
Eylül Ayına ait TÜİK Dış Ticaret İstatstkleri Açıklandı:

İhracat %4,6 art, ithalat %0,2 azaldı
Türkiye İstatstk Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış tcaret verilerine
göre; ihracat 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar, 
ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşt. Eylül ayında dış tcaret açığı %8,4 
azalarak 7 milyar 560 milyon dolardan 6 milyar 925 milyon dolara düştü. İhracatn ithalat karşılama oranı 
2013 Eylül ayında %63,3 iken, 2014 Eylül ayında %66,4’e yükseldi.

- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,8 art
- Avrupa Birliği’ne ihracat %7,1 art. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
- İthalata ilk sırayı Çin aldı.
- Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracat içindeki payı %3,4 oldu.
- Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalat içindeki payı %14 oldu.

En çok ihracat yapılan ilk 20 fasıldan 6 ‘sının Tekstl ve Hazır Giyim sektörüne ait olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu 20 fasıl içinde tekstl ve hazır giyim sektörünün toplam ihracat 2 milyar 201 milyon 
dolar olup, Eylül ayında gerçekleşen tüm ihracatn %14.6 ‘sını oluşturmaktadır. Bahse konu 6 faslın geçen 
yılın aynı ayına kıyasla %51’lik bir ihracat artşı sağladığı, Ocak –Eylül toplam ihracatnın ise %15.7’sini 
oluşturduğu gözlenmiştr.

En çok ithalat yapılan ilk 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların 2’sinin Tekstl ve Hazır-Giyim sektörüne ait 
olduğu ve 417 milyon dolarla toplam ithalatn %2’sini oluşturduğu görülmektedir. Bahse konu iki fasılda 
geçen yılın aynı ayına kıyasla %0.6’lık ithalat azalışı gözlenmiştr. İlk 20 fasıl içinde yer alan tekstl ve hazır
giyimin Ocak-Eylül toplam ithalat içindeki payı  %17’dir.

Eylül ayı TÜİK verileri ışığında söyleyebiliriz ki en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 20 fasılda Tekstl ve 
Hazır Giyim sektörünün ekonomiye katğı dış tcaret fazlası 1 milyar 784 milyon dolardır.

Otomotv  ana sanayiini oluşturan ve fasıl no 87 olan “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı”nın Eylül ayı ithalat 1 milyar 284 
milyon dolarken, ihracat 1milyar 597 milyon dolardır. Bu değerler göz önüne alındığında Otomotv ana 
sanayiinin Eylül ayı dış tcaret fazlası 313 milyon dolar seviyesindedir.


