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Türkiye ve Hatay ile Estonya Arasındaki Dış Ticaret İlişkisi 

Giriş 

Hatay, tarihi milattan öncesine dayanan, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri 

olan ve 3 semavi dinin mensuplarının yüzyıllardır barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde 

yaşamını sürdürdüğü ender iller arasında yer almaktadır. Hatay; Hurriler’e, Akatlar’a ve 

Hititler’e ev sahipliği yapmış bir kent olarak günümüze kadar birçok medeniyetin izlerini 

bıraktığı bir şehir olma özelliğine sahiptir.   

Bölgemiz, tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliği, coğrafi konumu ve iklimsel avantajları, 

üretim ve dış ticaretteki başarısıyla Türkiye genelinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınan rakamlar değerlendirildiğinde, Hatay’ın ve 

İskenderun’un Türkiye ekonomisindeki önemi ve potansiyeli ön plana çıkmaktadır. 

Bölgemizin ekonomisine ilişkin kısaca bilgi vermek gerekirse;  

Türkiye ile Estonya Arasındaki Dış Ticaret İlişkisi 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre; 2018 yılının ilk 8 aylık dönemi 

itibariyle Türkiye’den Estonya’ya 61.400.192 dolarlık ihracat yapılmıştır. Yıllar bazında 

ülkemiz ile Estonya arasındaki dış ticaret ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Türkiye ile Estonya Arasındaki Dış Ticaret(Milyon Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2007 81,8 167,1 248,9 -85,4 

2008 239,7 261,3 501 -21,6 

2009 106 102 208 4 

2010 90,3 146,2 236,5 -55,9 

2011 132 368,1 500,1 -236,1 

2012 168,7 311,3 479,9 -142,6 

2013 197,4 258,7 456 -61,3 

2014 177,6 293,6 471,2 -116 

2015 117,8 237,5 355 -120 

2016 171,6 278,1 449,7 -106,5 

2017 105,8 300,1 405,9 -194,3 

2017 73,5 154,1 227,6 -80,6 

2018/8 61 145 206 -84 
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Türkiye’den Estonya’ya En Fazla İhracatı ve İthalatı Yapılan İlk 5 Ürün 

Türkiye’den Estonya’ya yapılan ihracat ve ithalat kalemleri yıllar bazında tablo haline 

getirilmiş olup, aşağıda yer almaktadır.  

 

Yıllar Bazında Türkiye'den Estonya'ya yapılan ithalat 

(Milyon Dolar) 

2015 2016 2017 

278.134 237.536 300.080 

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya 

bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler 
84.676 96.518 173.917 

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 

redresörler) ve endüktörler 
8.136 13.971 35.491 

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar 
138.640 69.225 33.460 

Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
11.581 13.594 12.314 

Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç) 6.736 5.493 5.625 

 

 

 

Yıllar Bazında Türkiye'ye Estonya'dan yapılan ihracat 

(Milyon dolar) 

2015 2016 2017 

117.825 171.577 105.806 

Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, 

mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler 
0 25.683 23.740 

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dâhil) motorlu 

taşıtlar 
5.924 2.213 12.883 

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip 

yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 
632 7.153 6.482 

Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde edilen 

kösele ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden ayakkabı 
422 5.422 3.238 

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş 

profiller  
381 332 3.227 
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Hatay ile Estonya Arasındaki Dış Ticaret İlişkisi 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan dış ticaret verilerine göre; Hatay’dan 

Estonya’ya yapılan ihracat tutarı 2018 yılının 8 aylık döneminde 2.177.566 dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye tarafından Estonya’ya yapılan ihracatın yaklaşık %3,4’lük bölümü 

Hataylı firmalarca yapılmıştır. Özellikle demir çelik mamulleri, çelik boru ve muhtelif tekstil 

ürünleri Hatay’dan Estonya’ya ihraç edilen kalemler olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

             

 

Hatay’da yoğun olarak üretilen demir çelikten eşya, otomotiv yedek parçaları, 

otomotiv filtreleri, çim halı, endüstriyel tarım ürünleri olan pamuk ve zeytin ayrıca pazı, 

maydanoz, dereotu, mandalina ve portakal gibi tarım ürünleri Estonya’ya ihraç edilebilecek 

diğer kalemler olarak tespit edilmiştir. 
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Hatay’da Yapılacak Yatırım Konular ve Sektörler 

Hatay’ın potansiyelini oluşturan sektörlere ilişkin yapılabilecek yatırım konuları aşağıdaki 

şekilde ifade edilmektedir. 

 Demir-çelik sanayisine dönük sac üretimi ve sacın işlenmesi sonucu her tür sanayi 

makinaları üretim tesisleri, 

 Otomotiv ve beyaz eşya üretim tesisleri, 

 Her çeşit boru üretim tesisleri, 

 Çelik tank üretim tesisleri, 

 Otomotiv yedek parçaları üretim tesisleri,  

 Bölgemizde üretilen tüm gıda ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar, soğuk hava 

depoları    [Örneğin; işlenmiş su ürünleri tesisleri, konserve ve kurutulmuş meyve-

sebze üretim tesisleri, zeytinyağı ve pamukyağı üretim tesisleri, organik tarım ve 

seracılık üretim tesisleri gibi yatırımlar] 

 Yenilenebilir Enerji yatırımları, 

 Plastik eşya ve ambalaj malzemesi ve makineleri üretim tesisleri, 

 Tekstil sektörüne ilişkin çorap üretim, hazır giyim üretim ve tekstil makinaları imalatı 

tesisleri, 

 Gemi üretimi ve tersane yatırımları,  

Ayrıca hidrolik ve pnömatik cihazların üretimleri gibi yatırım konuları bölgemizdeki talebi 

karşılamaya yönelik yatırım alternatifleri olarak değerlendirilmektedir. Tüm Estonyalı 

müteşebbisleri Hatay’ımıza yatırım yapmak üzere davet ediyoruz. 

 


