
TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 
2009 YILI AĞUSTOS AYI 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 
KISA DEĞERLENDİRME 

 
2009 Ocak – Ağustos Sekiz Aylık Tekstil İhracatı 
 
Türkiye’nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak–Ağustos döneminde geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla %28,2 oranında düşüşle 3,4 milyar dolar olarak kayda 
alınmıştır.  
 
2008 yılı genelinde %3,9 oranında ihracat artışı kaydeden tekstil sektöründe, 
Ekim 2008 ayında başlayan ihracat düşüşü 2009 yılının ilk sekiz ayında da 
devam etmiştir. 2009 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında %30’un üzerinde 
düşüş görülen tekstil ihracatında, Nisan ayında kaydedilen %28 azalış ile biraz 
toparlanma görülmüş; ancak Mayıs ayında düşüş oranı yine %30’ların üzerine 
çıkmıştır. Son üç ayda ise ihracattaki düşüş bir nebze hız kesmiş olup Haziran 
ayında ihracat %21,4 oranında azalırken, Temmuz ayında %16,5 ve Ağustos 
ayında %13,9 oranında azalmıştır. Ağustos ayı en az ihracat düşüşünün 
olduğu ay olarak dikkat çekmekte olup veriler, son aylarda tekstil ihracatının 
düşme eğiliminde yavaşlama olduğunu göstermektedir. 
 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin genel  ihracatı %33,1 
oranında düşüşle 90,1 milyar dolardan 60,3 milyar dolara gerilemiş; sanayi 
ihracatı ise %36 oranında azalarak 79,5 milyardan 50,9 milyar dolara 
düşmüştür.  
 

Birim: 1000 $

2008 2009 2008 / 2009
Ocak - Ağustos Ocak - Ağustos Değişim %

Türkiye Genel İhracatı 90.148.922      60.344.339      -33,1

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 4.768.166        3.424.276        -28,2

Teks.ve Hammaddeleri İhracatının Payı 
% 5,3                  5,7                  

Sanayi İhracatı 79.523.336      50.929.384      -36,0

Teks.ve Hammaddeler İhracatının 
Sanayi İhracatındaki Payı % 6,0                   6,7                   

Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler 
İhracatı 6.379.366        4.729.035,0     -25,9

Teks.ve Hammaddeler İhracatının 
Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler 
İhracatındaki Payı %

74,7                 72,4                 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Genel İhracat Performansı İçinde 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Payı
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Hem genel ihracattan hem de sanayi ihracatından oransal olarak daha az 
düşüş kaydeden tekstil ihracatının Türkiye genel  ihracatı  içindeki payı 
%5,3’ten %5,7’ye, sanayi ihracatındaki payı ise %6’dan %6,7’e yükselmiştir. 
 
Bu veriler çerçevesinde, 2009 yılının ilk sekiz ayında tekstil sektörünün, 
ihracatındaki önemli kayıplara rağmen genel ihracat performansından ve 
sanayi ihracat performansından nisbeten daha iyi bir performans gösterdiği 
söylenebilir.  
 
 
Ülke Grupları Bazında Tekstil İhracatındaki Gelişmeler 
 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde, istisnasız tüm ülke gruplarına yönelik 
tekstil ihracatında %9,1 ile %38,5 arasında değişen oranlarda düşüşler 
kaydedilmiştir.  
 
2009 yılının ilk sekiz ayında gerçekleştirilen 3,4 milyar dolarlık tekstil ve 
hammaddeleri ihracatının 1,7 milyar dolarlık kısmı, diğer bir ifade ile %49,6’lık 
bölümü 27 AB ülkesine yapılmıştır. 2009 yılı Ocak– Ağustos döneminde AB 
ülkelerine tekstil ihracatında %28,4 oranında düşüş görülmüştür.  
 
Küresel krizin etkisi ve dolayısıyla geleneksel pazarlarımızdan AB ülkelerinin 
pazarlarındaki daralmanın, Türkiye’nin tekstil ihracatına olumsuz yansımaları 
halen devam etmektedir.  
 
Başlıca ülke gruplarına ihracat mercek altına alındığında, ABD, Kanada, 
İsviçre gibi ülkelerin yer aldığı “Diğer OECD Ülke Grubu”na 2009 yılının Ocak-
Ağustos döneminde 2008 yılının aynı dönemine kıyasla %34,8 oranında 
düşüşle 137,7 milyon dolarlık tekstil mamülü ihraç edildiği görülmektedir. 
Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi ülkelerin yeraldığı “Diğer Avrupa 
Ülke Grubu”na tekstil ihracatı, %30,7 oranında azalarak 94,2 milyon dolara 
gerilemiştir.  
 
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya, Özbekistan gibi ülkelerin yer 
aldığı ve Türkiye’nin  AB ülkelerinin ardından en büyük ikinci tekstil pazarı olan 
“Eski SSCB Ülkeleri” grubuna yönelik tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak-
Ağustos döneminde  %38,5 gibi oldukça yüksek oranda düşerek, 742,9 milyon 
dolardan 457,2 milyon dolara gerilemiştir. Eski SSCB ülkeleri, en yüksek oranlı 
ihracat düşüşünün görüldüğü ülke grubu olarak dikkat çekmektedir.  
 
Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Kuveyt gibi ülkelerin gruplandırıldığı 
“Ortadoğu Ülkeleri”ne tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise, 2009 yılının ilk 
sekiz ayında %9,1 oranında düşüşle 320,8 milyon dolar olmuştur. Ortadoğu 
ülkeleri oransal olarak en az ihracat düşüşünün yaşandığı ülke grubudur.   
 
Cezayir, Libya, Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yeraldığı 
Afrika ülke grubuna tekstil ihracatı 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 
%15,4 oranında azalarak 314,5 milyon dolara gerilemiştir.  



 
Diğer taraftan, 2009 yılının ilk sekiz ayı içerisinde Çin, Hindistan, Malezya, 
Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yeraldığı diğer Asya ülkeleri grubuna yönelik 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı da, %29,7 oranında azalarak 126,7 milyon 
dolar düzeyine gerilemiştir. 
 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde belli başlı ülke gruplarına yönelik tekstil 
ihracatına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.  
 

2008 Toplam 2009 Toplam 2008 / 2009
Ocak-Ağustos Teks'de Ocak-Ağustos Teks'de Değişim

1000 $ Pay % 1000 $ Pay % %

AB Ülkeleri Toplamı      2.371.926           49,7        1.698.595           49,6    -28,4

Diğer OECD Ülkeleri Toplamı                
(ABD,Kanada, İsviçre vb)         211.270             4,4           137.676             4,0    -34,8

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı               
( Makedonya, KKTC, Sırbistan, vb)         135.868             2,8             94.198             2,8    -30,7

Eski S.S.C.B Ülkeleri Toplamı               
(Rusya Fed., Azerbaycan, Özbekistan vb)         742.866           15,6           457.181           13,4    -38,5

Ortadoğu Ülkeleri Toplamı                     
(S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb)         352.971             7,4           320.806             9,4    -9,1

Afrika Ülkeleri Toplamı                           
(Mısır, Tunus, Cezayir , GAC vb)         371.919             7,8           314.465             9,2    -15,4

Diğer Asya Ülkeleri                                
( Çin, Hindistan, Malezya, Tayvan vb)         180.123             3,8           126.658             3,7    -29,7

Diğer Ülkeler ve Bölgeler Toplamı                 401.223             8,4           274.697             8,0    -31,5

Toplam Tekstil İhracat Kaydı      4.768.166         100,0        3.424.276         100,0    -28,2

Başlıca Ülke Grupları İtibariyle                                                           
Türkiye Tekstil İhracat Kaydı

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları  
 
 
Belli Başlı Pazarlara Tekstil İhracatında Gelişmeler 
 
Ülke bazında bakıldığında, 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’den 
en fazla tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ülkeler İtalya, Rusya 
Federasyonu, Almanya, Romanya, Polonya ve İran olarak sıralanmaktadır. En 
fazla tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke içerisinde sadece İran’a yapılan 
ihracatta %2,5’lik artış olmuş, diğer dokuz ülkede %13,2 ile %37,4 arasında 
değişen oranlarda düşüşler görülmüştür.  
 
2009 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’den İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı %24,4 oranında düşüşle 459,1 milyon dolardan 347,1 milyon dolara 
gerilerken, Rusya Federasyonu’na ihracat %37,4 gibi yüksek oranlı bir düşüşle 
548,5 milyon dolardan 343,1 milyon dolara gerilemiştir. Rusya en büyük ilk on 
pazar içerisinde en fazla ihracat performans kaybı görülen ülkedir. İtalya’nın 

 3



Türkiye genel tekstil ihracatındaki payı %10,1 ve Rusya Federasyonu’nun payı 
%10 olarak hesaplanmaktadır. 
  
Tekstil ihracatında üçüncü büyük pazar Almanya’ya ihracat 2009’un ilk sekiz 
ayında 2008’in aynı dönemine kıyasla %21,1 oranında azalarak 262,9 milyon 
dolardan 207,4 milyon dolara gerilemiş, dördüncü büyük pazar Romanya’ya 
ihracat %33,3 oranında düşüşle 233,9 milyon dolardan 156,1 milyon dolara 
düşmüştür. Polonya’ya yönelik tekstil ihracatı ise %28,4 azalarak 146,2 milyon 
dolara inmiştir.  
 
En çok tekstil ihracatı yapılan ilk 10 ülke içerisinde tek ihracat artışı olan ülke 
İran’a 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde %2,5 artışla 141,3 milyon dolar 
değerinde tekstil ürünü ihraç edilmiştir. İran’ın Türkiye toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı da %2,9’dan %4,1’e yükselmiştir.  
 
2009 yılının ilk sekiz ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ilk 10 
ülke içinde yer alan diğer ülkelerden Bulgaristan’a ihracat %35,6 oranında 
düşüşle 126,3 milyon dolara gerilerken, İngiltere’ye ihracat %30,8 düşüşle 
113,5 milyon dolara, Mısır’a ihracat %13,2 düşüşle 104,4 milyon dolara ve 
ABD’ye ihracat %35 düşüşle 96,5 milyon dolara inmiştir. 
  
Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaptığı ilk on ülkeden 
altısı AB üyesidir.  
 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı yapılan ülkeler aşağıdaki tablodan görülebilir. 
 
 

2008              
OCAK - AĞUSTOS

TOP. 
TEKS.DE  
PAY %

2009              
OCAK - AĞUSTOS

TOP. 
TEKS.DE  
PAY %

DEĞİŞİM % 

İTALYA 459.064                9,6 347.133                10,1       -24,4

RUSYA FEDERASYONU 548.463                11,5 343.081                10,0       -37,4

ALMANYA 262.911                5,5 207.434                6,1         -21,1

ROMANYA 233.927                4,9 156.138                4,6         -33,3

POLONYA 204.228                4,3 146.179                4,3         -28,4

İRAN 137.819                2,9 141.252                4,1         2,5

BULGARİSTAN 196.213                4,1 126.283                3,7         -35,6

İNGİLTERE 163.850                3,4 113.459                3,3         -30,8

MISIR 120.394                2,5 104.446                3,1         -13,2

ABD 148.594                3,1 96.543                  2,8         -35,0

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.475.463             51,9        1.781.948             52,0       -28,0

TOPLAM TEKSTİL İHRACATI 4.768.166             100         3.424.276 100        -28,2

KAYNAK: İhracatçi Birlikleri Kayıt Rakamları 

TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI 
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER / $ SIRALI

OCAK - AĞUSTOS  2009
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Belli Başlı Ürün Grupları Bazında İhracat  
 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş, 
dokusuz yüzeyler, vatka ve keçeler olarak sıralanan belli başlı tekstil ürün 
gruplarının hepsinde %1,7 ile %39,3 arasında değişen oranlarda ihracat 
düşüşleri kaydedilmiştir. İhracatı en yüksek oranlı azalan ürün grubu %39,3 
düşüş ile liflerdir.  
 
2009 yılı Ocak–Ağustos döneminde, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, 
Türkiye’den %39,3 oranında düşüşle 252,9 milyon dolar değerinde elyaf, 
%21,4 düşüşle 663,7 milyon dolar değerinde iplik ihraç edilmiştir.  
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Birim: 1000 ABD $

2008                
Ocak - Ağustos

2009              
Ocak - Ağustos

2008/2009 
Değişim %

İpek Lif i                             1.712                        498.148    28997,4

Btikisel lif ler                         198.719                        216.967    9,2

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılları                    20.562.615                     8.414.822    -59,1

Pamuk Lifleri                  130.378.589                   71.071.460    -45,5

Sentetik-Suni Devamsız Lif ler                  265.289.941                 172.655.343    -34,9

 Elyaf İhracatı                  416.431.576                 252.856.740    -39,3

İpek İpliğ i                         557.342                        149.320    -73,2

Bitkisel Liften İplik                      4.057.540                     2.760.276    -32,0

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından 
İplikler                    40.395.195                   26.740.129    -33,8

Pamuk İpliği                  247.527.217                 181.702.593    -26,6

Sentetik-Suni Devamsız Lif lerden İplikler                  244.338.458                 245.238.158    0,4

Sentetik-Suni Filament İplikleri                  307.091.680                 207.125.017    -32,6

 İplik İhracatı                  843.967.432                 663.715.493    -21,4

İpekli Dokuma Kumaş                      1.677.223                     1.147.700    -31,6

Bitkisel Liften Dokuma Kumaş                    14.217.284                     8.385.687    -41,0

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından 
Dokuma Kumaş                  102.519.324                   64.588.072    -37,0

Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden 
Dokuma Kumaş                  241.858.545                 189.537.961    -21,6

Sentetik-Suni Filament İpliklerinden 
Dokuma Kumaş                  646.285.917                 467.934.927    -27,6

Pamuklu Dokuma Kumaş                  805.538.663                 558.377.474    -30,7

 Dokuma Kumaş İhracatı               1.812.096.956              1.289.971.821    -28,8

Örme Kumaş İhracatı                  805.663.751                 637.897.485    -20,8

Dokusuz Yüzeyler (non-woven), 
Keçeler                    90.604.215                   89.037.352    -1,7

Belli Başlı Ürün Grupları Bazında Tekstil İhracat ı
Ocak - Ağustos

2008 - 2009 

Kaynak : İhracatç ı Birlikleri Konsolide Rakamları / Ağustos 2009  
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2009 yılının ilk sekiz ayında dokuma kumaş ihracatı geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %28,8 oranında düşerek 1,3 milyar dolar olarak kayda alınırken, örme 
kumaş ihracatı %20,8 oranında azalarak 637,9 milyon dolar olmuştur.  
 
Oransal olarak en az düşüş görülen dokusuz yüzeyler, keçeler ve vatkalar 
ürün grubunun ihracatı ise sadece %1,7 oranında azalarak 89 milyon dolar 
olarak kayda alınmıştır.  
 
Alt gruplara inildiğinde, ipek lifler ile bitkisel lifler ve sentetik-suni devamsız 
liflerden iplikler ihracatı artan yegane ürün grupları olarak görülmektedir. 2009 
Ocak-Ağustos döneminde ipek liflerinin ihracatı 291 katına çıkarak muazzam 
bir artış göstermesine rağmen tutar olarak 498 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde bitkisel liflerin ihracatı %9,2 oranında artışla 
217 bin dolara yükselmiş olup sentetik-suni devamsız liflerden ipliklerin ihracatı 
ise  %0,4 artışla 245,2 milyon doları bulmuştur. 

 
2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihraç edilen lif çeşidi, %34,9 
düşüşle 172,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen sentetik-suni devamsız 
lifler olmuştur. Benzer şekilde, en fazla ihraç edilen iplik çeşidi %0,4 artışla 
245,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen sentetik-suni devamsız liflerden 
iplikler olurken, en fazla ihraç edilen dokuma kumaşlar ise %30,7 ihracat 
düşüşü ve 558,4 milyon dolarlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma 
kumaşlardır. 
 
Üretim ve Kapasite Kullanımındaki Gelişmeler 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayında açıklanan Sanayi 
Üretim Endeksi’ne göre, 2009 yılının Haziran ayında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, bir önceki aya yani 2009 yılının Mayıs ayına göre %9 oranında 
artmış, 2008 yılının Haziran ayına göre ise %7,7 oranında düşmüştür.  
 
Yine TÜİK tarafından en son açıklanan verilere göre, tekstil ürünleri imalat 
sanayiinde kapasite kullanım oranı 2008 yılının Temmuz ayında %74,8 iken,  
2009 yılının Temmuz ayında %73,1’e gerilemiştir. Buradan, tekstil ürünleri 
imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının, 2009 yılının Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %2,3 oranında  gerilediği anlaşılmaktadır. 
 
 
2009 Yılı Ağustos Ayında Tekstil İhracatına Euro/Dolar Paritesi’nin 
Etkisi 
 
 
Ocak – Ağustos Dönemi  
 
2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla %28,2’lik 
düşüşle 3,4 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılmıştır. 
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Sözkonusu ihracatın, 1,7 milyar dolarla %49,6’sı ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 
 
2008 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 Euro 1,53 ABD Dolarına eşit iken, 2009 
yılının Ocak-Ağustos döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı 
%11,65’lik düşüşle 1,35 dolar düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu durumda,  2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde Euro bazında yapılan 
ihracat, dolar olarak istatistiklerde yeralırken, 2008 yılının aynı ayına göre 
%11,65 daha az yansımakta ve böylelikle dolar bazındaki istatistiklerde 
%11,65 oranında fiktif bir düşüş yaratmaktadır 
 
Buna göre, 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 3,4 milyar 
dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 1,7 milyar dolarlık bölümü Euro 
üzerinden gerçekleştirilerek Dolar üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, 
1,7 milyar dolarlık ihracatta pariteden kaynaklanan %11,65’lik fiktif düşüş 
meydana geldiği görülmektedir. 
 
Bu çerçevede 1,7 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %11,65’lik 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 1,9 milyar dolarlık gerçek 
değere ulaşılmakta ve bu durumda 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde reel 
bazda toplam ihracat tutarı 3,6 milyar dolar olmaktadır.  
 
Sözkonusu ihracat tutarı, 2008 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 
4,8 milyar dolarla kıyaslandığında ise 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 
tekstil ve hammaddeleri sektörünün  ihracat performansında %28,2’lik 
düşüş değil, reel anlamda %24,2’lik düşüş meydana gelmiştir. 
 
Ağustos Ayı 
 
2009 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına oranla %13,9’luk düşüşle 
437,2 milyon dolarlık tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılmıştır. 
 
Sözkonusu ihracatın, 200,3 milyon dolarla %45,8’i ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 
 
2008 yılı Ağustos ayında 1 Euro 1,50 ABD Dolarına eşit iken, 2009 yılının 
Ağustos ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %5,1’lik düşüşle 1,43 
dolar düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu durumda,  2009 yılı Ağustos ayında Euro bazında yapılan ihracat, dolar 
olarak istatistiklerde yeralırken, 2008 yılının aynı ayına göre %5,1 daha az 
yansımakta ve böylelikle dolar bazındaki istatistiklerde %5,1 oranında fiktif bir 
düşüş yaratmaktadır 
 
Buna göre, 2009 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen 437,2 milyon dolarlık 
tekstil ve hammaddeleri ihracatının 200,3 milyon dolarlık bölümü Euro 
üzerinden gerçekleştirilerek Dolar üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, 



200,3 milyon dolarlık ihracatta pariteden kaynaklanan %5,1’lik fiktif 
düşüş meydana geldiği görülmektedir. 
 
Bu çerçevede, 200,3 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %5,1’lik 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 210,5 milyon dolarlık 
gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda, 2009 yılı Ağustos ayında reel 
bazda toplam ihracat tutarı 447,4 milyon dolar olmaktadır.  
 
Sözkonusu ihracat tutarı, 2008 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen 508 milyon 
dolarla kıyaslandığında ise, 2009 yılının Ağustos ayında tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün  ihracat performansında %13,9’luk düşüş 
değil, reel anlamda %11,9’luk düşüş meydana gelmiştir. 
 

 

2008 2009

Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur
08 / 09 

Değişim 
%

Ocak 1,47023 1,33181 -9,41
Şubat 1,47316 1,28049 -13,08
Mart 1,54925 1,30240 -15,93
Nisan 1,57628 1,31981 -16,27
Mayıs 1,55605 1,36087 -12,54
Haziran 1,55404 1,4018 -9,80
Temmuz 1,57832 1,40848 -10,76
Ağustos 1,50215 1,42543 -5,11
Ortalama 1,53244 1,35389 -11,65
1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.

EURO - DOLAR PARİTESİ OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İTKİB Genel Sekreterliği 
AR & GE ve Mevzuat Şubesi 
02.09.2009 
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