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2016 yılı Ocak ayında ihracat %22, ithalat %19,7 azaldı 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %22 azalarak 9 
milyar  597 milyon dolar, ithalat %19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
 
Dış ticaret açığı %13,4 azaldı 
  
Ocak ayında dış ticaret açığı %13,4 azalarak 2015 yılı Ocak ayındaki 4 milyar 343 milyon 
dolardan 2016 yılı Ocak ayında 3 milyar 762 milyon dolara düştü.  
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ocak ayında %73,9 iken, 2016 Ocak ayında %71,8’e düştü. 
  
 

 
 
 
Avrupa Birliği’ne ihracat %9,7 azaldı 
  
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Ocak ayında %42,7 iken, 2016 Ocak ayında %49,5 
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %9,7 azalarak 4 milyar 750 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 
 
 
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu  
 
Almanya’ya yapılan ihracat 2016 yılı Ocak ayında 1 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla  İngiltere (650 milyon dolar), İtalya (570 milyon dolar) ve Irak (469 milyon dolar) takip 
etti. 
 
 
İthalatta ilk sırayı Çin aldı 
 
Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Ocak ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 
sırasıyla Rusya (1 milyar 345 milyon dolar), Almanya (1 milyar 163 milyon dolar) ve İtalya 
(606 milyon dolar) izledi. 



 
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu 
  
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracattaki payı %93,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 
%3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32,7’dir. 
  
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,7 oldu 
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Ocak 
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise 
%43,4’tür. 
 
 
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl içerisinde, tekstil ve hazır giyim ürün grupları 
 
En çok ihracat yapılan 20 fasıl incelendiğinde, ihracatın örme giyim (fasıl 61) %6,2, dokunabilir 
maddelerden hazır eşya (fasıl 63) %3,1, halılar (fasıl 57) %9,6, pamuk ve pamuklu tekstiller (fasıl 
52) %6,9 ve sentetik ve suni filamentlerde (fasıl 54) %6,9 oranında düşüş kaydettiği görülmektedir. 
Sadece örülmemiş giyim eşyası ihracatı (fasıl 62) %0,8 oranında artmıştır. Söz konusu 6 fasılda 
toplam ihracat %4,4 oranında azalarak 1 milyar 707 milyon dolar olmuştur. 
 
En çok ithalat yapılan 20 fasıl incelendiğinde ise, ithalatın sentetik ve suni filamentler (fasıl 54) 
%7,9 ve sentetik ve suni devamsız liflerde (fasıl 55) %7,6 oranında düştüğü görülmektedir. Pamuk 
ve pamuklu tekstiller toplam ithalatı (fasıl 52) ise %0,8 oranında artmıştır. Söz konusu 3 fasılda 
toplam ithalat %4,8 oranında azalmıştır. 
 

 

 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni 

 

 

 

 

En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl içinde tekstil ve hazır giyim fasılları, 2015 - 2016

Değişim

Sıra Fasıllar 2015 2016 (%)

İhracat

Toplam 12 302 384 9 596 764 -22,0

3 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                           722 352  677 889 -6,2

5 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                      491 798  495 753 0,8

16 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar                       155 522  150 719 -3,1

18 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları                                                          143 692  129 969 -9,6

19 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat                                                                                  137 528  128 041 -6,9

20 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler                           134 555  125 324 -6,9

61+62+63+57+52+54 Fasıllar Toplamı 1 785 447 1 707 696 -4,4%

İthalat

Toplam 16 645 661 13 358 332 -19,7

14 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat                                                                                  187 958  189 527 0,8

17 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler                           190 654  175 553 -7,9

19 55 Sentetik ve suni devamsız lifler                                                                                         156 342  144 398 -7,6

 52+54+55 Fasıllar Toplamı  534 955  509 478 -4,8%

(Bin $)

Ocak

Değer
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