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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 
2020 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI  

 
Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2020 yılının Eylül 
ayında %9,6 oranında artış ile 933 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 
yılı Ocak-Eylül dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %9,5 oranında 
düşüş ile 6,7 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. 
 

Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracat 
performansımız, sanayi ihracatına göre  daha ileride… 

 
2020 yılı Eylül ayında Türkiye’nin genel ihracatı %4,8 oranında artarak 16 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı da %6 
oranında artarak 12 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Eylül ayında toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel 
ihracatımız içerisindeki payı ise %5,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız 
 

 
 
2020 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %9,6 oranında artış kaydetmiştir.  
 

 
 
2020 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki aya göre ise 
%20,5 oranında artış kaydetmiştir.  
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Ülke Grupları Bazında Toplam Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatımız 

 
2020 yılı Eylül ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (28) ülkelerine 
yapılmış ve AB (28) ülkelerine yapılan ihracat, 2019 yılı Eylül ayına göre %20,1 
oranında artışla 497 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. AB (28) ülkelerine 
2020 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise, bir önceki yıla göre %7,7 oranında 
gerileyerek 3,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 Ocak-Eylül döneminde, ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan 
ihracat Ocak – Eylül döneminde %2 oranında gerileyerek 741 milyon dolar 
olmuştur.  
 
2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ihracatında artış olan ülke grupları Diğer 
Avrupa Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’dir. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat, bir 
önceki yıla kıyasla %21 artışla 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımızda Önemli 
Ülkeler  

 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne 
çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu 
gözlemlenmektedir. Almanya’ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız 2020 Eylül ayında %18,9 oranında artarak 84 milyon dolar değerinde 
gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracatımız %3,3 artarak 635 
milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.   
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %12,4 oranında artarak 80 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise İtalya’ya tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,5 oranında 
azalarak 525 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
2020 yılı Ocak–Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü 
önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2020 yılının Eylül ayında 
%15,1 oranında artarak 66 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı 
Ocak-Eylül döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %1,3 
oranında azalarak 429 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız 
sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %38,5 oranında artarak 55 
milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 
ihracatımız %3,3 oranında gerileyerek 332 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 
Bulgaristan’a ise 2020 yılı Eylül ayındaki sektörümüz ihracatı %13,9 oranında 
artarak, 38 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz 
ihracatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %20,4 
oranında gerileyerek 256 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
2020 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında 
ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke, 6. en büyük ihracat pazarımız olan 
Hollanda olmuştur. 2020 yılı Eylül ayında sektörümüzün Hollanda’ya ihracatı 
%47,2 oranında artarak 33 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız  
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü miktar 
bazında ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 oranında azalarak 1,6 
milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise miktar bazında 
ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %13,3 oranında artmıştır.  
 

 
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı miktar 
bazında değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarı olan İtalya’ya toplam tekstil 
ve hammaddeleri ihracatımız 127 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. İtalya’ya 
miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında 
ise %13,7 oranında artmıştır. Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
ikinci büyük ihracat pazarımız olan Almanya’ya ihracatımız, 2020 yılı Ocak-Eylül 
döneminde %6,6 oranında, Eylül ayında ise %9,9 oranında artmıştır.  
 
Miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü büyük 
ihracat pazarımız olan ABD’ye yapılan ihracat ise 2020 yılı Ocak–Eylül döneminde 
%6,1 oranında artarken, 2020 yılı Eylül ayında ise %21,4 oranında artmıştır.        
 
2020 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız miktar bazında 
incelendiğinde, ilk on ülke arasında ihracatımızın en fazla artış gösteren ülke, 7. en 
büyük ihracat pazarımız olan Hollanda olmuştur. 2020 yılı Eylül ayında 
sektörümüzün Hollanda’ya miktar bazında ihracatı %29,8 artarak yaklaşık 8 bin 
ton değerinde gerçekleşmiştir. 
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Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız 
 

2020 yılı Ocak–Eylül döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun tekstil sektörüne dahil 
teknik tekstil olduğu görülmektedir.  

Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %17,5’unu oluşturan tekstil sektörüne 
dahil teknik tekstil ihracatı, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
%3,7 oranında artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Tekstil 
sektörüne dahil teknik tekstil ihracatımız, 2020 yılının Eylül ayında ise %20,4 
oranında artarak 147 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda 
ikinci önemli ürün grubu, sektörümüz ihracatının %19,8’ini oluşturan dokuma 
kumaş grubudur. Dokuma kumaş ihracatımız 2020 Ocak-Eylül döneminde %23,9 
oranında azalarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaş 
ihracatımız Eylül ayında ise %11,5 oranında azalarak 178 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.    
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü 
önemli ürün grubu ise, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %15,9’unu oluşturan 
iplik ürün grubudur. İplik ürün grubunda ihracatımız Ocak–Eylül döneminde 
%21,9 oranında azalarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül 
ayında ise ihracatımız %3,5 oranında azalarak 149 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
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Elyaf İhracatımız 
Elyaf ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %11,4 oranında gerileyerek 419 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise elyaf 
ihracatımız, %0,7 oranında artarak 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
Ürün grubu bazında elyaf ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Eylül döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun %8,5 oranında gerileme ile 271 
milyon dolar değerinde ihracat kaydedilen ve toplam elyaf ihracatımızın 
%64,6’sını oluşturan sentetik-suni lifler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda 
2020 yılı Eylül ayı ihracatımız ise %27,2 oranında artmıştır.    
 

 
 
 
Ülkeler bazında elyaf ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde elyaf ihracatımızda en önemli ülke, %16,5 
oranında gerileme ile 80 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İran’dır. 
İran’a elyaf ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yıla göre %38,2 oranında 
artmıştır.  

Elyaf ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler ise İtalya, Almanya ve ABD’dir. 
Elyaf ihracatımızda %40,7 paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında 2020 Ocak-
Eylül döneminde ihracatımız 170 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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İplik İhracatımız 
İplik ihracatımız 2020 yılı Ocak–Eylül döneminde 1 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında ise %3,5 
oranında gerileyerek 149 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.     
 

Ürün grubu bazında iplik ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Eylül döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 425 milyon dolar ihracat değeri ile 
sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun 
toplam iplik ihracatımızdaki payı %40’tır.  2020 yılı Eylül ayında sentetik-suni 
filament liflerden iplik ihracatımız %4 oranında gerilemiştir.   
 

 
 
%28,6 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan sentetik-suni 
devamsız liflerden iplikler ihracatı ise 2020 Ocak-Eylül döneminde %16,7 
oranında azalarak 305 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
 



Tekstil Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Sayfa 11 
 

Ülkeler bazında iplik ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 120 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 
yılı Eylül ayında %7 oranında azalmıştır. 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde iplik 
ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve ABD’dir.  
 

İplik ihracatımızda %58,7 oranında paya sahip olan AB (28) ülkelerine 
bakıldığında 2020 Ocak-Eylül döneminde %23,2 oranında azalışla 624 milyon 
dolar, 2020 yılı Eylül ayında ise %1,2 artışla ile 91 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 

 
Dokuma Kumaş İhracatımız 
Dokuma kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %23,9 oranında 
azalarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise 
dokuma kumaş ihracatımız %11,5 oranında azalarak 178 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 
 

Ürün grubu bazında dokuma kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Eylül döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 530 milyon dolar ihracat 
değeri ile pamuklu dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Pamuklu dokuma kumaş 
ihracatımız toplam dokuma kumaş ihracatımızın %40’ını oluşturmaktadır. 2020 
yılı Ocak-Eylül döneminde sentetik-suni filament ipliklerden dokuma kumaş 
ihracatı ise %18,8 azalarak 491 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dokuma 
kumaş ihracatının %37’sini oluşturmaktadır. 
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Ülkeler bazında dokuma kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde dokuma kumaş ihracatımızda en önemli ülke, 
ihracattaki %25,4 oranında azalışla 90 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirilen İspanya’dır. İspanya’ya dokuma kumaş ihracatımız 2020 yılı Eylül 
ayında %19 oranında azalmıştır. Bu dönemde dokuma kumaş ihracatımızda öne 
çıkan diğer önemli ülkeler İtalya, Almanya ve Tunus’tur.  
 

 
 
Dokuma kumaş ihracatımızda %44,7 paya sahip olan AB (28) ülkelerine 
bakıldığında, 2020 Ocak-Eylül döneminde ihracatımız %23,6 oranında gerileme ile 
592 milyon dolar, 2020 yılı Eylül ayında ise %4,5 oranında gerileme ile 83 milyon 
dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
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Örme Kumaş İhracatımız 
Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %10,9 oranında azalarak 
1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise örme kumaş 
ihracatımız %12,9 oranında artmıştır.   
 
Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 573 milyon dolar ihracat değeri ile 
diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme 
kumaş ihracatımızdaki payı %56,1’dir.  2020 yılı Eylül ayında bu ürün grubunda 
ihracatımız %5,6 oranında artarak 86 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 

 
 
Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız  
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 145 
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş 
ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında ise %25 oranında artarak 23 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli 
ülkeler Rusya ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat %7,9 artışla 
98 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %31 azalarak 96 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Örme kumaş ihracatımızda %49,3 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine 
bakıldığında, 2020 Ocak–Eylül döneminde ihracatımız %13,3 oranında gerileyerek 
503 milyon dolar, 2020 yılı Eylül ayında ise %22,9 oranında artışla 74 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 
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Özel İplik ve Kumaş İhracatımız 
Özel iplik ve kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %21,2 oranında 
azalarak 345 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise 
özel iplik ve kumaş ihracatımız %4,3 oranında azalarak 54 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Ürün grubu ve ülke bazında özel iplik ve kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Eylül döneminde ürün grupları bazında özel iplik ve kumaş 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan denim kumaş ihracatımızın 
%24,6 oranında azalarak 168 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
En fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştirdiğimiz Tunus’a 2020 yılı Ocak-Eylül 
dönemi ihracatımız %14,3 oranında gerileyerek 31 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde özel iplik ve kumaş ihracatımızda ikinci önemli 
ürün grubu, %18,8 oranında azalışla 98 milyon dolar değerinde gerçekleşen kadife 
pelüş ve tırtıl mensucat grubudur. Kadife pelüş ve tırtıl mensucat ihracatımız 
içerisinde en büyük paya sahip İngiltere’ye Ocak-Eylül döneminde ihracat %27,3 
oranında gerileyerek 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde işlemeli mensucat ürün grubu %24,6 oranında 
gerileyerek 49 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İşlemeli mensucat ürün 
grubunda %19,7 oranında pay alarak en büyük ihracat pazarımız olan 
Bulgaristan’a 10 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak–
Eylül döneminde ihracatımızın en fazla artış kaydettiği ürün grubu ise, %19,5 
oranıyla kapitoneli mensucat ürün grubudur. En büyük kapitoneli mensucat 
ihracat pazarımız Hollanda’ya Ocak-Eylül dönemi ihracatımız %320 oranında 
artarak 241 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ev Tekstili Kumaşları İhracatımız 
Ev tekstili kumaşları ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %16,9 oranında 
azalarak 252 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise ev 
tekstili kumaşları ihracatımız 39,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
 

Ürün grubu bazında ev tekstili kumaşları ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ürün grupları bazında ev tekstili kumaşları 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan perdelik mensucat 
ihracatımızın %14,8 oranında azalarak 181 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. En büyük perdelik mensucat ihracat pazarımız Almanya’ya Ocak-
Eylül döneminde ihracatımız %9,9 oranında gerileyerek 17 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Eylül ayında Almanya’ya perdelik mensucat ihracatımız 
ise %21,1 oranında artarak 2,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili kumaşları ihracatımızda ikinci önemli 
ürün grubu, 60 milyon dolar değerinde gerçekleşen döşemelik mensucat grubudur. 
En büyük döşemelik mensucat ihracat pazarımız İngiltere’ye Ocak-Eylül dönemi 
ihracatımız %32,4 oranında gerileyerek 8,4 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Eylül ayında ise İngiltere’ye döşemelik mensucat ihracatımız %0,5 
oranında artarak 2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde havlu cinsi bukleli mensucat ürün grubu ise %9,4 
oranında azalarak 11 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ev Tekstili İhracatımız 
Ev tekstili ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %7,4 oranında azalarak 
yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise ev 
tekstili ihracatımız 194 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
 

Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan yatak çarşafları ihracatının bir önceki 
döneme göre %0,9 oranında artarak 398 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatımızdaki payı 
%31,7’dir.    
  

 
 



Tekstil Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Sayfa 17 
 

 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili ihracatımızda ikinci önemli ürün grubu, 
%12,7 oranında azalarak, 395 milyon dolar değerinde gerçekleşen havlu ve 
temizlik bezleri grubudur. Toplam ev tekstili ihracatımızın %31,5’ini oluşturan bu 
ürün grubunun 2020 yılı Eylül ayı ihracatı ise %15,5 oranında artmıştır.   
 

Ülkeler bazında ev tekstili ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili ihracatımızda en önemli ülke 
Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatımız %1,5 
oranında artarak 300 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül 
ayında ise Almanya’ya ev tekstili ihracatımız 43 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ev tekstili ihracatımızda ikinci önemli ülke; %4,9 
oranında azalışla 179 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen ABD’dir. 
ABD’ye ev tekstili ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %15,8 oranında artmıştır.   
 
Ev tekstili ihracatımız Ocak-Eylül döneminde AB (28) ülkelerine %5,4 oranında 
azalarak 753 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Toplam ev 
tekstili ihracatımızın %60’ını oluşturan AB (28) ülkelerine ihracatımız, 2020 yılı 
Eylül ayında 116 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 

 
 

 
Teknik Tekstil İhracatımız 
Teknik tekstil ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %53,3 oranında artışla 
1,9 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise teknik tekstil 
ihracatımızda %62,2 oranında artış kaydedilmiştir. 
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Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan teknik tekstilden hazır giyim 
ihracatımızın %4792 oranında artarak 670 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Dokunmamış mensucat ihracatı ise 2020 Eylül ayında %30,8 artış 
ile dikkat çekmiştir.  
 

 
 
 
Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde teknik tekstil ihracatımızda en önemli ülke 
ABD’dir. ABD’ye bu dönemde yapılan teknik tekstil ihracatımız %140,5 oranında 
artış ile 221 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’ye teknik tekstil 
ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında ise %89,4 oranında artmıştır.   
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde teknik tekstil ihracatımızda ikinci önemli ülke, 
%95,8 oranında artışla 210 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
Almanya’dır. Almanya’ya teknik tekstil ihracatımızda 2020 yılı Eylül ayında %67,9 
oranında artış kaydedilmiştir.  
 

 
 
Teknik tekstil ihracatımız Ocak-Eylül döneminde AB (28) ülkelerine %65,3 
oranında artışla 1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, 2020 yılı Eylül 
ayında ise %85,7 oranında artarak 129 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
Teknik tekstil ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ilk on ihracat pazarı 
arasında ihracatımızda gerileme yaşanan tek ülke %12,1 oranı ile Fransa olurken, 
Kanada’ya yapılan ihracattaki %1584 oranındaki artış dikkat çekmektedir.  

 
Konfeksiyon Yan Sanayi İhracatımız 
Konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %9,5 
oranında azalarak 174 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Eylül ayında ise 
konfeksiyon yan sanayi ihracatımız %18,1 oranında artış ile 25 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 
  
 
Ürün grubu bazında konfeksiyon yan sanayi ihracatımız  
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ürün grupları bazında konfeksiyon yan sanayi 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan fermuar, toka, kopça ve 
benzeri eşyalarda, %18,4 oranında gerileme ile 47 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda 2020 yılı Eylül ayında ise %2,6 
artış kaydedilmiştir.       
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda ikinci 
önemli ürün grubu, %3,8 oranında azalarak 34 milyon dolar değerinde gerçekleşen 
Vatka ve Vatkadan Mamul Eşyadır.  
 

 
 
Ülkeler bazında konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda en önemli 
ülke Romanya’dır. Romanya’ya bu dönemde yapılan konfeksiyon yan sanayi 
ihracatımız %13,4 oranında gerileme ile 10 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Romanya’ya konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 2020 yılı Eylül 
ayında ise %15,5 oranında artmıştır.    
 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde AB (28) ülkelerine yapılan konfeksiyon yan sanayi 
ihracatı %2,2 oranında azalışla 72 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı 
Eylül ayında ise %22,5 oranında artarak 10 milyon dolar olarak gerçeklemiştir. 
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Kapasite Kullanımı  ve Üretim  
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, imalat 
sanayinde son 12 ayın ortalama kapasite kullanım oranı 72,2 değerinde 
hesaplanmaktadır.   
 
2020 yılı Eylül ayında tekstil ürünleri imalatımızda 74,5 olarak gerçekleşen 
kapasite kullanım oranı, 2020 yılı Ağustos ayına göre %4 artarken, 2019 yılının 
Eylül ayına göre ise %6 oranında azalmıştır.  
 

 
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı imalat sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarken tekstil sanayi üretim endeksi 
Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 oranında artmıştır. 
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Tablolar    
 

 
 

Birim: 1.000 ABD $                                                                                                                                                                                                                                       2019 Eylül  2020 Eylül 
 Değişim 

% 

 2019

 Ocak - Eylül 

 2020

Ocak - Eylül 

 Değişim 

% 

 Pay 

% 

Elyaf 50.477 50.814 0,7% 472.921 418.977 -11,4% 100%

Sentetik-Suni Lifler 28.377 36.094 27,2% 295.838 270.835 -8,5% 64,6%

Pamuk Lifleri 20.658 13.324 -35,5% 160.049 137.231 -14,3% 32,8%

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Lifler 1.360 1.161 -14,6% 16.566 10.194 -38,5% 2,4%

Bitkisel lifler 49 88 81,9% 127 458 261,3% 0,1%

İpek Lifi 33 146 339% 341 260 -23,7% 0,1%

İplik 154.752 149.347 -3,5% 1.362.252 1.064.377 -21,9% 100%

Sentetik-Suni Filament Liflerden İplikler 61.341 58.869 -4,0% 563.897 424.648 -24,7% 39,9%

Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler 46.264 45.129 -2,5% 365.856 304.740 -16,7% 28,6%

Pamuk İpliği 42.988 40.546 -5,7% 400.874 304.546 -24,0% 28,6%

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler 3.104 2.864 -7,8% 23.394 20.957 -10,4% 2,0%

Bitkisel Liften İplik 1.022 1.939 89,8% 8.151 9.416 15,5% 0,9%

İpek İpliği 32 2 -95,3% 79 69 -13,4% 0,0%

Dokuma Kumaş 200.980 177.955 -11,5% 1.742.467 1.325.225 -23,9% 100%

Pamuklu Dokuma Kumaş 81.345 70.051 -13,9% 661.123 529.625 -19,9% 40,0%

Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma Kumaş 70.732 72.652 2,7% 603.776 490.565 -18,8% 37,0%

Sentetik-Suni Devamsız İpliklerden Dokuma Kumaş 41.582 30.091 -27,6% 412.739 264.835 -35,8% 20,0%

Bitkisel Liften Dokuma Kumaş 3.045 3.029 -0,5% 28.212 19.106 -32,3% 1,4%

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Dokuma Kumaş 4.001 1.627 -59,3% 34.588 18.342 -47,0% 1,4%

İpekli Dokuma Kumaş 275 502 82,5% 2.030 2.730 34,5% 0,2%

Örme Kumaş 132.703 149.882 12,9% 1.145.619 1.020.860 -10,9% 100%

Diğer Örme Kumaş 81.194 85.731 5,6% 641.145 572.538 -10,7% 56,1%

Elastomerik veya Kauçuk İplik İçeren Örme Kumaş 35.917 47.454 32,1% 358.488 347.277 -3,1% 34,0%

Çözgülü Örme Kumaş 11.848 11.304 -4,6% 114.302 68.911 -39,7% 6,8%

Örme Tüylü Kumaş 3.632 5.234 44,1% 30.452 30.930 1,6% 3,0%

Eni 30 cm'yi Geçmeyen Örme Kumaş 112 160 42,8% 1.231 1.204 -2,2% 0,1%

Özel İplik ve Kumaş 56.036 53.612 -4,3% 438.249 345.138 -21,2% 100%

Denim Kumaş 28.644 25.983 -9,3% 222.812 168.111 -24,6% 48,7%

Kadife Pelüş ve Tırtıl Mensucat 16.388 15.605 -4,8% 121.299 98.463 -18,8% 28,5%

İşlemeli Mensucat 7.245 7.333 1,2% 65.102 49.071 -24,6% 14,2%

Gipe İplik 3.667 4.465 21,7% 27.600 27.778 0,6% 8,0%

  Kapitoneli Mensucat 91 226 149,2% 1.436 1.716 19,5% 0,5%

Ev Tekstili Kumaşları 34.119 39.533 15,9% 303.787 252.395 -16,9% 3,8%

Perdelik Mensucat 23.447 28.395 21,1% 213.012 181.460 -14,8% 2,7%

Döşemelik Mensucat 9.640 10.127 5,0% 79.006 60.273 -23,7% 23,9%

Havlu Cinsi Bukleli Mensucat 1.031 1.011 -2,0% 11.768 10.661 -9,4% 4,2%

Tekstil Sektörüne Dâhil Ev Tekstili 142.661 162.953 14,2% 1.068.850 1.068.850 0,0% 15,9%

Havlu ve Temizlik Bezleri 54.018 62.373 15,5% 453.009 395.386 -12,7% 5,9%

Yatak Çarşafları 51.180 58.961 15,2% 394.900 398.446 0,9% 37,3%

Tekstil Sektörüne Dâhil Teknik Tekstil 121.773 146.668 20,4% 1.134.662 1.176.158 3,7% 17,5%

Dokunmamış Kumaşlar (non-woven) 47.973 62.741 30,8% 446.356 520.481 16,6% 7,8%

Teknik Tekstilden Ambalaj için Torba ve Çuvallar 23.331 30.652 31,4% 233.634 249.306 6,7% 21,2%

İç ve Dış Lastik için Mensucat (Kord Bezi) 10.029 8.946 -10,8% 101.239 67.371 -33,5% 5,7%

Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Mensucat 9.354 10.722 14,6% 82.603 79.854 -3,3% 6,8%

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI 851.151 933.286 9,6% 7.411.313 6.709.579 -9,5% 100%

Toplam Ev Tekstili 169.176 194.097 14,7% 1.357.989 1.256.826 -7,4% N/A

Toplam Teknik Tekstil Ürünleri 142.134 230.527 62,2% 1.298.716 1.991.558 53,3% N/A

Konfeksiyon Yan Sanayi 20.979 24.778 18,1% 191.981 173.796 -9,5% N/A

Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Tekstil Sektörü İhracatı

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Ekim 2020
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