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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 

2014 YILI EKİM AYI 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 

 

 

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2014 yılının Ocak-Ekim 
döneminde geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre %8,3 oranında artışla 7,5 
milyar dolara yükselmiştir.    
 
2011 yılında % 21,9 oranında ihracat artışına ulaşan tekstil sektörü 2012 
yılında ise % 1,2 oranında ihracat düşüşü yaşamıştır. 2013 yılında ise tekstil 
sektörü % 7 oranında artışa ulaşmıştır. 2014 yılının ilk on ayında da ihracat 
artışı devam etmiş ve artış oranı % 8,3 olmuştur.  
 

 
 
2014 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin genel ihracatı % 5,6 oranında 
artarak 131,1 milyar dolara çıkmış; sanayi ihracatı ise % 6,1 oranında artarak 
103,5 milyar dolara yükselmiştir.  
 
Türkiye genel ihracatında elde edilen artış oranının (% 5,6) tekstil sektöründe 
elde edilen artış oranınından (% 8,3) biraz daha küçük olması sonucunda 
tekstil ve hammaddeleri ihracatının Türkiye genel ihracatı içindeki payı           
% 5,6’dan % 5,7’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, sanayi ihracatının artış 
oranının (% 6,1) tekstil ihracat artış oranın altında kalması neticesinde tekstil 
sektörünün sanayi ihracatı içindeki payı da % 7,1’den % 7,2’ye çıkmıştır.  
 
2014 yılının ilk on ayında tekstil ihracatının seyri ay ay incelendiğinde dalgalı 
bir şekilde arttış kaydedildiği görülmektedir. Ocak ayında % 12,8 olan artış 
oranı, Şubat ayında % 10,4’e ve Mart ayında ise % 5,2 oranına kadar düşmüş 
ancak Nisan ayında tekstil ihracat artış oranı %12,9’a yükselmiştir. Mayıs 
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ayında tekrar küçülen artış oranı % 2,8 olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında 
ise artış ivmesi büyüyerek % 9,7 olarak kayda geçerken, Temmuz ayında yine 
küçülerek % 4,2 olmuştur. Bunu izleyen Ağustos ayında ihracat artış ivmesi 
tekrar büyümüş ve artış oranı % 11’e yükselmiştir. Eylül ayında ise biraz 
küçülerek % 9 olan artış oranı, Ekim ayında % 7,2 olarak kayda geçmiştir.   
 

 
 
 
2014 yılının Ekim ayında tekstil ihracatı % 7,2 oranında artarken, aynı 
dönemde Türkiye genel ihracatı % 6,7 oranında artmış, sanayi ihracatı ise     
% 6,6 oranında yükselmiştir.   
 
Ülke Grupları Bazında Tekstil İhracatındaki Gelişmeler 
 
2014 yılının Ocak – Ekim döneminde AB (28), Ortadoğu, Afrika, Amerika, 
Serbest Bölgeler ve Türk Cumhuriyetleri ülkelerine yönelik tekstil ihracatı       
% 1,3 ile % 56,5 arasında değişen oranlarda artmıştır. Anılan dönemde Eski 
Doğu Bloku, Asya ve Okyanusya ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik tekstil 
ihracatında % 2,7 ile % 8,8 arasında değişen oranlarda düşüş görülmüştür.  
 
Yılın ilk on ayında gerçekleşen tekstil ihracatının yaklaşık yarısı (% 46,3’lük 
bölümü) AB(28) ülke grubuna yapılmıştır. Bu ülke grubuna yönelik ihracat      
% 9,9 oranında artarak 3,5 milyar dolara ulaşmıştır.  
   
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya gibi ülkelerin yer aldığı ve 
Türkiye’nin AB ülkelerinin ardından en büyük ikinci tekstil pazarı olan “Eski 
Doğu Bloku Ülkeleri” grubuna yönelik tekstil ihracatı, Ocak – Ekim döneminde 
% 8,8 oranında düşerek 1,3 milyar dolara gerilemiştir. Bu gerileme 
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neticesinde, Eski Doğu Bloku ülkelerinin Türkiye toplam tekstil ihracatından 
aldığı pay % 20,6’dan % 17,3’e inmiştir.  
 
Tekstil ihracatında üçüncü en büyük pazar konumundaki Ortadoğu ülkelerine 
yönelik ihracat % 52,6 ile yüksek bir oranda artarak 531,9 milyon dolardan 
811,9 milyon dolara yükselmiştir. Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Kuveyt gibi 
ülkelerin yer aldığı Ortadoğu ülke grubuna yönelik tekstil ihracatındaki bu 
yüksek artış neticesinde söz konusu ülke grubunun Türkiye toplam tekstil 
ihracatından aldığı pay % 7,7’den % 10,8’e çıkmıştır.  
 
Cezayir, Libya, Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dahil 
olduğu Afrika ülke grubuna 2014 yılının ilk on ayında % 6,2 oranında artışla 
747,2 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapılmıştır. Afrika ülkelerinin  Türkiye 
toplam tekstil ihracatından aldığı pay % 10 olmuştur.   
 
ABD, Kanada, Brezilya ve Meksika gibi Amerika kıtasında yer alan ülkelerden 
oluşan Amerika ülke grubuna yönelik tekstil ihracatı 2014 yılının Ocak-Ekim 
döneminde % 5,1 oranında artarak 419,2 milyon dolar olmuştur. Söz konusu 
ülke grubuna yönelik ihracatın toplam tekstil ihracatından aldığı pay ise % 5,6 
seviyesindedir.  
 
Japonya, Çin, Hong Kong, Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı Asya ve 
Okyanusya ülkelerine yönelik ihracat, 2014 yılının ilk on ayında % 5 düşüşle 
389,7 milyon dolara gerilemiştir. Asya ve Okyanusya ülke grubunun toplam 
tekstil ihracatındaki payı % 5,2’ye inmiştir.  
 
2014 yılının ilk on ayında Serbest Bölgeler’e yapılan tekstil ihracatı ise % 1,3 
artışla 175,8 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Söz konusu ülke grubunun 
toplam tekstil ihracatından aldığı pay % 2,3 seviyesindedir.  
 
Diğer yandan, Ocak-Ekim 2014 döneminde Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin yer aldığı ülke grubuna yapılan tekstil 
ihracatı % 56,5 ile yüksek oranda artarak 104,5 milyon dolardan 163,5 milyon 
dolara yükselmiştir. Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik tekstil ihracatının toplam 
tekstil ihracatından aldığı pay ise % 1,5’ten % 2,2 seviyesine çıkmıştır.  
 
Norveç, İsviçre ve KKTC’nin dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri grubuna yönelik 
tekstil ihracatı, 2014 yılının ilk on ayında % 2,7 oranında azalarak 18,7 milyon 
dolar olmuştur. Söz konusu ülke grubunun toplam tekstil ihracatından aldığı 
pay % 0,2 seviyesindedir.   
 
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde belli başlı ülke gruplarına yönelik tekstil 
ihracatına ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Belli Başlı Pazarlara Tekstil İhracatında Gelişmeler 
 

Ülke bazında bakıldığında, 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den en 
fazla tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ülkeler İtalya, Rusya Federasyonu, 
Almanya, İngiltere, Romanya, Ukrayna, İran, ABD, Bulgaristan ve Polonya 
olarak sıralanmaktadır. En fazla ihracat yapılan ilk on ülkeden Rusya hariç 
diğer dokuz ülkenin tamamında % 2,9 ile % 45,5 arasında değişen oranlarda 
ihracat artışına ulaşılmıştır. İlk on tekstil pazarı arasında yalnızca Rusya’ya 
yönelik tekstil ihracatında performans kaybı görülmüş ve düşüş oranı % 24,3 
olmuştur.  
 
Ocak - Ekim döneminde İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı % 10 
oranında artışla 764,7 milyon dolara yükselirken, Rusya’ya yönelik ihracat      
% 24,3  düşüşle  668,3 milyon dolara gerilemiştir. Anılan dönemde Almanya’ya 
ihracat % 4,9 artışla 378,7 milyon dolara yükselmiştir. İtalya’nın Türkiye genel 
tekstil ihracatındaki payı % 10,2,  Rusya’nın payı % 8,9 ve Almanya’nın payı  
% 5,1 olarak hesaplanmaktadır. 
 
Türkiye’nin 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı yaptığı ülkeler aşağıdaki tablodan görülebilir. 
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Tekstil ihracatında dördüncü büyük pazar olan İngiltere’ye ihracat 2014 yılının 
ilk on ayında % 17,4 oranında artarak 309 milyon dolara yükselmiştir. Beşinci 
büyük pazar konumundaki Romanya’ya ihracat ise % 7,2 oranında artarak 
286,2 milyon dolara yükselmiştir. İngiltere’nin Türkiye toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı % 4,1, Romanya’nın payı ise % 3,8 olmuştur.  
 
2014 yılının Ocak-Ekim döneminde Ukrayna’ya tekstil ihracatı % 16,7 oranında 
artarak 279,7 milyon dolara yükselmiş ve Türkiye toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatından aldığı pay % 3,7 olmuştur. Anılan dönemde İran’a 
tekstil ihracatı % 45,5 ile yüksek oranda artarak 275 milyon dolara yükselmiş 
ve İran’ın toplam tekstil ihracatından aldığı pay % 2,7’den  % 3,7’ye ulaşmıştır. 
En fazla tekstil ihraç edilen ilk on pazar içinde en yüksek ihracat artışı  İran’a 
yönelik ihracatta görülmüştür.    
 
ABD’ye % 3,6 artışla 264,9 milyon dolar, Bulgaristan’a % 2,9 artışla 253,1 
milyon dolar ve Polonya’ya % 7,7 artışla 242,1 milyon dolar tekstil ürünü ihraç 
edilmiştir. ABD’nin toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında payı % 3,5, 
Bulgaristan’ın payı %3,4 ve Polonya’nın payı ise %3,2 olarak 
hesaplanmaktadır.   
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Belli Başlı Ürün Grupları Bazında İhracat  
 

 

2014 yılının Ocak-Ekim döneminde elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme kumaş 
ve dokusuz yüzeyler, keçeler ve vatkalar olarak belirlenen belli başlı tekstil 
ürün gruplarında ihracat incelendiğinde, % 0,7 ile % 31,5 arasında değişen 
oranlarda ihracat performans artışları gerçekleştiği görülmektedir.  
 
Ocak-Ekim 2014 döneminde, Türkiye’den, 2013 yılının aynı dönemine göre   
% 0,7 oranında artışla 530,2 milyon dolar değerinde elyaf, % 5 artışla 1,5 
milyar dolar değerinde iplik ve % 4,4 oranında artışla 2,4 milyar dolar 
değerinde dokuma kumaş ihraç edilmiştir. Diğer önemli ihracat kalemlerinden 
örme kumaş ihracatı ise % 3,9 oranında artışla yaklaşık 1,5 milyar dolara 
yükselmiştir.   
 
Keçeler ve vatkaların da dahil olduğu dokusuz yüzeylerin ihracatı %18,1 
oranında artışla 383,7 milyon dolar olmuştur.  
 
Toplam tekstil ihracatında elyaf ihracatının payı % 7,1, iplik ihracatının payı    
% 20,1, dokuma kumaş ihracatının payı % 32,5 olarak hesaplanmaktadır. 
Dokuma kumaşların yanı sıra, konfeksiyon sanayiinin bir diğer temel 
hammaddesi olan örme kumaşların ihracatının toplam tekstil ihracatındaki payı 
% 19,5 olurken, kullanımları ve dolayısıyla önemleri gün geçtikçe artan keçe 
ve dokusuz yüzeylerin payı ise % 5,1 olarak kayda alınmıştır.  
 
Elyaf, iplik ve dokuma kumaşların alt ürün grupları incelendiğinde, 2014 yılının 
Ocak-Ekim döneminde elyafta en çok ihraç edilen alt ürün grubu, % 4,1 artış 
ve 343,1 milyon dolarlık ihracat değeri ile sentetik-suni devamsız lifler 
olmuştur.  
 
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den en fazla ihraç edilen iplik alt ürün 
grubu, % 8,5 artışla 565,1 milyon dolarlık ihracat değeriyle sentetik-suni 
filament iplikleridir.  
 
Aynı dönemde, en fazla ihraç edilen dokuma kumaşlar, % 1,5 oranında düşüş 
ve 1 milyar dolarlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaşlardır. 
 

Ocak-Ekim 2014’de en çok ihraç edilen örme kumaş alt ürün grubu ise % 5,9 
artış ve 803 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlardır.  
 

Türkiye’nin belli başlı ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
izleyen tabloda verilmektedir.  
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Üretim ve Kapasite Kullanımındaki Gelişmeler 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, tekstil 
ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı 2014 yılının Ekim ayında, bir önceki 
aya (2014 Eylül) göre % 1 oranında artarken, 2013 yılının Eylül ayına göre de 
% 0,4 oranında artmıştır.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılı Ağustos ayı tekstil ürünleri 
imalatında üretim endeksi, bir önceki ay olan 2014 yılı Temmuz ayına göre    
% 0,5 oranında ve 2013 yılının Ağustos ayına göre ise % 2 oranında artmıştır.  
 
 

2014 YILI EKİM AYINDA TEKSTİL SEKTÖRÜMÜZÜ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GELİŞMELER 

 

2014 yılı Ekim ayında tekstil sektörümüzün ihracatını etkileyen olayların 
başında, Türkiye’nin bölgesinde Ortadoğu ve Ukrayna’da devam eden 
bölgesel sorunlar ile jeo-politik krizlerin Türkiye ihracatına olumsuz etkilerinin 
devam etmesi ve Türk ekonomisinin dış krizlerin etkilerine karşı kırılganlığının 
sürmesi yer almaktadır. Tekstil sektörümüzün başlıca pazarlarından Rusya’da 
rublenin Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında da değer kaybının 
devam etmesinin sonucu olarak firmalarımızın bu pazara ihracatta yaşanan 
fiyat tutturma ve rekabet sorunları devam ederken, rubledeki hızlı değer kaybı 
sonrası hızlanan sermaye çıkışına karşı Rusya Merkez Bankasının iç piyasaya 
dolar satmasının ülkenin döviz rezervlerini azalttığı da belirtilmektedir.  

 Ay içerisinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) başta istihdam olmak 
üzere ekonomideki göstergelerdeki olumlu seyir gerekçesiyle Ekim ayı 
sonundan itibaren tahvil alımlarına son vereceğini açıklamasına rağmen faiz 
oranlarının bir süre daha sıfıra yakın oranlarda kalacağını belirtmesi, söz 
konusu kararların olumsuz etkisini şimdilik sınırlandırmıştır. GSYH öncü 
verilerine göre, ABD ekonomisi 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda    
% 3,5 ile tahminlerin üzerinde bir büyüme kaydederken, büyüme verisinin 
olumlu görünümünde net ihracattaki iyileşmenin önemli ölçüde etkili olduğu 
gözlenmekte ve hane halkı harcamalarının da büyümeyi olumlu yönde 
etkilediği görülmektedir.  

Diğer yandan yılın ilk bölümlerinde olumlu sinyaller vermesine rağmen 
gelinen noktada düşük büyüme ve enflasyon riskiyle karşı karşıya olan Euro 
Bölgesi ekonomilerinin canlandırılması amacıyla Avrupa Merkez Bankası 
(ECB)’nın parasal genişlemeye gidebileceği belirtilmektedir. ABD Merkez 
Bankası (FED)’nın para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin bugün olmasa da 
kısa ve orta vadede Türk ekonomisine olumsuz etkisi söz konusuyken, Avrupa 
Merkez Bankasının parasal genişleme politikasının ise ekonomimizi olumlu 
etkileyeceği değerlendirilmektedir.                                                                
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Diğer yandan, AB ekonomilerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olumlu 
gelişmeler bu ülkelere yapılan ihracatlarda artış beklentisi doğurmuşken, yılın 
2. çeyrek verilerine göre Euro Bölgesi ve AB ekonomilerinin neredeyse yerinde 
sayması ve gelecekle ilgili öngörülerin tekrar olumsuza doğru kayması, en 
önemli pazarlarımızdan olan AB’ye ihracatla ilgili olarak sektörümüzü 
endişelendirmektedir. Özellikle AB’nin motoru olan Almanya’da sanayi 
siparişleri ve sanayi üretiminin ardından ihracat verilerinde de düşüş 
yaşanması, Alman ekonomisi kadar AB ekonomisi için de negatif sinyaller 
vermektedir.   

Bu arada, dünya ekonomisinin lokomotifi Çin ekonomisi yılın 3. çeyrek 
döneminde % 7,3 büyüme kaydederek geçen yıllara göre daha düşük bir oran 
olsa da genel beklentilerin üzerinde bir performans göstermiş olup, yıl sonu 
hedefi olan % 7,5’in yakalanacağı veya çok yakın bir rakama ulaşılacağı 
tahmin edilmektedir.  

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin devam eden sorunları arasında yer 
alan enflasyonda, Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon oranı % 9’a dayanırken, 
yol sonu itibariyle de enflasyon oranının % 9 düzeylerinde seyredeceği ve 
enflasyonda göreceli düşüşün ancak 2015 yılının ilk çeyrek döneminde 
başlayabileceği kaydedilmektedir.  

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Ağustos ve Eylül aylarında dolarda yaşanan 
artışın ardından Ekim ayında dolardaki hafif düşüşe karşın euro kur değerinde 
de düşüş olması sonucunda € / $ paritesi 1,25’e kadar gerilemiştir. Türkiye’nin 
ve özellikle tekstil sektörümüz ihracatının büyük bölümünün AB’ye yapıldığını 
ve ihracat gelirlerinin € ağırlıklı olduğunu, buna karşılık ithalat girdilerinin $ 
ağırlıklı olduğu göz önüne alındığında, son dönemde doların euro’ya karşı 
değer kazanması ihracat sektörümüzün ve genelde Türkiye ekonomisinin 
aleyhine bir gelişme olarak görülmelidir.  

Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin kısmen hafiflemesi ve küresel 
petrol üretimindeki artışın yanı sıra Euro Bölgesi ekonomisindeki durgunluğa 
paralel küresel petrol talebinin azalacağına yönelik beklentilerin etkisiyle ham 
petrol fiyatlarındaki düşüş Ekim ayında da devam etmiştir. Böylece, Ağustos 
ayında 100 dolar seviyesinde olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Ekim ayı 
sonunda 80 dolar seviyelerine gerileyerek yaklaşık son 4 yıldan bu yana 
kaydedilen en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

 

İTKİB Genel Sekreterliği 
Tekstil, Deri ve Halı Şubesi 
07.11.2014 
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