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İLİMİZ TEMMUZ AYI İHRACATI 23 MİLYON 915 BİN DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

İlimizin Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 düşüşle 23 milyon 915 bin
dolar olmuştur.
Yılın ilk 7 ayında toplam ihracat yüzde 15,2 gerileme ile 180 milyon 753 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
2015 yılı Temmuz ayında 70 Ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl Temmuz ayında 73 Ülkeye
ihracat yapılmıştır.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 30’UNCU İL AFYONKARAHİSAR
İller sıralamasında Afyonkarahisar geçen yıla göre 2 basamak düşerek 30’uncu sırada yer
almıştır.
İstanbul 4 milyar 908 milyon 144 bin dolar ile birinci sırada, Kocaeli 940 milyon 489 bin dolar
ile ikinci sırada ve Bursa 930 milyon 345 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almıştır.
Komşu illerimizden sıralamada
8’inci sırada yer alan Denizli 212 milyon 454 bin dolar,
14’üncü sırada yer alan Konya 106 milyon 076 bin dolar,
16’ncı sırada yer alan Eskişehir 71 milyon 274 bin dolar,
29’uncu sırada yer alan Isparta 24 milyon 044 bin dolar,
31’inci sırada yer alan Uşak 22 milyon 922 bin dolar,
33’üncü sırada yer alan Kütahya 16 milyon 677 bin dolar,
45’inci sırada yer alan Burdur ise 14 milyon 186 bin dolar ihracat gerçekleştirmişlerdir.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT
Temmuz ayında Afyonkarahisar’dan toplam 70 farklı ülkeye ihracat yapılmıştır.
En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’dır.
Temmuz ayında Irak’a yapılan ihracatta %20 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşle
Irak’a 5 milyon 336 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne Temmuz ayında ihracat %31 artarak 4
milyon 790 bin dolar olmuştur.
Fransa’ya yaptığımız ihracatta artış gerçekleşmiştir. %24,4 artan ihracatımızın tutarı 2 milyon
261 bin dolar’dır.
Temmuz ayında ihracatta en çok artışın yaşandığı ülke ise %3683 oranla Kuveyt’tir. Bu
ülkeye toplam ihracatımız ise 823 bin dolar olmuştur.

MERMER İHRACATINDA ARTIŞ
Temmuz ayında Mermer ihracatında artış gözlemlenmiştir.
Çoğunluğu Mermer olan Madencilik Ürünleri sektörü ihracatı yüzde 6 oranında artmıştır
temmuz ayı ihracatı 15 milyon 504 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
5 milyon 413 bin dolar ihracat ile sektör olarak ikinci sırada yer alan ve çoğunluğu yumurta
olan Su Ürünleri ve Hayvansal mamulleri ihracatı yüzde 19,4 oranında gerilemiştir.
3’üncü sırada yer alan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Temmuz ayı ihracatında yüzde
30,3 oranında artış gözlemlenmiştir, bu artış ile ihracatı 867 bin dolar olmuştur.
Temmuz ayında en çok ihracat artışının yaşandığı sektör ise Elektrik ve Elektronik ürünleri
olmuştur. %1440 oranında artan ihracat değeri 27 bin dolara yükselmiştir.
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