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Kasım ayında İhracat %7,5 azaldı, ithalat %0,2 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Kasım ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7,5
azalarak 13 milyar 132 milyon dolar, ithalat %0,2 artarak 21 milyar 448 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı %15,3 artarak 7 milyar 213 milyon
dolardan 8 milyar 316 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Kasım
ayında %66,3 iken, 2014 Kasım ayında %61,2’e düştü.

Tekstil ve Hazır Giyim sektörü ihracatında da azalma gözlemlenmiştir
En fazla ihracat yapan 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların 5’inin (61,62,63,57,52) Tekstil ve
Hazır Giyim sektörüne ait olduğu göze çarpmaktadır. Bu 5 fasılın toplam ihracatı 1 milyar
894 milyon dolar olup, Kasım ayında gerçekleşen tüm ihracatın içinde %14’lük bir paya
sahiptir. Bu 5 fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına göre %2,3 ila %15 oranında
azalmıştır.
En fazla ithalat yapan 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların yalnız 2’si (52 Pamuk, pamuk ipliği
ve pamuklu mensucat, 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni
dokumaya elverişli maddeler) Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne aittir. Bu fasılın toplam
ithalatı 413 milyon dolar olup, Kasım ayında gerçekleşen tüm ithalatın yalnız %2’sini
oluşturmaktadır.
Bu rakamlar ışığında, en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 20 fasıl göz önüne alındığında,
Tekstil ve Hazır Giyim sektörü Kasım ayında 1 milyar 481 milyon dolar dış ticaret fazlası
vererek, İhracatın ithalatı karşılama oranına en önemli katlıyı sağlayan yegane sektör
olduğunu bir kez daha göstermiştir.

En fazla ihracat yapan ilk üç fasıl
En fazla ihracat yapan ilk üç fasıl ele alındığında; ilk sırada fasıl no 87 olan “Motorlu
kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı” bulunmakta olup, bu fasılın Kasım ayı ihracatı 1 milyar 496 milyon
dolar, ithalatı ise 1 milyar 577 milyon dolardır. İhracatımızda birinci sırada olan bu fasıl 80

milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Bu fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına göre
%11,2 azalmıştır.
En fazla ihracat yapan ikinci fasıl 84 numaralı “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları”dır. Otomotiv ana sanayiini oluşturan
bu fasılın Kasım ayı ihracatı 1 milyar 075 milyon dolar, ithalatı ise 2 milyar 444 milyon
dolardır. Bu rakamlar göz önüne alındığında Otomotiv Ana Sanayinin Kasım ayında 1 milyar
368 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Bu fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına
göre %12,6 azalmıştır.

En fazla ihracat yapan üçüncü fasıl 61 numaralı “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” dır. Bu
fasılın Kasım ayı ihracatı 831 milyon dolar olup, ithalatı en fazla ithalat yapılan ilk 20 sektör
arasında bulunmayacak kadar azdır. Bu fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına göre %9
azalmıştır.

Avrupa Birliği’ne ihracat %8,3 azaldı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Kasım ayında %44,1 iken, 2014 Kasım
ayında %43,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %8,3 azalarak 5
milyar 744 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Kasım ayında 1 milyar 260 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sırasıyla Irak (943 milyon dolar), İngiltere (848 milyon dolar) ve İtalya (639 milyon
dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
Rusya’den yapılan ithalat, 2014 yılı Kasım ayında 2 milyar 50 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla Çin (2 milyar 29 milyon dolar), Almanya (1 milyar 905 milyon dolar) ve İsviçre (1
milyar 168 milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin
toplam ihracattaki payı %91,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %31,1’dir.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,3 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,7’dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014
Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,3, orta yüksek teknolojili
ürünlerin payı ise %40,7’dir.

