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Not: Ev Tekstili ve Teknik Tekstil Sektörü iştigal sahası içerisinde başka sanayi ürün 

gruplarının da yer alması sebebiyle, teknik tekstil ve ev tekstilinin toplam tekstil ihracatı 

içerisindeki payları hesaplanmamaktadır.  
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▪ Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2021 yılının temmuz ayında %4,6 oranında artarak 

924 milyon dolar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri 

sektörü ihracatı, Türkiye geneli ihracatı içerisinde %5,6 pay oranına sahip olmuştur.   

▪ 2021 yılı temmuz ayında Türkiye genel ihracatı %10,2 oranında artarak 16 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %10,6 oranında artarak yaklaşık 13 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

AYLAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI  

 

▪ 2021 yılı temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2020 yılı temmuz ayına göre %4,6 oranında 

artarken, 2021 yılı haziran ayına göre %18,7 oranında azalmıştır.   
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▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (27) ülkelerine yapılmış 

olup, AB (27) ülkelerine yapılan ihracat, 2020 yılı ocak-temmuz dönemine göre %42,7 oranında artışla 

3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde, Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 

gerçekleştirdiği ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat ocak-

temmuz döneminde %40,6 oranında artarak 761 milyon dolara ulaşmıştır.   

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde AB ülkelerine miktar bazında ihracat ise %34 oranında artarak 683 

bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler 

değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya olduğu gözlemlenmektedir. İtalya’ya 2021 yılı 

ocak- temmuz döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %58,7 oranında artarak 619 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. 

Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı ocak- temmuz döneminde %21,2 oranında artarak 575 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı %6,6 payı ile ABD olmuştur. ABD’ye 

ihracat ocak- temmuz döneminde %53 oranında artarak 472 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş 

olup temmuz ayında ise ihracat %5,4 oranında artarak 67 milyon dolara ulaşmıştır.  

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla İngiltere ve 

İspanya olmuştur. Bu dönemde İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı %49,7 oranında 

artarak 342 milyon dolar değerinde, İspanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %55,9 oranında 

artarak 263 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörünün en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği ülkelerine ise ocak- temmuz 

döneminde ihracat %42,7 oranında artarak 3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ 2021 yılı ocak– temmuz döneminde Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 

gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde ihracatta en fazla artış yaşanan ülkeler; %115,2 artış ile Belarus, 

%64,4 artış ile Mısır ve %58,7 artış ile İtalya olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin en fazla tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin tamamında artış yaşanmıştır.  
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▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı miktar bazında, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,5 oranında artarak 2 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ 2021 yılı ocak- temmuz döneminde miktar bazında en önemli ihracat pazarının %8,1 payı ile İtalya 

olduğu görülmektedir. İtalya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ocak- temmuz döneminde 

%41,9 artarak 135 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci büyük ihracat pazarı Almanya’ya ise ihracat %14,3 artarak 

104 bin ton değerinde kaydedilmiştir. 

▪ Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü büyük ihracat pazarı olan ABD’ye ise 2021 

yılı aynı dönemde ihracat %30,9 oranında artarak 89 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatının %41,3’ünün gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine 

ihracat, ocak-temmuz döneminde %34 oranında artarak 683 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.    

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı miktar bazında incelendiğinde, ilk 

on ülke arasında ihracatın en fazla arttığı ülke, sektörün en büyük 5. ihracat pazarı olan Çin olmuştur. 

Çin’e bu dönemde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %307 oranında artarak 70 bin ton değerinde 

gerçekleşmiştir.  

▪ Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeye bakıldığında miktar 

bazında ihracat tüm ülkelerde artmıştır. Ocak-temmuz döneminde en büyük artış yakalanan 2. ülke ise 

%210,9 artışla Pakistan olmuştur. Pakistan’a gerçekleştirilen temmuz ayı ihracatında %53,5 artış 

kaydedilmiş ve bu dönemde Pakistan’a ihracat 3 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı ürün grupları 

bazında incelendiğinde, en önemli ürün grubunun %88 artışla iplik ürün grubu olduğu görülmektedir. 

İplik ihracatı temmuz ayında %56,5 oranında artış göstermiştir.  

▪ Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen 2. ürün grubu olan teknik tekstillerde, %8,5 oranında 

düşüş kaydedilmiş ve ihracat 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise teknik 

tekstil ihracatı %48,9 oranında gerileyerek 157 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ürün grubu olan dokuma kumaş ihracatı, 

2021 yılı ocak-temmuz döneminde %26,1 artışla 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz 

ayı dokuma kumaş sektörü ihracatı ise %2,6 oranında düşüşle 173 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  

 

▪ Ev tekstili ihracatına bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde ihracatın %38,6 artışla 1,3 milyar dolar 

değerinde gerçekleştiği, temmuz ayında ev tekstili sektörünün %1,4 oranında düşüşle 181 milyon dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. 

▪ Ocak-temmuz dönemi örme kumaş ihracatı %57,1 artışla 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşirken, 

elyaf sektörü ihracatı bu dönemde %65,2 artışla 539 milyon dolar ve konfeksiyon yan sanayi sektörü 

ihracatı %34,7 artışla 306 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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ELYAF İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde 539 milyon dolar değerinde gerçekleşen elyaf ihracatında en 

önemli alt ürün grubu %56,2 pay ile sentetik – suni liflerdir. Bu dönemde sentetik – suni lif ihracatı 

%47,3 oranında artarak 302 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ 2021 yılı ocak-temmuz dönemi elyaf ihracatında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ikinci alt ürün grubu 

ise pamuk lifleri olmuştur. Türkiye’nin pamuk lifi ihracatı, ocak-temmuz döneminde toplam elyaf 

ihracatının %41,1’ini oluşturmuştur. 

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin elyaf ihracatında en önemli ülke, 63 milyon dolar 

ihracatla toplam elyaf ihracatından %11,6 oranında pay alan Pakistan’dır. Elyaf ihracatında öne çıkan 

diğer önemli ülkeler ise İran, İtalya ve Çin’dir.   

▪ Avrupa Birliği ülkelerine elyaf ihracatı ocak-temmuz döneminde %45,2 artarak 181 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen elyaf ihracatı, Türkiye’nin toplam 

elyaf ihracatının %33,6’sını oluşturmaktadır. 
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İPLİK İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz dönemi alt ürün grupları bazında iplik ihracatı incelendiğinde, en önemli alt 

ürün grubunun 553,6 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu 

gözlemlenmektedir. Bahse konu ürün grubunun toplam iplik ihracatındaki payı %37,4’tür. 2021 yılı 

ocak-temmuz ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı %76,5 oranında artmıştır.   

▪ Toplam iplik ihracatından aldığı %33,7 pay oranı ile en büyük 2. alt ürün grubu olan pamuk ipliği ürün 

grubunun ihracatı ise 2021 yılı ocak-temmuz döneminde %114,7 oranında artarak 498 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde iplik ihracatında en önemli ülke, 169 milyon dolar değerinde ihracat 

gerçekleştirilen İtalya olurken; İtalya’ya bu dönemde iplik ihracatı %87,3 oranında artmıştır. 2021 yılı 

ocak-temmuz döneminde iplik ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Portekiz ve 

Hollanda’dır.  

▪ Türkiye’nin iplik ihracatının %49,4’ünün gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılı ocak-temmuz 

döneminde ihracat %88,4 artarak 731 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin denim kumaş ihracatı, %28,2 artışla 156 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Denim kumaş ihracatında ocak-temmuz döneminde en önemli ülke 30,1 milyon 

dolar ihracat ve %19,4 payı ile Tunus’tur. Mısır %11,5 payı ve 18 milyon dolar değerinde ihracatı ile 2. sırada 

yer alırken, %10 payı ile Fas 3. sırada yer almaktadır. 2021 yılı temmuz ayı denim kumaş ihracatı ise %7,5 

oranında artarak 22 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

DOKUMA KUMAŞ İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde, 

en önemli alt ürün grubunun %39,7 payı ve 501 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament 

ipliklerden dokuma kumaş ihracatı olduğu görülmektedir. 

 

▪ Türkiye’nin dokuma kumaş ihracatının %41,5’i AB ülkelerine gerçekleştirilirken, bahse konu ülkelere 

ihracat, ocak-temmuz döneminde %25,3 artarak 524 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.  
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ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz dönemi alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı incelendiğinde, en 

önemli alt ürün grubunun 675 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu 

görülmektedir. Diğer örme kumaş ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatındaki payı %57,2’dir.     

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci alt ürün grubu ise 

toplam ihracattan aldığı %33,8 pay ile elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaşlar olmuştur.  

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz dönemi örme kumaş ihracatındaki en önemli ülke; 183 milyon dolar değerinde 

ihracat gerçekleştirilen İtalya olmuştur. İtalya’ya bu dönemde örme kumaş ihracatı %75,8 oranında 

artmıştır. 2021 yılı ocak-temmuz döneminde örme kumaş ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler 

Belarus, Bulgaristan ve Rusya olmuştur. 

▪ Türkiye örme kumaş ihracatının %46’sını gerçekleştirildiği AB ülkelerine ise ocak-temmuz döneminde 

ihracat %50 oranında artarak 543 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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EV TEKSTİLİ İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde, en önemli 

ürün grubunun %28,1 pay ile yatak çarşafları olduğu görülmektedir. Türkiye’nin yatak çarşafları ihracatı 

bu dönemde %23,4 oranında artarak 352 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke Almanya olmuştur. 

Almanya’ya bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %10,6 oranında artarak 237 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  
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▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatına bakıldığında 2021 yılı ocak-temmuz döneminde toplam ihracatın 

%32,2’sini dokunmamış mensucat ürün grubunun oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde 

Türkiye’nin dokunmamış mensucat ihracatı %12,2 oranında artarak 451 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

▪ Teknik tekstil ihracatında en önemli ikinci ürün grubu ise toplam ihracattan aldığı %15,4’lük pay ile 

teknik tekstilden mamul ambalaj için torba ve çuvallar olmuştur. Ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin 

ilgili ürün grubu ihracatı %26,2 oranında artarak 230 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında en önemli üçüncü ürün grubu ise ocak-temmuz döneminde 

toplam teknik tekstil ihracatından aldığı %12,5’lik pay ile teknik tekstil materyalinden hazır giyim 

ürünleri olmuştur. Türkiye’nin ilgili ürün grubu ihracatı ocak-temmuz döneminde %66,4 oranında 

azalarak 174 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında ilk 10 ülkeye bakıldığında en büyük ihracat pazarının Almanya 

olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatından %9,1 oranında pay alan 

Almanya’ya ocak-temmuz döneminde teknik tekstil ihracatı %25,4 oranında azalarak 127 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise Almanya’ya teknik tekstil ihracatı %52,3 oranında 

azalarak 16 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ikinci ülke ise 

toplam ihracattan aldığı %7,6’lık pay ile İtalya olmuştur. İtalya’ya bu dönemde teknik tekstil ihracatı 

%20,8 oranında artarak 106 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, İtalya’ya temmuz ayı teknik tekstil 

ihracatı %31,9 oranında azalmıştır.  

▪ ABD ise Türkiye’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği üçüncü ülke konumundadır. 

Türkiye’nin teknik tekstil ihracatından %7,4 oranında pay alan ABD’ye ocak-temmuz döneminde 

ihracat %41,6 oranında azalarak 104 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise 

ABD’ye teknik tekstil ihracatı %77,4 oranında azalarak 11 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

 

▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatının %50’sini gerçekleştirildiği Avrupa Birliği Ülkelerine ocak-temmuz 

dönemi teknik tekstil ihracatı %0,9 oranında azalarak 700 milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiştir. 

Temmuz ayında ise AB ülkelerine teknik tekstil ihracatı %46,4 oranında azalarak 75 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Türkiye’nin 2021 yılı temmuz ayında en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde 

en fazla dikkat çekici düşüş Hollanda’ya ihracatta yaşanmıştır. Türkiye’nin temmuz ayında Hollanda’ya 

teknik tekstil ihracatı %60 oranında azalarak 36 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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KONFEKSİYON YAN SANAYİ İHRACATI 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün 

grubunun ihracattan aldığı %14,9 payla parça, şerit motif halinde işlemeler olduğu gözlemlenmektedir. 

İlgili ürün grubu ihracatı bu dönemde %29 artışla 46 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

▪ 2021 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin en fazla konfeksiyon yan sanayi ihracatı gerçekleştirdiği 

ülke Romanya olmuştur. Türkiye’nin Romanya’ya ocak-temmuz dönemi konfeksiyon yan sanayi 

ihracatı %40,8 oranında artarak 21 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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KAPASİTE KULLANIMI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 

▪ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan kapasite kullanım raporuna göre, imalat 

sanayii son 12 aylık ortalama kapasite kullanım oranı %75,4 değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ 2021 yılı temmuz ayında tekstil ürünleri imalatında 81 değerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranı, 

2021 yılı temmuz ayına göre %2 oranında artarken, 2020 yılının temmuz ayına göre ise %19 oranında 

artmıştır. 

 

▪ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, imalat 

sanayi üretimi endeksi %42,8 oranında artarken, tekstil sanayii üretimi endeksi ise bir önceki yılın ayı 

ayına göre %70,6 oranında artmıştır.  
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İSTİHDAM  

▪ Tekstil ve Hazırgiyim sektörleri istihdamı, 2021 yılı mayıs ayında 1 Milyon 140 bine ulaşmıştır. Toplam 

istihdam 2021 yılı nisan ayına göre %0,3 oranında azalırken, 2020 yılı mayıs ayına göre ise %15,4 

oranında artış göstermiştir. 

 

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörü ise 2021 yılı mayıs ayında 485 bin istihdam sağlamıştır. Tekstil ve 

hammaddeleri sektörü istihdamı 2021 yılı nisan ayına göre %0,2 oranında azalırken, 2020 yılı mayıs 

ayına göre ise %15 oranında artış göstermiştir. 
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ÜRÜN GRUPLARI İTİBARIYLA TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI   
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TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATINDA İLK 50 ÜLKE  

 


