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yılı Şubat ayında;
İhracat 12 milyar 118 milyon dolar,
İthalat 15 milyar 822 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi 27 milyar 940 milyon dolar,
Dış ticaret açığı 3 milyar 704 milyon dolar
İhracatın ithalatı karşılama oranı % 76,6 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Şubat ayında ihracat altın ve mücevherat eşyası hariç tutulduğunda 10 milyar
635 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı Şubat ayında ise bahse konu
ihracat %4,95 oranında artarak 11 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı Şubat ayında ithalat altın ve mücevherat eşyası hariç tutulduğunda 15 milyar
278 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı Şubat ayında ise bahse konu
ithalat %1,84 oranında azalarak 14 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Son 12 aylık dönemde,
İhracat 144 milyar 39 milyon dolar, ithalat ise 200 milyar 988 milyon dolar olmuştur.
Dış ticaret hacmi 345 milyar 27 milyon dolar, dış ticaret açığı 56 milyar 948 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %71,7 olmuştur.

Kocaeli Ihracat ve Ithalat
Gümrük Müdürlüğünden
gümrüklerinden;






alınan

verilere

göre
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ayı

içerisinde

Kocaeli

İhracat 1 milyar 760 milyon dolar,
İthalat 3 milyar 39 milyon dolar,
Dış ticaret Hacmi 4 milyar 800 milyon dolar,
Dış ticaret açığı 1 milyar 278 milyon dolar,
İhracatın ithalatı karşılama oranı %57,9 olarak gerçekleşmiştir.

Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre İhracat ve İthalat
En fazla ihracat “Hammadde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.
2017 yılı Şubat ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat
incelendiğinde; en çok ihracat “Hammadde (Ara mallar)” (5 milyar 818 milyon dolar)
grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (4 milyar 948 milyon dolar)
ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 286 milyon dolar) grupları takip etmiştir.
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En fazla ithalat “Hammadde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.
2017 yılı Şubat ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat
incelendiğinde; en çok ithalat “Hammadde (Ara mallar)” (11 milyar 600 milyon dolar)
grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 287
milyon dolar) ve “Tüketim malları” (1 milyar 898 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

Fasıllara Göre İhracat ve İthalat
En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.
2017 yılı Şubat ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler,
bisikletler, motosikletler” faslını (1 milyar 851 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler” (972 milyon dolar) ve “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,
kıymetli metaller, inciler” (965 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları”
olmuştur.
2017 yılı Şubat ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
müstahzarları” faslını (2 milyar 892 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler” (1 milyar 767 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses
kaydetme-verme, televizyon görüntü cihazları ” (1 milyar 391 milyon dolar) ithalatı
takip etmiştir.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat
En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, BAE ve Irak olmuştur.
2017 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 118 milyon
dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (904 milyon dolar) ve Irak
(726 milyon dolar) izlemektedir.

Araştırma ve Dış Ticaret Servisi

8 Mart 2017

KOCAELİ TİCARET ODASI

DIŞ TİCARET
ŞUBAT 2017

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.
2017 yılı Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar
643 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 439 milyon dolar)
ve Rusya (1 milyar 305 milyon dolar) izlemektedir.
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