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KONYA İLE TİCARETİ 

 Konya – Hollanda 2017 Yılı İhracat Kalemleri 
 

S.N. ÜRÜN  DOLAR  
1 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 

taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
5.042.009

2 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 

4.207.713

3 Demir veya çelikten eşya 2.043.465
4 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından 

elde edilen müstahzarlar 
1.795.095

5 Plastikler ve mamulleri 1.352.425
6 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 

tabelalar vb., prefabrik yapılar
1.247.944

7 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 944.238
8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 879.004
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 772.911
10 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 

kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
584.585

11 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 315.120
12 Şeker ve şeker mamulleri 269.494
13 Kakao ve kakao müstahzarları 212.648
14 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 

omurgasız hayvanlar 
189.825

15 Cam ve cam eşya 142.946
16 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 128.911
17 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 115.493
18 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 112.637
19 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 106.831
20 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 94.014
21 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 79.586
22 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, 

mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)
79.585

23 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 60.168
24 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 57.481
25 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve 

tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
53.626

26 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 37.037
27 Seramik mamulleri 32.485
28 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve 

dokunmuş diğer eşya, paçavralar
28.372

29 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı

24.088
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30 Saatler ve bunların aksam ve parçaları 23.403
31 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 21.746
32 Kauçuk ve kauçuktan eşya 20.163
33 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 

bunların aksam ve parçaları 
20.132

34 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 18.968
35 Organik kimyasal ürünler 16.695
36 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan bitkisel ürünler
15.878

37 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el 
ve makina yazısı metinler ve planlar

11.555

38 İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik bileşikleri

7.989

39 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 6.873
40 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 6.166
41 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 

mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları
5.577

42 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler

3.784

43 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal 
ve bitkisel mumlar 

1.681

44 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 1.319
45 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, 

insan saçından eşya 
756

46 Bakır ve bakırdan eşya 587
47 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 

dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)
468

48 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 443
49 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya 

elverişli maddeler 
342

50 Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, 
enzimler 

312

51 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 
fırça vb.) 

149

52 Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir 
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 

107

 

 

 Konya- Hollanda 2018 Yılı İthalat Kalemleri 
 

S.N. ÜRÜNLER  DOLAR  
1 Kakao ve kakao müstahzarları 4.092.450
2 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme 

çiçekler ve süs yaprakları 
3.624.862

3 Demir ve çelik 1.890.618
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4 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

1.661.715

5 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba 
yemler 

1.486.050

6 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 

1.456.127

7 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 732.765
8 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 708.021
9 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 581.876
10 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 

taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
360.703

11 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 259.337
12 Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, 

enzimler 
132.273

13 Plastikler ve mamulleri 115.384
14 Şeker ve şeker mamulleri 109.917
15 Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli 

ürünler 
68.033

16 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler

66.184

17 Demir veya çelikten eşya 65.007
18 Kauçuk ve kauçuktan eşya 53.600
19 Gübreler 53.085
20 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir 

mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya
42.186

21 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

34.209

22 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb., prefabrik yapılar

29.345

23 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

19.318

24 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından 
elde edilen müstahzarlar 

13.451

25 Seramik mamulleri 12.855
26 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 

bunların aksam, parça ve aksesuarı
10.449

27 Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, 
bağırsak, vb.) 

6.956

28 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve 
tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

5.244

29 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 4.946
30 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 

bunların aksam ve parçaları 
2.349

31 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 
fırça vb.) 

2.034

32 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 601
33 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el 

ve makina yazısı metinler ve planlar
150
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 Türkiye –Hollanda – Konya Yıllara Göre İthalat/ İhracat Rakamları 
 

Türkiye-Hollanda Rakamları 

 2015 2016 2017 

İhracat Dolar 3.154.867.013 3.589.431.870 3.864.485.686 

İthalat Dolar 2.914.358.935 3.000.336.335 3.747.619.413 

 

Konya-Hollanda Rakamları 

  2015 2016 2017 

İhracat Dolar 14.058.741 15.497.478 21.165.973 

İthalat Dolar 21.548.851 12.714.063 17.702.100 

 


