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AKĠB’DEN 2015 YILI OCAKAYI 
ĠHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDĠRMESĠ 

 
Türkiye Geneli ihracat rakamları, 2015 yılı Ocakayında geçen yılın aynı dönemine göre % -9,8 
düşüş kaydederek,10milyar 803 milyon dolara geriledi. En fazla ihracat yapılan ülkeler 
Almanya, Irak, Birleşik Krallık, İtalya ve Birleşik Devletler olurken; en fazla ihracat yapan 
sektörler Otomotiv Endüstrisi, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 
Çelik ile Elektrik-Elektronik ve Hizmet sektörleri oldu. 
  
2015yılıOcakayıihracatrakamlarınındeğerlendirmesiniyapan AKİB KoordinatörBaşkanı A. Uğur 
Ateş, “2015yılıOcakayında, 2014yılınınOcakayınagöreülkeolarak % - 
9,8oranındadahaazihracatyaptık. 
İhracatımız11milyar976milyondolardan10milyar803milyondolaradüştü” diyekonuştu. 
 
AKĠB’inOcakayı haritasına gelince; 
 

AKİB rakamlarını da değerlendiren Ateş, “Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri’nin 2015 yılı Ocakayı rakamlarına baktığımızsa ise 1 milyar 44milyon 
dolardan960milyon dolara gerilediği, yani geçen sene Ocak ayına oranla % -8,1 oranında bir 
düşüşolduğu görülmektedir” dedi. 
 
Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren 
Ateş, 2015 yılının Ocak ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10.,Mersin’in 
11., Adana’nın 12., Kayseri’nin 13. ve Karaman’ın 27. sırada olduğunubelirtti. 
 
Ateş, AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da inceleyerek, 2015 yılı Ocak ayında en fazla ihracat 
gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya Federasyonu ve 
Suriye olduğunu açıkladı. 
 
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri:2015 yılı Ocak ayı sektörelbazda ihracat rakamlarına 
göre; Türkiye ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı, 2014 yılının eş değer dönemine 
kıyasla, % -11,7 oranında bir düşüş kaydederek 318 milyon 966 bin dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün Ocak ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı % 3 olmuştur.  
 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2015 yılı Ocak ayı sektörelbazda ihracat 
rakamları incelendiğinde ise; 40 milyon 629 bin dolar ağaç mamulleri ve orman ürünleri 
ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör 
ihracatında % -3,2 oranında bir düşüş yaşanmıştır.  
 
Türkiye geneli ve AKİB olarak sektörün 2015 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarına göre değer 
bazında en önemli pazar yine Irak olmuştur. Irak’a gerçekleşen ihracatımızın geçen yıl Ocak 
ayına göre Türkiye genelinde %-0,6 oranında düşerken AKİB olarak ise % 34,7 oranında 
arttığı görülmektedir. 



 
Demir ve Demir Dışı Metaller:Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 
2015 yılı Ocak ayında ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9,4 artırarak 130 
milyon dolara çıkardı. Sektörün Türkiye Geneli ihracatı Ocak ayında % 20 oranında düşerken 
ADMİB'in ihracatı ABD, Etiyopya, Suriye ve Cezayir'e gerçekleşen ihracatlarının etkisi ile artış 
gösterdi. Birlik üyesi firmaların Irak'a ihracatı Ocak ayında % 36 düşmesine rağmen alternatif 
pazarlardaki ihracat artışı toplam ihracatı pozitif etkiledi. 
 
Demir çelik boru ve çivi ithalatına karşı ABD'de açılan  anti-damping ve telafi edici vergi 
soruşturmalarının ihracatçılarımız lehine sonuçlanması ABD pazarında önemli miktarda ihracat 
artışı sağlayarak ADMİB ihracatının yükselişinde etkili olmuştur. Bununla birlikte Etiyopya, 
Suriye ve Cezayir'e demir çelik çubuk, demir çelik boru ve inşaat aksamları ihracatında 
yaşanan artışlar ADMİB ihracatının Ocak ayındaki artışında diğer önemli etkenlerdir. 
 
ADMİB, Ocak ayı ihracat artışı ile sektör ihracatından aldığı payı % 10 çıkarmış ve sektörde 
en fazla ihracat yapan ikinci Birlik durumuna gelmiştir.   
 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon:Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2015 yılı Ocak ayı 
ihracatında, 1,39 milyar dolar ile % 12,29 oranında bir düşüş yaşanmış ve Ocak ayı Türkiye 
toplam ihracatından  % 12,88’lik bir pay almıştır. Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’nin, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2015 yılı Ocak ayında, % 9,55 
oranında düşüş kaydederek 26 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam 
sektör ihracatındaki payı ise % 1,87 olmuştur. 
 
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılı Ocak ayı değer bazında 
ihracatı, ürün gruplarına göre incelendiğinde; bayan dış giyimin % 37 pay ile ilk sırada, bay 
dış giyimin % 27 ile ikinci sırada, diğer hazır eşyanın ise % 12 ile üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. 2014 yılı Ocak ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından bay dış 
giyim, pamuklu yatak kıyafetleri, diğer ev tekstili ve bebe giyimi ve eşyası ihracatında artış 
yaşanmıştır. 
 
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılı Ocak ayı değer bazında 
ihracatı ülkelere göre incelendiğinde ise; Almanya’nın  % 19 pazar payı ile ilk sırada, 
İspanya’nın % 15 ile ikinci sırada, Romanya’nın ise % 10 ile ise üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. 2014 yılı Ocak ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ülkelerden Almanya, 
Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa’ya gerçekleştirilen ihracatta düşüş yaşanmıştır. 
 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri:2015 yılı Ocak ayı sektörelbazda 
ihracat rakamlarına göre; Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı 
2015 yılının aynı dönemine kıyasla, % 7 oranında azalmış olup, 568 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün 2015 yılı Ocak ayında Türkiye toplam ihracatındaki payı % 5,3 
olmuştur. 
 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2015 yılı Ocak ayındaki sektörelbazda ihracat 
rakamları incelendiğinde ise; 107 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla 
sektör ihracatı % 3 oranında bir azalmış ve ülke geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri ihracatındaki payı % 19 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılı Ocak 
ayı değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; pastacılık ürünlerinin % 29 



ile ilk sırada, bakliyatın % 22 ile ikinci sırada, bitkisel yağların % 13 ile üçüncü sırada yer 
aldığı görülmektedir.  
 
Ülkelere göre incelendiğinde ise Irak’a yapılan ihracat geçen yıla göre % 32 oranında artış 
göstermiş olup, Irak’ın % 27’lik pazar payı ile ilk sırada; Suriye’ye yapılan ihracat geçen yıla 
göre % 47 oranında azalmış olmasına karşın, Suriye’nin  % 10 ile ikinci sırada, Romanya’ya 
yapılan ihracat ise % 908 oranında artış göstermiş olup, Romanya’nın % 7 ile üçüncü sırada 
yer aldığı görülmektedir. 
 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri:2015 yılı Ocak ayı sektörelbazda ihracat rakamlarına 
göre; Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı, 2014 yılının eş değer dönemine 
kıyasla, % -14 oranında bir düşüş kaydederek 1 milyar 196 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün Ocakk ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı %11 olmuştur. 
 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2015 yılı Ocak ayı sektörelbazda ihracat 
rakamları incelendiğinde ise; 294 milyon dolar Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında 
%-18 oranında bir düşüş yaşanmış ve ülke geneli Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
ihracatındaki payı %24,6 olmuştur. 
 
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2015 yılı Ocak ayı değer 
bazında ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünlerinin %80 pay ile ilk sırada, plastik ve mamullerin %7 ile ikinci sırada, anorganik 
kimyasalların ise %5 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir, ülkelere göre incelendiğinde 
ise; BAE’nin %27 pazar payı ile ilk sırada; Mısır’ın %19 ile ikinci sırada, Malta’nın ise %13 ile 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller:2015 yılı Ocak ayı su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörelbazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye ihracatı, 2014 yılı Ocak ayına  kıyasla, % 15 
oranında bir artış kaydederek 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2014  yılı 
Türkiye toplam ihracatındaki payı % 1,4 olmuştur. 
 
Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılı Ocak ayı 
sektörelbazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 22 milyon 755 bin dolar su ürünleri ve 
hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. 2014 yılı Ocak ayına kıyasla 
sektör ihracatında  % 29,5 oranında bir düşüş yaşanmıştır.  
 
Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2015 yılı Ocak ayı değer 
bazında ihracatı, ürün gruplarına göre incelendiğinde; kümes hayvanları yumurtaları  % 33 
pay ile ilk sırada, kümes hayvanları ve etleri, % 32 ile kümes hayvanları yumurtaları ikinci 
sırada, taze soğutulmuş balıkların ise % 18 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
 
Tekstil ve Hammaddeleri:Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı 2015 yılına 
düşüşle başlamıştır. Sektör ihracatı 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre %15 oranında 
azalarak 650 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
İhracat değerindeki bu düşüşe rağmen miktar bakından Türkiye genelinde sektör ihracatı 
geçen yıla göre hemen hemen aynı kalmıştır. Bu sene Ocak ayında ortalama parite değerinin 
%14 oranında gerilemesi başlıca pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olan tekstil ve hammaddeleri 
sektöründeki düşüşte önemli etki etmiştir. Diğer taraftan Sektörün Türkiye toplam 
ihracatındaki payı ise %6 olmuştur.  
 



Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) sektör ihracatının ise 2015 yılı 
Ocak ayında geçen yıla göre %13,5 oranında gerileyerek 70,5 milyon dolar olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Sektör genelinde pariteden kaynaklanan gerileme benzer bir 
oranla ATHİB ihracatını da aşağı yönlü etkilemiştir.   
 
Ocak ayında ATHİB sektör ihracatının ürün gruplarına göre dağılımında dokuma kumaş 
ürünlerinin %39’luk pay ile ilk sırada, örme kumaşların %26 ile ikinci sırada, pamuk ipliği 
ürünlerinin ise %16 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.  
 
ATHİB ihracatının ülkelere göre dağılımında ise; İtalya’nın  %23,5’lik pazar payı ile ilk sırada; 
ABD’nin %7 ile ikinci sırada, Portekiz’in ise yine %7’lik pay ile üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. 
 
Yaş Meyve Sebze:Yılın ilk ayında yaş meyve sebze ihracatı 219.122 milyon dolar ile geçen 
yıla oranla değişim göstermemiştir. Alt ürün grubu bazında incelendiğince narenciye 131.4 
milyon dolar, taze meyve ihracatı 22.6 milyon dolar ve taze sebze ihracatı da 62 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla narenciye hariç diğer ürün 
gruplarında azalma görülmüştür. Narenciye ihracatında ise %16 artış yaşanmıştır.  
 
En fazla ihraç edilen ürünler sırasıyla Mandarin, Portakal, Domates ve Limon olurken en fazla 
ihracat yaptığımız ülke Rusya Federasyonu, Irak, Ukrayna ve Almanya olmuştur. Birliğimiz 
kanalı ile yapılan yaş meyve sebze ihracatı yine en fazla olarak kayda geçmiş ve 133 milyon 
dolar ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 8 artmış ve tüm ihracatçı birlikleri arasında % 
61 pay ile Türkiye ihracatına katkı sağlamıştır.  
 


