
Umut Oran 
Basın Açıklaması 
03.8.2012 
 
- “ABRA KADABRA PARTİSİ”NİN HOKUS POKUS TÜİK’İ EKONOMİDE 
YALAN RÜZGARI ESTİRİYOR 
 
- İHRACAT ALARM VERİYOR, AKP RAKAM OYUNUYLA HALKI 
KANDIRIYOR 
 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracatçı birlikleri kayıtlarını baz alarak 
açıkladığı Temmuz verilerine göre ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
5.5 düşüşle 10.8 milyar dolara indi. Temmuzda 20’ye yakın temel sektörde 
yüzde 0.1’le yüzde 63.1 arasında değişen oranlarda ihracat düşüşü yaşandı. 
Özellikle hacim itibariyle ihracatın lokomotifi konumundaki otomotivde 
yaşanan yüzde 22.3’lük düşüş, toplamdaki değişimin eksi çıkmasında etkili 
oldu. 

 Öte yandan devletin resmi istatistik kurumu, ihracat verilerini kağıt üzerinde 
şişirerek halka yalan söylemeye devam ediyor. En son Haziran verilerini 
açıklayan TÜİK’e göre ilk altı ayda ithalat yüzde 2.1 düşerken, ihracat yüzde 
13.4 artışla 74 milyar doları aştı. Ancak TİM verileriyle 
karşılaştırıldığında TÜİK’in istatistik oyunu ortaya çıkıyor. TİM’e 
göre Ocak-Haziran döneminde İran’a yapılan ihracat 1.5 milyar dolar olurken, 
TÜİK verilerine göre ise bu hacim 5.9 milyar dolar... Türkiye’nin İran’a 6 aylık 
ihracatında iki kurumun verileri arasında 4.4 milyar dolarlık bir fark ortaya 
çıkıyor. 

 İki kurumun verileri arasındaki fark, TÜİK’in bu yıl özellikle Mart’tan itibaren 
bu ülkeye petrol ve doğal gaz karşılığı yapılan “altınla ödeme”yi ihracat gibi 
göstermesinden kaynaklanıyor.  

 Zaten TÜİK’in kendi veri tabanına göre de İran’a altı ayda yapılmış gözüken 
5.9 milyar dolarlık ihracatın 4.4 milyar dolarını, “İnciler, kıymetli taş ve metal 
mamulleri, madeni paralar” başlıklı 71. Fasıl oluşturuyor. Altınla ödemenin 
buraya dahil edilmesi nedeniyle bu fasılda geçen yıla göre hiçbir mantıkla 
açıklanamayacak astronomik bir artış gözüküyor. İran’a “altınla ödeme”yi 
ihracat gibi göstererek ihracat hacmini olduğundan büyük; dış 
ticaret açığını ise küçük gösterme yoluna başvuran TÜİK’in 
foyasını, bizatihi kendi veri tabanı ortaya çıkarıyor.   

 İç siyasetten, dış politikaya ve ekonomiye her konuda halkı kandıran AKP 
hükümeti, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’e istatistiklerini manipüle 
ettirerek, dış ticaret verilerinde de halka yalan söylemeye devam ediyor. 

 TİM-TÜİK verileri arasında “altınla ödeme”den kaynaklanan farktan 
arındırıldığında altı aylık gerçek ihracatın (eğer diğer kalemlerde hile 
olmadığı varsayılırsa) 74.4 milyar dolar değil 70 milyar dolar; dış 
ticaret açığının da 42.8 milyar dolar değil 47.1 milyar dolar olduğu 
görülüyor.  

 İhracat birlikleri kayıtlarında yer almayan altın dışarıda tutulduğunda TİM 
verilerine göre yedi aylık ihracat ise 79.8 milyar dolar, geçen yıla göre artışı da 
sadece yüzde 3.6. 

 
 



Türkiye ekonomisinde yavaşlama, en büyük pazar konumundaki Avrupa ülkelerinde 
devam eden resesyon ve küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle ihracatta kötü 
gidiş, Temmuz ayında TÜİK’in istatistik oyunlarıyla da gizlenemeyecek biçimde su 
yüzüne çıktı. 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracatçı birlikleri kayıtlarını baz alarak 
açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 
düşüşle 10 milyar 849 milyon dolara düştü.  
 
Temmuz ayında 20’ye yakın temel sektörde yüzde 0.1’le yüzde 63.1 arasında değişen 
oranlarda ihracat düşüşü yaşandı. Özellikle ihracatın en büyük bölümünü 
gerçekleştiren otomotiv sektörünün Temmuz ihracatında yaşanan yüzde 22.3’lük 
düşüş toplamdaki düşüşün eksi çıkmasında etkili oldu. Geçen ay yüzde 63.1’le en hızlı 
düşüş toplamdaki payı küçük fasıllardan gemi-yat ihracatında yaşandı. Tütün ve 
mamulleri yüzde 28.2, süs bitkileri yüzde 18.6, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 12, 
kuru meyve ve mamulleri yüzde 10’la en hızlı ihracat düşüşü yaşanan sektörlerin 
başında geldi.  
 
Ana sektörlerden tarımda yüzde 4.6, madencilikte yüzde 7.6 oranında bir artış 
yaşanırken, toplam sanayi ihracatında, otomotivin de etkisiyle yüzde 7.4 oranında 
ihracat düşüşü yaşandı. 
 
TİM verilerine göre bu yıl aylar itibariyle ihracatta ikinci kez düşüş yaşanıyor. Ocakta 
yüzde 9.8, Şubatta yüzde 10.4 ve Mart ayında yüzde 8.1 artan ihracatta, Nisanda ise 
yüzde 2.9 düşüş yaşanmıştı.  İhracatta Mayısta yüzde 7.3 olan, Haziranda yüzde 
3.6’ya gerileyen artış, Temmuzda ise yüzde 5.5’le yerini düşüşe bıraktı.   
 
TİM verilerine göre yılın ilk yedi ayındaki ihracat yüzde 10 artışla 85 milyar 221.8 
milyon dolar oldu. Ancak TİM, aylık olarak açıkladığı ihracat verilerinde, son ay için 
ihracatçı birlikleri kayıtlarını esas alırken, önceki aylarda açıkladığı verileri TÜİK’in 
“altın ihracatlı” verilerine uyarlıyor. İhracat birlikleri kayıtlarında yer almayan altın 
dışarıda tutulduğunda ise TİM verileri yedi aylık ihracatın 79.8 milyar dolar, geçen 
yıla göre artışının da sadece yüzde 3.6 olduğunu gösteriyor. 
 
İhracatçı birlikleri kayıtlarına göre ihracat (Milyon $) 
  TEMMUZ OCAK-TEMMUZ 

SEKTÖRLER 2011 2012 Değ.(%) 2011 2012 Değ.(%) 

I. TARIM 1.360,3 1.423,3 4,6 9.644,7 10.681,1 10,7 

   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 951,6 971,9 2,1 6.966,3 7.593,5 9,0 

     Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 454,8 453,6 -0,3 2.979,7 3.369,5 13,1 

     Yaş Meyve ve Sebze 131,8 122,0 -7,5 1.328,8 1.216,8 -8,4 

     Meyve Sebze Mamulleri 86,1 107,8 25,1 606,0 675,4 11,4 

     Kuru Meyve ve Mamulleri 85,0 76,5 -10,0 668,2 665,4 -0,4 

     Fındık ve Mamulleri 117,8 153,5 30,2 853,6 946,2 10,9 

     Zeytin ve Zeytinyağı 15,0 14,4 -4,0 106,9 110,9 3,8 

     Tütün ve Mamulleri 57,2 41,1 -28,2 374,1 565,0 51,1 

     Süs Bitkileri 3,9 3,2 -18,6 49,0 44,3 -9,6 

   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 120,6 128,3 6,4 774,0 908,1 17,3 

     Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 120,6 128,3 6,4 774,0 908,1 17,3 

   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 288,2 323,1 12,1 1.904,5 2.179,5 14,4 

     Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 288,2 323,1 12,1 1.904,5 2.179,5 14,4 

II. SANAYİ 9.766,2 9.045,5 -7,4 65.209,7 66.794,0 2,4 

   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 911,0 911,9 0,1 6.396,3 6.503,2 1,7 

     Tekstil ve Hammaddeleri 623,6 584,2 -6,3 4.719,5 4.496,8 -4,7 

     Deri ve Deri Mamulleri 153,3 162,5 6,0 815,1 897,8 10,1 

     Halı 134,0 165,3 23,3 861,8 1.108,6 28,6 

   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.300,8 1.300,1 -0,1 9.237,5 9.986,7 8,1 



   C. SANAYİ MAMULLERİ 7.554,4 6.833,4 -9,5 49.575,9 50.304,1 1,5 

     Hazır giyim ve Konfeksiyon 1.606,7 1.413,9 -12,0 9.759,8 9.344,3 -4,3 

     Otomotiv Endüstrisi 1.886,4 1.465,1 -22,3 12.093,1 11.487,8 -5,0 

     Gemi ve Yat 233,4 86,1 -63,1 989,6 524,9 -47,0 

     Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 868,8 870,9 0,2 5.929,0 6.847,4 15,5 

     Makine ve Aksamları 422,8 435,7 3,1 2.782,5 3.111,7 11,8 

     Demir ve Demir Dışı Metaller 522,4 516,4 -1,2 3.662,7 3.720,9 1,6 

     Çelik 1.237,4 1.260,0 1,8 8.963,6 9.332,6 4,1 

     Çimento Cam Seramik ve Toprak 277,4 258,5 -6,8 1.846,7 1.839,1 -0,4 

     Mücevher 113,7 135,5 19,1 811,3 1.148,4 41,6 

     Savunma Sanayii 72,9 79,4 8,8 439,9 716,8 63,0 

     İklimlendirme Sanayii 307,5 305,7 -0,6 2.248,7 2.180,4 -3,0 

     Diğer Sanayi Ürünleri 5,0 6,3 25,4 49,2 50,0 1,7 

III. MADENCİLİK 353,4 380,2 7,6 2.190,6 2.307,4 5,3 

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 0,0 0,0 - 402,9 5.439,3 1.250,0 

T O P L A M (*) 11.480,0 10.849,0 -5,5 77.447,9 85.221,8 10,0 

(*) TİM toplam satırında, son ay verileri için ihracatçı birlikleri kayıtlarını baz alırken, önceki ayları TÜİK’in “altın ihracatı” kalemini de 
ekleyerek revize ediyor. 

 

TÜİK’in ihracatı altınla parlatma oyunu 

 

Öte yandan  en büyük pazar olan AB’deki resesyon ve Türkiye ekonomisindeki 

yavaşlama paralelinde ihracatta yaşanan kötü gidişe karşılık TÜİK, İran’a petrol 

ve gaz karşılığı yapılan “altınla ödeme”yi ihracat gibi kayıtlara yansıtma 

şeklindeki istatistik oyununa devam ediyor. Bu da toplam ihracat hacmini kağıt 

üzerinde şişirerek, dış ticaret açığını aşağı çekiyor.  

 

En son Haziran verilerini açıklayan TÜİK ile TİM’in altı aylık verileri arasında rekor düzeyde 

bir fark bulunuyor. Ülke bazında İran’a yapılan ihracatta, TİM’in ihracatçı birlikleri 

kayıtlarından derleyerek yayımladığı aylık ihracat verileri ile TÜİK’in açıkladığı şişirilmiş 

veriler arasındaki makas, özellikle Mart ayından bu yana giderek açılıyor. İran’a ihracat Ocak 

ayında TİM’e göre 226.3 milyon, TÜİK’e göre 231.3 milyon; Şubat ayında ise TİM’e göre 

234.3 milyon, TÜİK’e göre 228.9 milyon dolar oldu. Buna göre ilk iki ayda iki kurum 

arasındaki önemsenmeyecek miktarda bir fark bulunuyordu. Ancak Mart ayında TİM, İran’a 

ihracatı 217 milyon dolar olarak açıklarken, TÜİK altınla ödemeyi de dahil ederek 703.3 

milyon dolar olarak gösterdi.  TÜİK, bu yöntemle TİM’in Nisan’da 275.8 milyon dolar olarak 

açıkladığı aylık hacmi 1 milyar 471.2 milyon dolar olarak açıkladı. Mayısta TİM’in 279.5 

milyon dolarlık İran ihracatı verisine karşılık, TÜİK’in açıkladığı hacim 1 milyar 662.2 

milyon, Haziran ayında da 312.5 milyon dolara karşılık 1 milyar 593.9 milyon dolar oldu.  

 

Böylece ilk altı aylık dönemde İran’a toplam ihracat TİM’e göre 1 milyar 545.3 milyon dolar 

olurken, TÜİK’e göre ise 5 milyar 890.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece İran’a altı 

aylık ihracata ilişkin TİM ve TÜİK verileri arasında 4 milyar 345.5 milyon dolarlık bir fark 

ortaya çıktı. Altınla ödemenin ihracat gibi gösterilmesinden kaynaklanan bu fark, kümülatif 

ihracat hacmini olduğundan fazla göstererek, dış ticaret açığını kağıt üzerinde aşağı çekti.  

 

TÜİK, ilk altı ay itibariyle İran’a toplam ihracatı 5.9 milyar dolar gösterirken, 

altının yer almadığı TİM kayıtları bu ülkeye yedi aylık ithalatın bile 2 milyar 

doların altında olduğunu ortaya koyuyor.  
 

İran’a ihracatta iki kurum verileri arasındaki fark (Bin $) 

  TİM'e göre TÜİK'e göre FARK 

Ocak 226.307 231.299,7 4.993 

Şubat 234.299 228.860,2 -5.439 

Mart 217.020 703.331,7 486.312 



Nisan 275.764 1.471.224,7 1.195.460 

Mayıs 279.463 1.662.186,5 1.382.723 

Haziran 312.452 1.593.898,5 1.281.446 

OCAK-HAZİRAN 1.545.306 5.890.801,2 4.345.495 

Temmuz 302.580 Veri açıklanmadı Veri açıklanmadı 

 

TÜİK’in kendi veri tabanı kendini ele veriyor 
 

TÜİK’in kendi veri tabanında, ülkeler ve fasıllar bazında online yapılan bir incelemede de 

İran’a ihracat olarak gözüken hacmin büyük bölümünü “İnciler, kıymetli taş ve metal 

mamulleri, madeni paralar” başlıklı 71. Fasılın oluşturduğu anlaşılıyor. Ancak bunun da 

söz konusu ürünlerde gerçekleştirilen gerçek bir ihracat olmayıp, petrol-gaz bedeli ödemesi 

olduğunu söylemeye gerek yok. Altınla ödemenin ihracat hacmine eklenmesiyle bu 

fasılda, aynı durumun söz konusu olmadığı geçen yılın aynı aylarına göre bazı 

aylarda 160 bin katı aşan artışlar ortaya çıkıyor.  TÜİK, ısrarla söz konusu 

fasılda yer alan tutarın, gerçek ihracat olduğunu iddia etmekle birlikte,  geçen 

yıla göre hiçbir mantıkla açıklanamayacak astronomik artış izaha muhtaç 

bulunuyor.  

 
TÜİK’e göre İran’a ihracatın dağılımı (Bin $) 

  

2011 2012 Değ.(%) 

Altın(*) Toplam Altın(*) Toplam Altın Toplam 

Ocak 11,1 309.687,4 5,2 231.299,7 -52,9 -25,3 

Şubat 21,8 324.333,4 13.098,0 228.860,2 60.117,7 -29,4 

Mart 13.294,6 255.112,7 479.985,9 703.331,7 3.510,4 175,7 

Nisan 7,5 273.325,0 1.207.595,3 1.471.224,7 16.041.282,8 438,3 

Mayıs 12,1 271.300,3 1.386.845,3 1.662.186,5 11.431.199,8 512,7 

Haziran 8.504,0 279.044,6 1.318.213,3 1.593.898,5 15.401,1 471,2 

Ocak-Haz. 21.851,1 1.712.803,4 4.405.743,0 5.890.801,2 20.062,6 243,9 

(*): İnciler, kıymetli taş ve metaller  

 

TÜİK verileri “şaibeli” 
 

Dış ticarette; “altınla ödeme”yi ihracat gibi gösterme uygulamasının, ilk altı ayda ihracatı 

olduğundan 4.4 milyar dolar daha fazla, başka deyişle dış ticaret açığını bu tutarda daha 

küçük gösterdiği dikkati çekiyor. Bundan arındırıldığında ise altı aylık gerçek ihracatın (eğer 

diğer kalemlerde hile olmadığı varsayılırsa) 74.4 milyar dolar değil 70 milyar dolar; geçen 

yıla göre artışın da yüzde 13.4 değil, yüzde 6.8, dış ticaret açığının da 42.8 milyar dolar değil 

47.1 milyar dolar olduğu görülüyor.  

 

TÜİK’in bu ayın sonunda açıklayacağı yedi aylık verilerde ihracat hacmi ve dış ticaret 

açığındaki rakam oyununun boyutunun daha da büyüyeceği bekleniyor.  
 

TÜİK’e göre Türkiye’nin toplam dış ticareti (İhracatta altınla ödeme dahil) (Milyon $) 

  

İHRACAT İTHALAT DENGE 

2011 2012 Değ.(%) 2011 2012 Değ.(%) 2011 2012 Değ.(%) 

Ocak 9.551,1 10.352,6 8,4 16.905,4 17.376,2 2,8 -7.354,3 -7.023,5 -4,5 

Şubat 10.059,1 11.751,6 16,8 17.520,2 17.719,9 1,1 -7.461,1 -5.968,3 -20,0 

Mart 11.811,1 13.217,0 11,9 21.643,5 20.600,1 -4,8 -9.832,4 -7.383,1 -24,9 

Nisan 11.873,3 12.639,7 6,5 20.953,5 19.273,6 -8,0 -9.080,2 -6.633,9 -26,9 

Mayıs 10.943,4 13.146,3 20,1 21.107,0 21.752,2 3,1 -10.163,7 -8.605,9 -15,3 

Haziran 11.350,0 13.265,7 16,9 21.605,3 20.441,2 -5,4 -10.255,4 -7.175,5 -30,0 

Ocak-haziran 65.587,9 74.372,8 13,4 119.734,8 117.163,1 -2,1 -54.147,0 -42.790,3 -21,0 

 

 

 


