon dolara yükseld�.
 
Haz�ran ayında enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç �thalat %19,4 artarak 18 m�lyar 646 m�lyon dolardan, 22 m�lyar
272 m�lyon dolara yükseld�.
 
Enerj� ürünler� ve parasal olmayan altın har�ç dış t�caret açığı Haz�ran ayında 416 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. Dış t�caret
hacm� %17,5 artarak 44 m�lyar 128 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�. Söz konusu ayda enerj� ve altın har�ç �hracatın �thalatı
karşılama oranı %98,1 oldu. 
 

 

Dış t�caret açığı Haz�ran ayında %184,5 arttı
 
Haz�ran ayında dış t�caret açığı b�r öncek� yılın aynı ayına göre %184,5 artarak 2 m�lyar 871 m�lyon dolardan, 8 m�lyar 167
m�lyon dolara yükseld�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Haz�ran ayında %87,3 �ken, 2022 Haz�ran ayında %74,1'e
ger�led�.
 
Dış t�caret açığı Ocak-Haz�ran dönem�nde %142,7 arttı
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde dış t�caret açığı %142,7 artarak 21 m�lyar 181 m�lyon dolardan, 51 m�lyar 400 m�lyon dolara
yükseld�. İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haz�ran dönem�nde %83,2 �ken, 2022 yılının aynı dönem�nde %71,0'a
ger�led�.
 
İhracat, �thalat ve dış t�caret denges�, Haz�ran 2022
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Haz�ran ayında �malat sanay�n�n toplam �hracattak� payı %94,9 oldu
 
Ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta, 2022 Haz�ran ayında �malat sanay�n�n payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektörünün payı %2,9, madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde ekonom�k faal�yetlere göre �hracatta �malat sanay�n�n payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektörünün payı %3,1, madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
 
Haz�ran ayında ara mallarının toplam �thalattak� payı %81,5 oldu
 
Gen�ş ekonom�k gruplar sınıflamasına göre �thalatta, 2022 Haz�ran ayında ara mallarının payı %81,5, sermaye mallarının payı
%10,1 ve tüket�m mallarının payı %8,4 oldu.
 
İthalatta, 2022 Ocak-Haz�ran dönem�nde ara mallarının payı %82,1, sermaye mallarının payı %10,3 ve tüket�m mallarının
payı %7,5 oldu.
 

 

 
Haz�ran ayında en fazla �hracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Haz�ran ayında �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan �hracat 1 m�lyar 875 m�lyon dolar olurken, bu ülkey�
sırasıyla; 1 m�lyar 555 m�lyon dolar �le ABD, 1 m�lyar 209 m�lyon dolar �le B�rleş�k Krallık, 1 m�lyar 206 m�lyon dolar �le Irak, 1
m�lyar 150 m�lyon dolar �le İtalya tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın %29,9'unu oluşturdu.
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde �hracatta �lk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan �hracat 10 m�lyar 642 m�lyon dolar olurken, bu
ülkey� sırasıyla; 8 m�lyar 658 m�lyon dolar �le ABD, 6 m�lyar 612 m�lyon dolar �le İtalya, 6 m�lyar 489 m�lyon dolar �le B�rleş�k
Krallık ve 6 m�lyar 362 m�lyon dolar �le Irak tak�p ett�. İlk 5 ülkeye yapılan �hracat, toplam �hracatın %30,8'�n� oluşturdu.  
 
İthalatta �lk sırayı Rusya Federasyonu aldı
 
İthalatta Rusya Federasyonu �lk sırayı aldı. Haz�ran ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 5 m�lyar 92 m�lyon dolar
olurken, bu ülkey� sırasıyla; 3 m�lyar 666 m�lyon dolar �le Ç�n, 1 m�lyar 997 m�lyon dolar �le Almanya, 1 m�lyar 407 m�lyon dolar
�le İtalya, 1 m�lyar 335 m�lyon dolar �le ABD �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın %42,7's�n� oluşturdu.
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde �thalatta �lk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan �thalat 27 m�lyar 742
m�lyon dolar olurken, bu ülkey� sırasıyla; 20 m�lyar 82 m�lyon dolar �le Ç�n, 11 m�lyar 499 m�lyon dolar �le Almanya, 7 m�lyar
583 m�lyon dolar �le ABD, 6 m�lyar 746 m�lyon dolar �le İtalya �zled�. İlk 5 ülkeden yapılan �thalat, toplam �thalatın %41,5'�n�
oluşturdu.
 



 

 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �hracat %5,5 arttı
 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre; 2022 yılı Haz�ran ayında b�r öncek� aya göre �hracat %5,5, �thalat %0,1
arttı. Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre �se; 2022 yılı Haz�ran ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre �hracat %19,0,
�thalat %40,3 arttı.
 
Yüksek teknoloj�l� ürünler�n �malat sanay� �hracatı �ç�ndek� payı %2,8 oldu
 
Teknoloj� yoğunluğuna göre dış t�caret ver�ler�, ISIC Rev.4 sınıflaması �ç�nde yer alan �malat sanay� ürünler�n� kapsamaktadır.
Haz�ran ayında ISIC Rev.4'e göre �malat sanay� ürünler�n�n toplam �hracattak� payı %94,9'dur. Yüksek teknoloj� ürünler�n�n
�malat sanay� ürünler� �hracatı �ç�ndek� payı %2,8'd�r. Ocak-Haz�ran dönem�nde ISIC Rev.4'e göre �malat sanay� ürünler�n�n
toplam �hracattak� payı %94,6'dır. Ocak-Haz�ran dönem�nde yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �hracatı �ç�ndek�
payı %2,9'dur.
 
Haz�ran ayında �malat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� payı %72,2'd�r. Yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler�
�thalatı �ç�ndek� payı %8,5't�r. Ocak-Haz�ran dönem�nde �malat sanay� ürünler�n�n toplam �thalattak� payı %69,3'tür. Ocak-
Haz�ran dönem�nde yüksek teknoloj� ürünler�n�n �malat sanay� ürünler� �thalatı �ç�ndek� payı %9,5't�r.  
 

 

 
Özel t�caret s�stem�ne göre �hracat 2022 yılı Haz�ran ayında 21 m�lyar 762 m�lyon dolar oldu
 
Özel t�caret s�stem�ne göre, 2022 yılı Haz�ran ayında, �hracat b�r öncek� yılın aynı ayına göre %15,9 artarak 21 m�lyar 762
m�lyon dolar, �thalat %33,3 artarak 29 m�lyar 178 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
 
Haz�ran ayında dış t�caret açığı %138,3 artarak 3 m�lyar 112 m�lyon dolardan, 7 m�lyar 417 m�lyon dolara yükseld�. İhracatın
�thalatı karşılama oranı 2021 Haz�ran ayında %85,8 �ken, 2022 Haz�ran ayında %74,6'ya ger�led�.
 
İhracat 2022 yılı Ocak-Haz�ran dönem�nde 118 m�lyar 55 m�lyon dolar oldu
 
Özel t�caret s�stem�ne göre �hracat, 2022 yılı Ocak-Haz�ran dönem�nde, b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre %18,7 artarak 118
m�lyar 55 m�lyon dolar, �thalat %38,7 artarak 168 m�lyar 137 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.
 
Ocak-Haz�ran dönem�nde dış t�caret açığı %130,1 artarak 21 m�lyar 762 m�lyon dolardan, 50 m�lyar 82 m�lyon dolara yükseld�.
İhracatın �thalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haz�ran dönem�nde %82,0 �ken, 2022 yılının aynı dönem�nde %70,2'ye ger�led�.
 

 

 



Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 29 Ağustos 2022'd�r.
____________________________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
 
Dış t�caret �stat�st�kler� genel t�caret s�stem� ve özel t�caret s�stem� olmak üzere �k� farklı t�caret s�stem�ne göre
hesaplanmaktadır. Genel t�caret s�stem�nde, b�r ülken�n ekonom�k alanına g�ren ve ekonom�k alanından çıkan mallar
kapsanmaktadır. Bu s�stemde, ülken�n ekonom�k alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım
alanına g�ren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel t�caret s�stem�nde �se, gümrük antrepoları ve
serbest bölgeler �stat�st�klerde yer almamakta, sadece ülken�n serbest dolaşım alanına g�ren ve bu alandan çıkan mallar
kapsanmaktadır.
 
Bu bağlamda, Türk�ye İstat�st�k Kurumu �le T�caret Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle üret�len dış t�caret �stat�st�kler�n�n ödemeler denges� ve
ulusal hesaplar g�b� ekonom�k �stat�st�klerde yapılan rev�zyonlara uyumlu hale get�r�lmes� amacıyla, Ocak 2020'den �t�baren
ayrıntılı olarak genel t�caret s�stem�ne göre yayımlanmaktadır. Özel t�caret s�stem�ne göre dış t�caret �stat�st�kler�ne �se bülten
ve ek�nde özet olarak yer ver�lmekted�r. 


