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Resmi Adı Filipinler Cumhuriyeti 

Nüfus 108.000.000 

Yüzölçümü 300.000 km² 

Dil Filipino,İngilizce 

Başkent Manila 

Para Birimi Filipin Pesosu (0,13 TL) 

Yönetim Şekli Başkanlık Tipi Demokrasi 

Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte (2016) 

GSYİH (Nominal) 331 milyar $ (2018) 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 3.102 $ (2018) 

GSYİH BÜYÜME HIZI 

(Reel) 
%6,2 (2018) 

ENFLASYON ORANI %2,5 (2019) 

İŞSİZLİK ORANI %2,41 (2019) 

TOPLAM İHRACAT 67,5 Milyar $ (2018) 

TOPLAM İTHALAT 115 Milyar $ (2018) 

FİLİPİNLER’İN 

TÜRKİYE’DEN İTHALATI 
178 Milyon $ 

FİLİPİNLER’İN 
TÜRKİYE’YE İHRACATI 

47 Milyon $ 
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• Filipinler’in Dünyaya İhracatı 

(TradeMap, 2009-2018) 
 

 

 

• Filipinler’in Dünyadan İthalatı 
(TradeMap, 2009-2018) 
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• Filipinler’in İhracatında Ülkeler 

(TradeMap, 2018) 
 

 

 

• Filipinler’in İthalatında Ülkeler 
(TradeMap, 2018) 
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• Filipinler’in Türkiye’den İthalatı 

(TradeMap, 2006-2018) 
 

 

 

• Filipinler’in İthalatında Türkiye’nin Payı 
(TradeMap, 2006-2018) 
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• Filipinler’in Dış Ticaret Hacmi 

(TradeMap, 2006-2018) 

 

 

•  Filipinler’in Dış Ticaret Dengesi 

(TradeMap, 2006-2018) 
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• Filipinler’in GSYH’si 

(Dünya Bankası, 2007-2018) 
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• Filipinler’in Dünyaya İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı 

GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması 
Filipinler’in 

İhracatı 

'854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve 

kontrolör 

11,1 milyar $  

'854390 Kendine has fonksiyonlu elektrikli 

cihazların aksam/parçası 

6,6 milyar $  

'847170 Bellek birimleri 3,4 milyar $  

'854239 Diğer entegre devreleri 2,2 milyar $  

'854430 Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı 

takımları 

1,7 milyar $  

'080390 Muz (plantain hariç); taze veya 

kurutulmuş 

1,5 milyar $  

'850440 Statik konvertörler 1,4 milyar $  

'854129 Diğer transistörler 1,3 milyar $  

'740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 1,1 milyar $  

'847160 Giriş/çıkış birimleri 1 milyar $  

'890190 Yük ve hem insan hem de yük taşımaya 

mahsus diğer su taşıtları 

946,9 milyon $  

'847330 Otomatik bilgi işlem makine ve 

ünitelerinin aksam, parçası 

939,5 milyon $  

'844331 Baskı, kopya veya faks geçiş 

fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını 

yapan makinalar; bilgiişlem/networke 

bağlanabilen 

836,6 milyon $  

'880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve 

parçaları 

788,4 milyon $  

'854150 Diğer yarı iletken devre elemanları 676,1 milyon $  
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• Filipinler’in Dünyaya İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması 
Filipinler’in 

İhracatı 

'151311 Hindistan cevizi yağları; ham 643,9 milyon $  

'710813 Altın (diğer yarı işlenmiş şekilde) 624,1 milyon $  

'844332 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya 

networke bağlanabilen diğer makinalar 

621,3 milyon $  

'260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 617,1 milyon $  

'854130 Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat 

hariç) 

567,6 milyon $  

'850450 Diğer endüktörler 564,8 milyon $  

'710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, 

para yerine kullanılmayan) 

513 milyon $  

'260400 Nikel cevherleri ve konsantreleri 458,2 milyon $  

'853690 Diğer elektrik devresi teçhizatı 448,5 milyon $  

'853400 Baskı devreler 426,9 milyon $  

'853229 Diğer sabit kondansatörler 413,8 milyon $  

'151319 Hindistan cevizi yağları; diğer 410,7 milyon $  

'852861 Otomatik Bilgi İşlem Makinalarında Kullanılan 

Projektörler 

399,1 milyon $  

'750120 Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri 374,9 milyon $  

'903090 Elektrik miktarını ölçme, iyonlaşma ışınlarını 

tespit eden alet ve cihazların aksam, 

parçaları 

355,5 milyon $  
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• Filipinler’in Dünyadan İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

İthalatı 

'854290 Elektronik entegre devrelerin aksam ve 

parçaları 

10,6 milyar $  

'270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 

5,2 milyar $  

'271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 3,6 milyar $  

'854239 Diğer entegre devreleri 3,5 milyar $  

'271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen 

hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya 

bitümenli yağ oranı >=%70) 

2,5 milyar $  

'854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve 

kontrolör 

2,2 milyar $  

'880240 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık 

>15000 kg) 

1,9 milyar $  

'847330 Otomatik bilgi işlem makine ve 

ünitelerinin aksam, parçası 

1,7 milyar $  

'100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı 

hariç) ve mahlut; tohumluk olmayan 

1,7 milyar $  

'270119 Diğer taşkömürleri 1,4 milyar $  

'720711 Demir/alaşımsız çelik (Cu<%0, 25; 

genişlik<2xkalınlık) 

1,4 milyar $  

'870332 Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel 

(1500cm3<silindir hacmi=<2500cm3) 

1,3 milyar $  

'844399 Baskı makinalarının diğer maddelerden 

aksam, parçası 

1,3 milyar $  

'851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz 

ağlar için telefonlar 

1,2 milyar $  

'880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve 

parçaları 

1,2 milyar $  
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• Filipinler’in Dünyadan İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

İthalatı 

‘870421 Taşıtlar 1,2 milyar $  

'230400 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan 

küspe ve katı atıklar 

1,1 milyar $  

'300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan diğer ilaçlar 

1 milyar $  

'870322 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 

(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

834,8 milyon $  

'871120 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu 

(50cm3<silindir hacmi<250cm3) 

759,5 milyon $  

'100630 Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden 

geçirilmiş pirinç) 

701,7 milyon $  

'260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 684,6 milyon $  

'854232 Bellekler 678 milyon $  

'210690 Diğer gıda müstahzarları 671,1 milyon $  

'851770 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 

bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 

cihazlar için aksam ve parçalar 

648,3 milyon $  

'847990 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin 

aksam, parçaları 

607,7 milyon $  

'851762 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, 

çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak 

için makina 

599 milyon $  

'151800 Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. 

(1516'de ki hariç) 

570,6 milyon $  

'870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı 

dizel, kapasitesi >=10 kişi 

526,9 milyon $  

'853400 Baskı devreler 519 milyon $  
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• Filipinler’in Türkiye’den İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması 
Filipinler’in 

İthalatı 

'720711 Demir/alaşımsız çelik (Cu<%0, 25; 

genişlik<2xkalınlık) 

44,2 milyon $  

'720720 Demir/alaşımsız çelikler (C=>%25 16,6 milyon $  

'300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan diğer ilaçlar 

12,6 milyon $  

'110100 Buğday unu/mahlut unu 12,5 milyon $  

'930520 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için 

aksam parça ve aksesuar 

7,7 milyon $  

'930630 Diğer fişekler vb. aksam, parçaları 7,5 milyon $  

'350400 Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler 

ve deri tozu 

3,6 milyon $  

'283620 Sodyum karbonat 3,5 milyon $  

'732111 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz 

yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) 

3,4 milyon $  

'740929 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, 

yaprak, saclar-diğer hallerde 

2,7 milyon $  

'842952 Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler 2,6 milyon $  

'190230 Diğer makarnalar 2 milyon $  

'930390 Diğer ateşli silahlar 1,9 milyon $  

'300410 Penisilanik asit bünyeli penisilinler vb. türevleri 

(dozlandırılmış) 

1,9 milyon $  
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• Filipinler’in Türkiye’den İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması Filipinler’in İthalatı 

'040410 Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı 

suyu 

1,6 milyon $  

'240110 Tütün (saplı, damarlı) 1,4 milyon $  

'020714 Horoz ve tavukların parçalanmış et ve 

sakatatı (dondurulmuş) 

1,3 milyon $  

'540822 Dokumalar (%85 ve fazla suni lif 

içeren;boyanmış) 

1,3 milyon $  

'870590 Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar 1,3 milyon $  

'847490 Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. 

makinelerin parçaları 

1,1 milyon $  

'843629 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine 

ve cihazlar 

1,1 milyon $  

'853720 Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim >1000 v.) 1 milyon $  

'391231 Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde) 0,9 milyon $  

'847431 Beton/harç karıştırıcılar 0,8 milyon $  

'391740 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı 

elemanları 

0,8 milyon $  

'841340 Beton pompaları 0,8 milyon $  

'851660 Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. 0,7 milyon $  

'847480 Diğer taş, toprak, metal cevheri vb için 

makine ve cihazlar 

0,7 milyon $  

'842951 Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler 0,7 milyon $  
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• Filipinler’in Türkiye’ye İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu  

Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’ye 
İhracatı 

'080111 Hindistan cevizi (kurutulmuş) 6,9 milyon $  

'854390 Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların 

aksam/parçası 

6,5 milyon $  

'401110 Otomobil dış lastiği; yeni 2,8 milyon $  

'910400 Taşıtların alet tabloları için saatler vb. 2,5 milyon $  

'130239 Diğer bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan 

sıvı ve kıvam verici maddeler 

2,3 milyon $  

'854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve 

kontrolör 

2,2 milyon $  

'550951 Devamsız poliester lif diğer ipl.; suni devamsız 

lif karışık (toptan) 

1,6 milyon $  

'841990 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek 

için cihazların aksam-parçaları 

1,5 milyon $  

'330720 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici 

deodorantlar 

1,4 milyon $  

'853650 Diğer anahtarlar 1,3 milyon $  

'550921 Ağırlık: >= 85%  poliester tek kat iplik 

(devamsızdan) 

1,2 milyon $  

'854129 Diğer transistörler 1 milyon $  

'901839 Kanüller, idrar sondaları, kateterler ve benzeri 

diğer aletler 

810 bin $ 

'880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve 

parçaları 

759 bin $  

'851690 Elektrikli ev aletlerinin aksam, parçaları 721 bin $  
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• Filipinler’in Türkiye’ye İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu  

Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’ye 
İhracatı 

'851290 Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam, parça 667 bin $  

'470693 Kağıt/karton/diğer lifli selülozik maddelerden geri 

kazanılan liflerin hamurları; mekanik/kimyasal 

işlem karışımından 

658 bin $  

'847170 Bellek birimleri 596 bin $  

'440290 Odun kömürü; diğerlerinden 586 bin $  

'760200 Aluminyum döküntü ve hurdaları 577 bin $  

'401699 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 572 bin $  

'900150 Diğer maddelerden gözlük camları 527 bin $  

'200820 Ananas konserveleri 509 bin $  

'844332 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke 

bağlanabilen diğer makinalar 

400 bin $ 

'290545 Gliserin 394 bin $  

'151321 Palm çekirdeği/babassu yağları; ham 370 bin $ 

'854232 Bellekler 365 bin $  

'844331 Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki 

veya daha fazlasını yapan makinalar; 

bilgiişlem/networke bağlanabilen 

273 bin $  

'392690 Plastikten diğer eşya 265 bin $  

'841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 254 bin $  
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• Filipinler’e İhracatımızda Sektörler 

(TİM, 2019) 
 

SEKTÖR 
 2018 

(x1000$) 

 2019 

(x1000$) 
Değişim 

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   16.380 21.834 33% 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 16.913 14.302 -15% 

 Savunma ve Havacılık Sanayii 12.728 13.769 8% 

 Makine ve Aksamları 15.569 12.288 -21% 

 Elektrik Elektronik 7.673 9.671 26% 

 Demir ve Demir Dışı Metaller  6.859 6.558 -4% 

 Otomotiv Endüstrisi 3.811 5.903 55% 

 Tekstil ve Hammaddeleri 6.351 5.025 -21% 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 3.517 4.982 42% 

 Mücevher 1.614 3.523 118% 

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  3.218 3.070 -5% 

 Çelik 65.451 2.226 -97% 

 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 1.526 2.110 38% 

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 2.052 2.035 -1% 

 İklimlendirme Sanayii 1.582 1.972 25% 

 Tütün  7.683 1.721 -78% 

 Zeytin ve Zeytinyağı  582 597 3% 

 Halı  717 593 -17% 

 Madencilik Ürünleri 352 497 41% 

 Meyve Sebze Mamulleri  171 289 69% 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   613 241 -61% 

 Deri ve Deri Mamulleri  145 172 19% 

 Fındık ve Mamulleri  78 61 -21% 

 Diğer Sanayi Ürünleri 10 36 250% 
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• Filipinler Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz 10 Ürün   

(TradeMap, 2018, “ Filipinler’in Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’den İthalatı 

Filipinler’in 

Dünyadan İthalatı 

Pazar 

Payımız 

'930520 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için aksam 

parça ve aksesuar 

7,7 milyon $  11,6 milyon $  67% 

'930630 Diğer fişekler vb. aksam, parçaları 7,5 milyon $  12,6 milyon $  59% 

'110100 Buğday unu/mahlut unu 12,5 milyon $  36,6 milyon $  34% 

'540822 Dokumalar (%85 ve fazla suni lif içeren; 

boyanmış) 

1,3 milyon $  4 milyon $  32% 

'350400 Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve 

deri tozu 

3,6 milyon $  21 milyon $  17% 

'740929 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, 

yaprak, saclar-diğer hallerde 

2,7 milyon $  18,1 milyon $  15% 

'930390 Diğer ateşli silahlar 1,9 milyon $  15,1 milyon $  13% 

'190230 Diğer makarnalar 2 milyon $  16,4 milyon $  12% 

'732111 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz 

yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) 

3,4 milyon $  30,6 milyon $  11% 

'283620 Sodyum karbonat 3,5 milyon $  39 milyon $  9% 
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• Filipinler Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı İlk 30 Ürün (Filipinler’in Dünyadan İthalatına Göre 

Sıralı) (Tablo I)                                                                                                                            

(TradeMap, 2018, “Filipinler’in Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 1 milyon $”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması 
Türkiye’nin 

Dünyaya 

İhracatı 

Filipinler’in 

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin 

Filipinler’e 

İhracatı 

'854239 Diğer entegre devreleri 5,1 milyon $  3,5 milyar $  0 

'271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve 

müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 

1,9 milyar $  2,5 milyar $  0 

'854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 16,4 milyon $  2,2 milyar $  0 

'880240 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 237,5 milyon $  1,9 milyar $  0 

'100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; 

tohumluk olmayan 

3,9 milyon $  1,7 milyar $  0 

'870332 Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3<silindir 

hacmi=<2500cm3) 

1,8 milyar $  1,3 milyar $  0 

'851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için 

telefonlar 

33,4 milyon $  1,2 milyar $  0 

'870421 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) 4,7 milyar $  1,2 milyar $  0 

'230400 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı 

atıklar 

22,2 milyon $  1,1 milyar $  0 

'870322 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 

(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

2,8 milyar $  834,8 milyon $  0 

'100630 Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç) 26,8 milyon $  701,7 milyon $  0 

'260300 Bakır cevherleri ve konsantreleri 122,8 milyon $  684,6 milyon $  0 

'854232 Bellekler 1,5 milyon $  678 milyon $  0 

'851770 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri 

almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam 

ve parçalar 

24,7 milyon $  648,3 milyon $  0 

'151800 Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç) 3,9 milyon $  570,6 milyon $  0 
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• Filipinler Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı İlk 30 Ürün (Filipinler’in Dünyadan İthalatına Göre 

Sıralı) (Tablo II)                                                                                                                               

(TradeMap, 2019, “Filipinler’in Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 1 milyon $”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması 
Türkiye’nin 

Dünyaya İhracatı 

Filipinler’in 

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin  

Filipinler’e 

İhracatı 

'870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, 

kapasitesi >=10 kişi 

1,8 milyar $  526,9 milyon $  0 

'853400 Baskı devreler 7,5 milyon $  519 milyon $  0 

'870323 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 

(1500cm3<silindir=<3000 cm3) 

1,2 milyar $  469,4 milyon $  0 

'210112 Kahve hülasa, esans ve müstahzarları 17,2 milyon $  429,9 milyon $  0 

'270112 Bitümenli taşkömürü 7,9 milyon $  421,9 milyon $  0 

'852990 Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı 

aksam, parçaları 

24,9 milyon $  370,2 milyon $  0 

'721049 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 

mamulleri (genişlik=>600mm, oluklu hariç, başka 

usulle çinko ile kaplanmış) 

705,6 milyon $  350,8 milyon $  0 

'847130 Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; 

ağırlık<10 kg. 

22,2 milyon $  321,6 milyon $  0 

'260111 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere 

edilmemiş) 

45,3 milyon $  301,9 milyon $  0 

'252329 Çimento; portland; diğer 265,2 milyon $  275,9 milyon $  0 

'852872 Televizyon; diğerleri, renkli olanlar 1,4 milyar $  275,2 milyon $  0 

'721633 H şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, 

sıcak işlenmiş) 

46,2 milyon $  269,3 milyon $  0 

'722790 Diğer alaşımlı çelik filmaşinler (diğer) 40,9 milyon $  267,7 milyon $  0 

'310210 Üre 3,8 milyon $  260,2 milyon $  0 

'853224 Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı) 3,9 milyon $  250,2 milyon $  0 
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• Filipinler’de Pazar Payımızı Kaybettiğimiz Tüm Ürünler                                                        

(TradeMap, 2017-2018, “Filipinler’in 2017’de Dünyadan ithalatı > 1 milyon $” & “Filipinler’in 2018’de 

Türkiye’den İthalatı > 50 - ”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

(2017) 

Filipinler’in 

Dünyadan 

İthalatı 

(2017) 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı 

(2018) 

Filipinler’in 

Dünyadan 

İthalatı 

(2018) 

'930591 Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) 

aksam ve parçası 

864 bin $  4,7 milyon $  -  2,9 milyon $  

'721633 H şeklinde profil (demir-çelik, 

yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş) 

2 milyon $  112,1 milyon $  -  269,3 milyon $  

'854140 Işığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık 

yayan diyotlar (LED) 

793 bin $  195,9 milyon $  -  214,4 milyon $  

'854370 Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer 

makine ve cihazlar 

1,2 milyon $  92,5 milyon $  -  69,9 milyon $  

'847420 Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus 

makineler 

1,2 milyon $  45 milyon $   - 27,9 milyon $  

'870290 Minibüs, midibüs ve otobüs; benzinli, 

kapasitesi >=10 kişi 

15,2 milyon $  76,5 milyon $  -  24,4 milyon $  

'900510 Çift gözlü dürbünler 4 milyon $  4,4 milyon $  -  3,2 milyon $  

'130232 Keçiboynuzu, siyam baklası tohumundan 

elde edilen yapışkan maddeler 

770 bin $ 4,9 milyon $  -  3,2 milyon $  

'901310 Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, 

teleskop vb. aksamı 

16,9 milyon $  17,8 milyon $  -  2,3 milyon $  

'200929 Diğer greyfurt suları 625 bin $  2,1 milyon $  -  1,1 milyon $  
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• Filipinler’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Arttığı Ürünler (Tablo I)                                         

(TradeMap, 2019, “Filipinler’in 2019’da Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kazancı 

'720711 Demir/alaşımsız çelik (Cu<%0, 25; 

genişlik<2xkalınlık) 

-  44,2 milyon $  44,2 milyon $  

'720720 Demir/alaşımsız çelikler (C=>%25 -  16,6 milyon $  16,6 milyon $  

'930520 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için aksam 

parça ve aksesuar 

 -  7,7 milyon $  7,7 milyon $  

'930630 Diğer fişekler vb. aksam, parçaları 2,4 milyon $  7,5 milyon $  5 milyon $  

'283620 Sodyum karbonat 17 bin $  3,5 milyon $  3,5 milyon $  

'300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

diğer ilaçlar 

9,6 milyon $  12,6 milyon $  3 milyon $  

'740929 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, 

saclar-diğer hallerde 

-  2,7 milyon $  2,7 milyon $  

'350400 Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve 

deri tozu 

948 bin $  3,6 milyon $  2,6 milyon $  

'842952 Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler 331 bin $  2,6 milyon $  2,3 milyon $  

'190230 Diğer makarnalar -  2 milyon $  2 milyon $  
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• Filipinler’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Arttığı Ürünler  (Tablo II)                                         

(TradeMap, 2019, “Filipinler’in 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kazancı 

'930390 Diğer ateşli silahlar 18 bin $  1,9 milyon $  1,9 milyon $  

'020714 Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı 

(dondurulmuş) 

-  1,3 milyon $  1,3 milyon $  

'870590 Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar 211 bin $  1,3 milyon $  1,1 milyon $  

'732111 Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz 

yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) 

2,4 milyon $  3,4 milyon $  938 bin $  

'847490 Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. 

makinelerin parçaları 

387 bin $  1,1 milyon $  760 bin $  

'240220 Tütün içeren sigaralar -  680 bin $ 680 bin $ 

'847480 Diğer taş, toprak, metal cevheri vb..için makine ve 

cihazlar 

21 bin $  695 bin $  674 bin $  

'190219 Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş) 17 bin $  629 bin $  612 bin $  

'842951 Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler 126 bin $  684 bin $  558 bin $  

'391231 Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde) 407 bin $  878 bin $  471 bin $  
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• Filipinler’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Azaldığı Ürünler (Tablo I)                                          

(TradeMap, 2018, “Filipinler’in 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kaybı 

'901310 Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. 

aksamı 

16,9 milyon $   -   -16,9 milyon $  

'870290 Minibüs, midibüs ve otobüs; benzinli, kapasitesi 

>=10 kişi 

15,2 milyon $   -   -15,2 milyon $  

'110100 Buğday unu/mahlut unu 19,1 milyon $  12,5 milyon $  -6,6 milyon $  

'900510 Çift gözlü dürbünler 4 milyon $   -   -4 milyon $  

'721633 H şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, 

sıcak işlenmiş) 

2 milyon $   -   -2 milyon $  

'854370 Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve 

cihazlar 

1,2 milyon $   -   -1,2 milyon $  

'847420 Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus makineler 1,2 milyon $   -   -1,2 milyon $  

'847890 Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, 

parçaları 

1,2 milyon $  50 bin $ -1,2 milyon $  

'930591 Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve 

parçası 

864 bin $   -   -864 bin $  

'300410 Penisilanik asit bünyeli penisilinler vb. türevleri 

(dozlandırılmış) 

2,7 milyon $  1,9 milyon $  -831 bin $  
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• Filipinler’e İhracatımızın Değer Olarak En Çok Azaldığı Ürünler (Tablo II)                                          

(TradeMap, 2018, “Filipinler’in 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Filipinler’in 

Türkiye’den 

İthalatı (2019) 

Pazar Kaybı 

'854140 Işığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan 

diyodlar (LED) 

793 bin $   -   -793 bin $  

'130232 Keçiboynuzu, siyam baklası tohumundan elde edilen 

yapışkan maddeler 

770 bin $  -   -770 bin $ 

'200929 Diğer greyfurt suları 625 bin $   -   -625 bin $  

'843820 Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve 

cihazlar 

635 bin $  37 bin $  -598 bin $  

'740921 Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şerit, levha, 

yaprak, saclar; rulo 

673 bin $  146 bin $  -527 bin $  

'841340 Beton pompaları 1,3 milyon $  769 bin $  -526 bin $  

'240120 Tütün (tamamen/kısmen sapları koparılmış, damarı 

çıkarılmış) 

1,1 milyon $  574 bin $  -504 bin $  

'520942 Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, 

pa=>%85) 

457 bin $   -   -457 bin $  

'843629 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve 

cihazlar 

1,5 milyon $  1,1 milyon $  -439 bin $  

'854140 Işığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan 

diyodlar (LED) 

437 bin $  2 bin $  -435 bin $  

 


