
ISIC adı İhracat Dolar İthalat Dolar
Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri 373,732
Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri 158,434
Ormancılık ve tomrukçuluk 259,999
Maden kömürü 44,896 246,719,611
Demir cevheri 108,064,103
Demir dışı metal cevherleri 95,680
Kum, kil ve taşocakçılığı 346,294
Kimya ve gübre sanayiinde kullanılan mineraller 147,977
Tuz 56,139
İşlenmiş sebze ve meyveler 19,161
Şeker 6,206
Başka yerde sınıflandırılmamış gıda maddeleri 22,979
Alkolsüz içecekler, maden ve memba suları 28,642
Tekstil elyafınından iplik ve dokunmuş tekstil 3,099 1,458,689
Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri 251,943
Halat, ip, sicim ve ağ 171
Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil ürünleri 97,412 89,774
Trikotaj (örme) ürünleri 495,003 71,068
Giyim eşyası (kürk hariç) 10,440,914 1,071
Dabaklanmış deri 54,512
Bavul, el çantası vb.saraciye 798
Ayakkabı 170
Tahta plaka; kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtalar 39,529
İnşaat kerestesi 1,909
Diğer ağaç ürünleri; hasır vb. örülerek yapılan maddeler 190
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 160,575
Oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve mukavadan ambalajlar 10,575
Diğer kağıt ve mukavva ürünleri 863 27,010
Plak, kaset vb. 4,792
Basım 8,941 1,488
Basımla ilgili hizmetler 119
Kok fırını ürünleri 24,851,459
Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) 3,260 153,244
Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler 5,100 214,711
Sabun, deterjan, temizlik , cilalama maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet 10,222 10,299
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler 64,248 1,204,811
Diğer kauçuk ürünleri 46,516 205,099
Plastik ürünleri 4,954 41,732
Cam ve cam ürünleri 719,838 16,151
Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı olmayan seramik eşya 28,248
Ateşe dayanıklı seramik ürünleri 394,897 5,030,089
Ateşe dayanıklı olmayan, kil ve seramik yapı malzemeleri 1,978
Taş 45,473
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineraller 235,483 384,951
Demir-çelik ana sanayi 285,892,234 257,820,132
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi 2,764,257
Metal yapı malzemeleri 14,837 22,696
Tank, sarnıç ve metal muhafazalar 73,081
Buhar kazanı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 24,967
Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve hırdavat malzemeleri 1,240 257,829
Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya 1,300,514 443,539
Pompa, kompresör, musluk ve vana 10,536 642,875
Mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı 189,766 688,576
Sanayi fırını, ocak ve ocak ateşleyiciler 362,044 422,597
Kaldırma ve taşıma teçhizatı 5,501,935 4,528,779
Diğer genel amaçlı makineler 214,576 44,379,459
Tarım ve orman makineleri 382
Takım tezgahları 33,620 674,955
Metalurji makineleri 16,178,938 5,291,051
Maden, taşocağı ve inşaat makineleri 598,704
Diğer özel amaçlı makineler 513,689 711,841
Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri 845,603 760
Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları 68,238
Elektrik mororu, jeneratör, trasformatörler 147,393 658,353
Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 85,466 236,968
İzole edilmiş tel ve kablolar 720 20,205
Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı 1,839 119,730
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli teçhizat 8,548,941
Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar 5,596 56,814
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı 104,852
Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat vb. 5,955
Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopetik araçlar 77,116
Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. amaçlı alet ve cihazlar 20,543 875,472
Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası 90,586
Optik alet ve fotografçılık teçhizatı 32,460
Motorlu kara taşıtları ve motorları 8,542
Motorlu kara taşıtlarının karasörleri ve römorkları 3,707
Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları 7,461 169,575
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları 238,959 1,339,264
Mobilya 591,094 2,850
Oyun ve oyuncak 7,540
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 142,828
Atık ve hurdalar 4,226
Mimarlık, mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik faliyetler 1,630
Sinema ve video filmleri yapımı ve dağıtımı 4,989

TOPLAM 326,128,723 721,194,432.00                                                         
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