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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2015 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2015 yılının Ağustos ayında %6 

oranında gerileme ile yaklaşık 641 milyon dolar değerinde, Ocak-Ağustos 

döneminde ise 2014 yılının aynı dönemine göre %10,8 oranında gerileme ile 

yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.      
 

 

Ağustos ayında tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat 

performansı, sanayi ihracatına göre  yükseldi... 
 

2015 yılı Ağustos ayında Türkiye’nin genel ihracatı %4,9 oranında gerileyerek 

10,5 milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri ihracatı da 

%4,2 oranında gerilemiş ve yaklaşık 8,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

Ağustos ayında yaklaşık 641 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
tekstil ve hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı 2014 yılının aynı ayına 
göre %6,1’e ve sanayi ürünleri ihracatındaki payı ise %7,4’e inmiştir.    

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin genel ihracatı %8,9 oranında 
gerileyerek 95,1 milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri 
ihracatı da %12,3 oranında gerilemiş ve 72,1 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

Bu dönemde yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 

hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı 2014 yılının aynı dönemine 
göre %5,5’e gerilerken, sanayi ürünleri ihracatındaki payı ise %7,3’e yükselmiştir.    
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Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 

2015 yılı Ağustos ayında Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı %6 

oranında gerileyerek yaklaşık 641 milyon dolara inmiştir.  
 

Aylar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatı incelendiğinde, Ocak ayından 
itibaren gerileme eğiliminin her ay devam ettiği, Nisan ve Haziran ayında 
gerileme oranının daha düşük gerçekleştiği, Mayıs ayında %14,9 ile önemli bir 
gerileme yaşandığı ve Haziran ayında %3,6 ile hafif toparlanma kaydedildiği, 
ancak Temmuz ayında %9,9 ve Ağustos ayında %6 ile gerileme eğiliminin 
yeniden yükseldiği görülmektedir.  
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Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 

2015 yılı Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos döneminde en fazla tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmıştır. Ağustos ayında AB(28) 
ülkelerine yapılan ihracat %1,8 oranında gerilemiştir. AB(28) ülkelerine Ocak-

Ağustos döneminde yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %11,7 oranında 
gerileme kaydetmiş ve 2,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

AB(28) ülkelerine tekstil ve hammaddeleri ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %46’sını oluşturmaktadır.  
 

Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
%13,4’ünün yapıldığı Eski Doğu Bloku ülkeleridir.  
 

Tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla yükselen ülke grubu, 2015 yılı Ağustos 

ayında %26,7 ve Ocak-Ağustos döneminde ise %10,2 oranında artış ile Asya ve 

Okyanusya Ülkeleri olmuştur.    

 

Tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla gerileyen ülke grubu ise, Ağustos 

ayında %30,2 oranında gerileme ve Ocak-Ağustos döneminde ise %29,6 oranında 
gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkeleridir. 
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Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler  
 

2015 yılı Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye tekstil ve 
hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli 
ihracat pazarının %9,6 oranında pay ile İtalya olduğu görülmektedir.  
 

İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ağustos ayında %2,3 gerileme 

ile yaklaşık 51 milyon Dolar ve Ocak-Ağustos döneminde ise %17,2 oranında 
gerileme ile yaklaşık 506 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı Ağustos ayında %36,8 gerileme ile yaklaşık 46 milyon 

Dolar değerinde ve Ocak-Ağustos döneminde ise %36,5 oranda gerileme ile 335 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Rusya’nın toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı ise dönemselde %8,9’dan %6,4’e düşmüştür.   
 

Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
üçüncü önemli ihracat pazarı İran’dır. İran’a yapılan ihracat Ağustos ayında 
%16,9 ile 2015 yılı başından itibaren ilk defa önemli bir gerileme kaydetmiş ve 
yaklaşık 27 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. İran’a tekstil ve 
hammaddeleri ihracatında Ocak-Ağustos dönemi toplam artış oranı ise %21,9 

oranında kaydedilmiştir. İran, 259 milyon dolar değerinde ihracat ile toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatından %4,9 oranında pay almaktadır.  
 

2015 yılı Ağustos ayında dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla 
Almanya ve ABD’dir. Almanya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
Ağustos ayında %8 ve Ocak-Ağustos döneminde %15,5 ile gerilemeye devam 

ederken, ABD’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ağustos ayında %2,6 ve Ocak-

Ağustos döneminde %11,4 ile artış kaydetmiştir.   
 

2015 yılı Ağustos ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 
ihracatı en fazla yükselen ülke, %21,9 oranında artış ile Bulgaristan olurken, 

Ocak-Ağustos döneminde ise İran %21,9 oranında artışla öne çıkmaktadır.  
 

2015 yılı Ağustos ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke ise Ağustos ayında %36,8 ve Ocak-Ağustos 

döneminde %36,5 oranında gerileme ile Rusya Federasyonu olmuştur.  
 

 

Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  
 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
öne çıkan ülkelere yapılan ihracat miktar bazında değerlendirildiğinde, en önemli 
ihracat pazarı olan İtalya’ya miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
Ocak-Ağustos döneminde %5 oranında artış ile yaklaşık 116 bin ton olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. İtalya’ya Ağustos ayında yapılan miktar bazında 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %16,1 oranında artış kaydetmiştir.  
 

Tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci büyük ihracat pazarı olan Rusya’ya 
miktar bazında ihracat, Ağustos ayında %23,1 ve Ocak-Ağustos döneminde %28,3 

oranında gerileme kaydetmiştir.  
 

İran’a yapılan tekstil ve hammdaddeleri ihracatı ise miktar bazında Ağustos 

ayında %12 gerilerken, Ocak-Ağustos döneminde %52,3 artış kaydetmiştir.    
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Ocak-Ağustos döneminde miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında en 
yüksek artış %52,3 ile İran’a yapılan ihracatta yaşanmıştır.  
 

Ocak-Ağustos döneminde miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında en 
yüksek gerileme ise %28,3 ile Rusya’ya yapılan ihracatta yaşanmıştır.  
 

 

 
 

 

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  
 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ürün grupları bazında tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
%32,3’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı %11,9 oranında gerileyerek           

1,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaş ihracatı Ağustos 

ayında ise %3,5 oranında gerilemiştir.     

 

Ocak-Ağustos döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün 
grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %20,1’ini oluşturan iplik 
grubudur. Bu dönemde iplik ihracatı %10 oranında gerileyerek yaklaşık 1,1 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise iplik ihracatı %7,1 

oranında gerilemiştir.   

 

Ocak-Ağustos döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli 
ürün grubu ise, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %18,5’ini oluşturan 
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örme kumaş grubudur. Bu dönemde örme kumaş ihracatı %15,6 oranında 
gerileyerek yaklaşık 974 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Örme kumaş 
ihracatı Ağustos ayında ise %10 oranında gerilemiştir.     
 

 

 

  

 
 

 

Elyaf ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni lifler olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam elyaf ihracatının %66,9’unu oluşturan 
sentetik-suni lifler ihracatı %1,6 oranında gerileyerek yaklaşık 269 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise bu ürün grubunun ihracatında %1 

oranında gerileme kaydedilmiştir.    
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İplik ihracatı  

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni filament iplikleri 

olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam iplik ihracatının %38,8’ini oluşturan 
sentetik-suni filament iplikleri ihracatı %8,7 oranında gerileyerek yaklaşık       
412 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise bu ürün 
grubunun ihracatında %3,2 oranında gerileme kaydedilmiştir.       
 

 

 

 

Dokuma kumaş ihracatı  

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş 
ihracatı incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun pamuklu dokuma kumaş 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam dokuma kumaş ihracatının %41,7’sini 

oluşturan pamuklu dokuma kumaş ihracatı %12,6 oranında gerileyerek             

711 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise bu ürün 
grubunun ihracatında %5,2 oranında gerileme kaydedilmiştir.          
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Örme kumaş ihracatı  

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun diğer örme kumaş olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam örme kumaş ihracatının %54,8’ini oluşturan 
diğer örme kumaş ihracatı %14,8 oranında gerileyerek yaklaşık 534 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise bu ürün grubunun ihracatında 
%14,7 oranında gerileme kaydedilmiştir.             
 

 

 

 

 

Ev Tekstili İhracatı 
 

Ev tekstili ihracatı 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %16,3 oranında gerileyerek yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ağustos ayında ise ev tekstili ihracatı %2,8 oranında 
gerileyerek yaklaşık 161 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
  

Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun havlu ve temizlik bezleri olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam ev tekstili ihracatının %34’ünü oluşturan 
havlu ve temizlik bezleri ihracatı %12,1 oranında gerileyerek 398 milyon dolar 
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değerinde gerçekleşmiştir. Havlu ve temizlik bezleri ihracatı Ağustos ayında ise 
%7 oranında gerilemiştir.     
 

Ocak-Ağustos döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam 
ev tekstili ihracatının %28,9’unu oluşturan yatak çarşafları grubudur. Bu 

dönemde yatak çarşafı ihracatı %23,3 oranında gerileyerek yaklaşık 339 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Yatak çarşafı ihracatı Ağustos ayında ise %6,9 

oranında gerilemiştir.     
 
 

 

 

Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke, toplam 
ev tekstili ihracatının %24’ünün gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu 
dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %17,8 oranında gerileme ile 282 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya’ya ev tekstili ihracatı Ağustos ayında 
ise %7,7 oranında gerilemiştir.   
 

Ocak-Ağustos döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %2,5 

oranında artış ile 138 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilen 
ABD’dir. ABD’nin toplam ev tekstili ihracatındaki payı %11,8’dir. ABD’ye Ağustos 

ayında yapılan ev tekstili ihracatında da %6 oranında artış yakalanmıştır.   
 

Ev tekstili ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %62,2’dir. Ocak-Ağustos 

döneminde AB ülkelerine %17,2 oranında gerileme ile yaklaşık 730 milyon dolar 

değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında ise AB(28) 
ülkelerine yapılan ev tekstili ihracatı %8,1 oranında gerilemiştir.   
 

Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında Ocak-Ağustos döneminde 

ABD ve Irak hariç olmak üzere tüm ülkelere ihracat gerilemesi yaşanmış, ev 
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tekstili ihracatında ilk yirmi ülke arasında ise Litvanya’ya %861, Bulgaristan’a 
%160 ve İran’a %32 oranlarında artış yaşanmıştır.  

 

Ağustos ayında ise ihracat artışı ile öne çıkan ülkeler, ilk on ihracat pazarı 
arasında %76,5 artış oranı ile İran, %51,1 artış oranı ile İsviçre ve %19,3 artış 
oranı ile Avusturya ve %6 artış oranı ile ABD olurken, ilk 20 ihracat pazarı 
arasında %235 artış oranı ile Bulgaristan, %102 artış oranı ile Mısır, %82,6 artış 
oranı ile BAE, %71,4 artış oranı ile Suudi Arabistan, %62,4 artış oranı ile Irak 

olmuştur. Ayrıca Cezayir ev tekstili ihracatı daha düşük oranlı artış gösteren diğer 
ülkedir. 

 

Ocak-Ağustos döneminde ev tekstili ihracatında ilk on ihracat pazarı arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke %60,3 oranında gerileme ile Rusya 

Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya 26 milyon dolar değerinde ev tekstili 
ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev tekstili ihracatındaki payı 
%2,2’ye gerilemiştir.  

 

Ocak-Ağustos döneminde ev tekstilinde ilk on ihracat pazarı arasında ihracat 
gerilemesi ile dikkat çeken diğer pazarlar %43,7 oranında gerileme ile Ukrayna, 
%24,3 oranında gerileme ile Hollanda ve %22,2 oranında gerileme ile Fransa’dır. 
Diğer AB(28) ülkeleri olan Almanya, İngiltere ve İtalya’ya yapılan ev tekstili 

ihracatı da Ocak-Ağustos döneminde önemli düşüşler kaydetmiştir.      
 

Ağustos ayında ise Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya yapılan ev tekstili 
ihracatında önemli oranda gerileme eğiliminin devam ettiği, öte yandan Almanya, 

Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda’ya ev tekstili ihracatının daha düşük 
oranlarda gerileme kaydettiği görülmektedir.  
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Teknik Tekstil İhracatı 
 

Teknik tekstil ihracatı 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %10,6 oranında gerileyerek yaklaşık 965 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

2015 yılı Ağustos ayında ise teknik tekstil ihracatı %6,6 oranında gerilemiş ve 
yaklaşık 113 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 

Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokusuz yüzey (non-woven) olduğu 
görülmektedir.  
 

Bu dönemde toplam teknik tekstil ihracatının %24,5’ini oluşturan dokusuz yüzey 
(non-woven) ihracatı %1,1 oranında artarak yaklaşık 236 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı, Ağustos ayında ise %0,4 

oranında gerileme kaydetmiştir.   
 

Ocak-Ağustos döneminde, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam teknik tekstil ihracatının %23’ünü oluşturan teknik tekstil materyalinden 
mamül torba ve çuvallardır.  
 

Bu dönemde teknik tekstil materyalinden mamül torba ve çuval ihracatı %11,1 

oranında gerileyerek yaklaşık 222 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Teknik tekstil materyalinden mamül torba ve çuval ihracatı, Ağustos ayında ise 
%21,9 oranında gerileme kaydetmiştir.   
 

Ocak-Ağustos döneminde, teknik tekstil ihracatında diğer önemli ürün grupları, 
toplam teknik tekstil ihracatından %10,1 pay alan yüksek mukavemetli iplikten 

nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi) ve %8,1 pay alan plastik 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucattır.  
 

Bu ürün gruplarında Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla %11,6 ve %14,8 

oranlarında gerileme kaydedilmiştir. Bu ürün gruplarının Ağustos ayı ihracatında 

ise sırasıyla %12,1 oranında artış ve %16,2 oranında gerileme kaydedilmiştir.    
 

Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat artışı yaşanan teknik tekstil ürün grubu 
%32,6 oranında artış kaydedilen kauçuk ip ve halatlar olurken, en fazla ihracat 
gerilemesi yaşanan ürün grubu ise %64,9 oranında gerileme ile yüksek 

mükavemetli iplikten dokunmuş mensucat olmuştur. Bu ürün gruplarında 
Ağustos ayında sırasıyla %41,3 oranında artış ve %49,9 oranında gerileme 
kaydedilmiştir.    
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Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 

 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, 
toplam teknik tekstil ihracatının %9,7’sinin gerçekleştirildiği Almanya’dır. 
Almanya’ya yapılan teknik tekstil ihracatı %14,9 oranında gerileme ile 94 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya’ya teknik tekstil ihracatı Ağustos 

ayında ise %13,2 oranında gerilemiştir.   
 

Ocak-Ağustos döneminde teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, yaklaşık 61 

milyon dolar değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilen Fransa’dır. Toplam 

teknik tekstil ihracatındaki payı %6,3 olan Fransa’ya yapılan ihracat Ocak-
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Ağustos döneminde %17,3 oranında ve Ağustos ayında ise %16,4 oranında 
gerilemiştir.   
 

Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %50,2’dir. Ocak-Ağustos 

döneminde AB ülkelerine %12,6 oranında gerileme ile yaklaşık 484 milyon dolar 

değerinde ve Ağustos ayında ise %10,8 oranında gerileme ile yaklaşık 55 milyon 

dolar değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak-Ağustos döneminde 

ihracat değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %26,3 oranında artarak 52 milyon 

dolara ulaşan ABD’dir. ABD’nin toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %5,4’tür. 

ABD’ye yapılan teknik tekstil ihracatı Ağustos ayında ise %4,6 oranında artış 
kaydetmiştir.    
  

Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak-Ağustos döneminde 
ihracat değeri en fazla gerileyen ülke ise %47,7 oranında gerileme ile 29 milyon 

değerinde teknik tekstil ihracatı yapılan Rusya Federasyonu’dur. Rusya’nın 
toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %3’tür. Rusya’ya yapılan teknik tekstil 
ihracatı Ağustos ayında ise %38,5 oranında gerileme kaydetmiştir.    
    

 

 

 

 

Üretim ve Kapasite Kullanımı  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılı 
Ağustos ayında tekstil ürünleri imalatında 77,2 olarak gerçekleşen kapasite 

kullanım oranı, bir önceki aya (2015 Temmuz) göre %0,5 oranında ve 2014 

yılının Ağustos ayına göre ise %3,1 oranında gerilemiştir.   
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, 2013 yılına göre ortalama %1,1 oranında yükselmiştir. 2015 

yılının Temmuz ayında ise tekstil ürünleri üretimi 2014 yılının aynı ayına göre 
%0,6 gerilerken, 2015 yılı Haziran ayına göre %11,8 gerileme kaydetmiştir.    
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