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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2015 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 
Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2015 yılının Ocak ayında 2013 
yılının Ocak ayına göre %15,3 oranında düşüşle 650 milyon dolara gerilemiştir.     
 
 

Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri 
Sektörünün Payı 
 
2015 yılı Ocak ayında Türkiye’nin genel ihracatı %9,8 oranında gerileyerek 10,8 
milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri ihracatı da %9,8 
oranında gerilemiş ve 8,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
 

 
 
 
Bu dönemde 650 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı %6’ya ve sanayi ürünleri 
ihracatındaki payı ise %7,5’e gerilemiştir.    
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Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (28) ülkelerine 
yapılmıştır. 2014 yılı Ocak ayına göre %16,2 oranında gerileyen ve 313 milyon 
dolara inen AB (28) ülkelerine yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı, toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatının %48,1’ini oluşturmaktadır.  
 
Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %12,3’ünün yapıldığı Eski Doğu 
Bloku ülkeleridir. Bu bölgeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı %38,2 oranında 
gerileme ile yaklaşık 80 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 3 
 

2015 yılı Ocak ayında, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla yükselen ülke 
grubu, %9,6 oranında artış ile Orta Doğu ülkeleri olmuştur.  
 
Tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla gerileyen ülke grubu ise, %38,2 
oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkeleri olmuştur.    
 
 

 
 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler 
 
2015 yılı Ocak ayında, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan 
ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının %11,4 oranında pay ile 
İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya, Ocak ayında %21,9 oranında gerileme ile 
yaklaşık 74 milyon dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Ocak ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke 
İran’dır. İran’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı %59,3 gibi önemli bir oranda 
yükselmiş ve yaklaşık 42 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İran’ın toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki payı ise %6,4’e yükselmiştir.  
 
Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı 
Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya yapılan ihracat %47,2 oranında gerileyerek 37 
milyon dolara düşmüştür. Rusya’nın toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatındaki payı %5,6’dır.  
 
2015 yılı Ocak ayında dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla 
Almanya ve ABD’dir. Almanya’ya yapılan ihracat %13,8 oranında gerileme ile 33 
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milyon dolara inerken, ABD’ye yapılan ihracat ise %12,2 artarak 28 milyon dolara 
yükselmiştir.  
 
2015 yılı Ocak ayı tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 
ihracatı en fazla yükselen ülke, %59,3 oranında artış ile İran olurken, ihracatı en 
fazla gerileyen ülke ise %47,2 oranında gerileme ile Rusya Federasyonu 
olmuştur.  
 
 

 
 
 

 
 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 5 
 

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu görülmektedir. 
Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %31’ini oluşturan 
dokuma kumaş ihracatı %18,2 oranında gerileyerek 202 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.    
 
Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %21,1’ini oluşturan iplik grubudur. 
Bu dönemde iplik ihracatı %15 oranında gerileyerek 137 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ürün grubu ise, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %18’ini oluşturan örme kumaş 
grubudur. Bu dönemde örme kumaş ihracatı %17,9 oranında gerileyerek 117  
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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Elyaf ihracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı incelendiğinde, en 
önemli alt ürün grubunun sentetik-suni devamsız lifler olduğu görülmektedir. Bu 
dönemde toplam elyaf ihracatının %65,2’sini oluşturan sentetik-suni devamsız 
lifler ihracatı %13,4 oranında gerileyerek 32 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.    
 

 
 
 

İplik ihracatı 
 

2015 yılı Ocak ayında alt ürün grupları bazında iplik ihracatı incelendiğinde, en 
önemli alt ürün grubunun sentetik-suni filament iplikleri olduğu görülmektedir. 
Bu dönemde toplam iplik ihracatının %40,8’ini oluşturan sentetik-suni filament 
iplikleri ihracatı %9 oranında gerileyerek 56 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.   
 

 
 
 

Dokuma kumaş ihracatı 
 

2015 yılı Ocak ayında alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun pamuklu dokuma kumaş olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam dokuma kumaş ihracatının %41,1’ini 
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oluşturan pamuklu dokuma kumaş ihracatı %21,6 oranında gerileyerek 83 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
 

 
 
 

Örme kumaş ihracatı 
 

2015 yılı Ocak ayında alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun diğer örme kumaş olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam örme kumaş ihracatının %55,3’ünü oluşturan 
diğer örme kumaş ihracatı %11,7 oranında gerileyerek 65 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.    
 
 

 
 
 
 

Ev Tekstili İhracatı 
 
Ev tekstili ihracatı 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%25,1 oranında gerileyerek yaklaşık 139 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde, en 
önemli ürün grubunun havlu ve temizlik bezleri olduğu görülmektedir. Bu 
dönemde toplam ev tekstili ihracatının %36,1’ini oluşturan havlu ve temizlik 
bezleri ihracatı %15,9 oranında gerileyerek 50 milyon dolara inmiştir.   
 
Ocak ayında ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam ev tekstili 
ihracatının %26,7’sini oluşturan yatak çarşafı grubudur. Bu dönemde yatak 
çarşafı ihracatı %33,7 oranında gerileyerek 37 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

 
 
 
Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında ev tekstili ihracatında en önemli ülke, toplam ev tekstili 
ihracatının %24,5’inin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde 
yapılan ev tekstili ihracatı %20,2 oranında gerileme ile 34 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Ocak ayında ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %26,2 oranında gerileme 
ile 13 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilen Fransa’dır. 
Fransa’nın toplam ev tekstili ihracatındaki payı %9,2’dir.  
 
Ev tekstili ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %65,5’tir. Ocak ayında AB 
ülkelerine %20,1 oranında gerileme ile yaklaşık 91 milyon dolar değerinde ev 
tekstili ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
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Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak ayında ihracat değeri en fazla 
yükselen ülke, ihracatı %51,3 oranında artarak 3 milyon dolara yaklaşan İran’dır. 
İran’ın toplam ev tekstili ihracatındaki payı %2,1’dir.   
  
Ev tekstili ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %60,6 oranında gerileme ile Rusya 
Federasyonu’dur. Ocak ayında Rusya’ya yaklaşık yaklaşık 4 milyon dolar 
değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev tekstili 
ihracatındaki payı %2,9’a gerilemiştir.   
 

 
 
Teknik Tekstil İhracatı 
 
Teknik tekstil ihracatı 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre 
%16,8 oranında gerileyerek 118 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatı incelendiğinde, 
en önemli ürün grubunun teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve çuvallar 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam teknik tekstil ihracatının %25,8’ini 
oluşturan teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve çuvallar ihracatı %12,6 
oranında gerileyerek 30 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 
Ocak ayında, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam teknik 
tekstil ihracatının %22,3’ünü oluşturan dokusuz yüzey (non-woven) grubudur. 
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Bu dönemde dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı %11 oranında gerileyerek 26 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 
 
Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2015 yılı Ocak ayında teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, toplam teknik 
tekstil ihracatının %11,4’ünün gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya yapılan 
teknik tekstil ihracatı %18,4 oranında gerileme ile yaklaşık 14 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ocak ayında teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 8 milyon dolar 
değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilen Fransa’dır. Toplam teknik tekstil 
ihracatındaki payı %6,8 olan Fransa’ya yapılan ihracat bu dönemde %17,2 
oranında gerilemiştir.   
 
Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %53,4’tür. Ocak ayında AB 
ülkelerine %16,9 oranında gerileme ile 63 milyon dolar değerinde teknik tekstil 
ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 
Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak ayında ihracat değeri en 
fazla yükselen ülke, ihracatı %48,2 oranında artarak 3,7 milyon dolara yaklaşan 
Polonya’dır. Polonya’nın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %3,1’dir.   
  
Teknik tekstil ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %39,6 oranında gerileme ile 
Mısır’dır. Bu dönemde Mısır’a 4,2 milyon dolar değerinde teknik tekstil ihracatı 
gerçekleştirilmiş ve Mısır’ın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %3,5’e 
gerilemiştir.   
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Üretim ve Kapasite Kullanımı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılı 
Ocak ayında tekstil ürünleri imalatında 77,5 olarak gerçekleşen kapasite kullanım 
oranı, bir önceki aya (2014 Aralık) göre %2,3 oranında ve 2014 yılının Ocak ayına 
göre ise %2,8 oranında gerilemiştir.   
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, 2013 yılına göre ortalama %1,1 oranında yükselmiştir.   
 
 

2015 Yılı Ocak Ayında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörümüzü 
Etkileyen Ekonomik Gelişmeler 
 

2015 yılı Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracatını etkileyen 
olayların başında, bölgemizde yaşanan siyasi ve askeri çatışmaların neden olduğu 
istikrarsızlık, Rusya ekonomisindeki olumsuz gelişmeler ile AB ekonomisindeki 
sıkıntılar ile euro / dolar paritesindeki düşüşün Türkiye ihracatına olumsuz 
etkileri yer almaktadır.  

Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün başlıca pazarlarından Rusya’da rublenin 
istikrarsız seyrinin Ocak ayında da devam etmesinin sonucu olarak 
firmalarımızın bu pazara ihracatta yaşanan fiyat tutturma ve rekabet sorunları 
devam ederken, ihracatı büyük ölçüde petrole dayanan ve bütçe gelirlerinin 
%50’sinin petrol ve doğalgaz gelirinden oluşan Rusya’da petrol fiyatlarındaki 
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düşüşün ve Batı’nın yaptırımlarının devam etmesi durumunda 2015 yılında 
ülkenin resesyona girmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedilmektedir.  

2014 yılı Aralık ayının ortasında sürpriz bir kararla faiz oranını %10,5’ten 
%17’ye çıkartan Rusya Merkez Bankası, Ocak ayının sonunda yine sürpriz bir 
kararla politika faiz oranını bu sefer %15’e indirirken, bu kararda ülkedeki 
resesyon riskinin enflasyon riskinden daha baskın görülmesinin etkili olduğu 
belirtilmektedir.  

Diğer yandan yılın ilk bölümlerinde olumlu sinyaller vermesine rağmen gelinen 
noktada düşük büyüme ve deflasyon riskiyle karşı karşıya olan Euro Bölgesi 
ekonomilerinde tüketim ve talepte de düşüşler başladığı ve bu durumun AB 
pazarına ihracatımızı olumsuz etkilemeye başladığı görülmektedir. 2015 yılına 
başlarken, Euro Bölgesinde deflasyona ve ekonomik durgunluğa yönelik endişeler 
artarak sürmekte olup, düşen petrol fiyatlarının da AB’de deflasyon riskini 
artıracağı kaydedilmektedir.  

Önümüzdeki dönem daha ağır bir durgunluk ve deflasyon riskine karşın Avrupa 
Merkez Bankası (ECB), yeni yılla birlikte varlık alım programına başlayacağını 
açıklarken, parasal genişlemenin mevcut sorunlara ne kadar çare olabileceği ise 
tartışma konusudur.  

Diğer yandan, AB’nin ‘hasta adamı’ Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
son turunda parlamentonun tek aday olan Stavro Dimas’ı seçmemesi üzerine 25 
Ocak’ta yapılan erken genel seçimi radikal sol Syriza partisinin kazanması 
sonucunda parti lideri Alexis Çipras yeni hükümeti kurarak Başbakan olmuştur. 
Bu arada yardım paketlerine, sıkı para ve maliye politikalarına muhalefet etmesi 
nedeniyle piyasaların iktidara gelmesinden endişe duydukları Syriza partisinin 
koalisyonun büyük ortağı olarak iktidara gelmesi, AB-Yunanistan ilişkilerinin 
geleceği ve AB ekonomisine olası etkileri konusunda kaygılara neden olmaktadır.  

Bilindiği gibi, küresel ekonomik kriz sonrasında AB’nin birçok ülkesinde 
uygulanan ekonomi politikaları, geniş kitlelerde tepkilere neden olurken, krizden 
daha fazla etkilenen Güney Avrupa ülkelerinde kemer sıkma politikalarına olan 
tepkinin radikal Syriza gibi partileri Yunanistan'da iktidara taşıdığı gibi, son 
dönemde benzer protestoların görüldüğü İspanya, İtalya gibi ülkelerde de benzer 
gelişmelerin yaşanabileceği düşünülmektedir. 

Öte yandan, 2014 yılında AB’ne göre daha olumlu bir görüntü çizen, yıl boyunca 
yakaladığı istihdam artışının ardından düşen petrol fiyatlarıyla açığı azalan ABD 
ekonomisinin 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yakaladığı %5’lik büyümenin 
ardından yılın son çeyreğinde yavaşlayarak %2,6 ile beklenenin altında büyüdüğü 
kaydedilmektedir. Son çeyrekteki yavaşlamada iş dünyası yatırımlarındaki 
soğuma, hükümet harcamalarındaki düşüş ve genişleyen ticaret açığının tüketici 
harcamalarına olumsuz etkisinin etkili olduğu belirtilmektedir.   

Türkiye genel ihracatı 2014 yılını %4 artışla 157,7 milyar dolarla kapatarak Orta 
Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kalırken, ithalat ise %3,7 oranında 
düşüşle 242,2 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle 2013 yılında %60,3 olan 
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ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2014 yılı sonunda %65,1’e yükselmiştir. Aynı 
dönemde dış ticaret açığı ise %15,4 düşüşle 84,5 milyar dolara gerilemiştir.      

Bu gelişmelerin çerçevesinde tekstil ve hammaddeleri sektörü 2014 yılını %6 
artışla 8,9 milyar dolar ihracat performansıyla kapatırken, başta Rusya olmak 
üzere Türkiye’nin çevresindeki çatışma ve krizlerin yaşanmaması durumunda 
ihracat performansının 10 milyar doları geçmiş olacağı değerlendirilmektedir.  

Tekstil ve hammaddeleri ihracatı yeni yılın ilk ayında ise büyük oranda 
euro/dolar paritesinde yaşanan hızlı düşüş ve kısmen eksik iş gününün etkisiyle 
%15,3 düşüşle 650 milyon dolara gerilemiştir.  

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Aralık ayı sonunda dolar/  değeri 2,33, euro/  değeri 
ise 2,83 seviyesindeyken, ay ortasında dolar/  değeri 2,28’e, euro/  değeri ise 2,68 
seviyesine gerilemiş; Ocak ayını ise dolar/  2,42, euro/  değeri 2,74’te kapatmıştır. 
Ocak ayı başında 1,20 olan euro / dolar paritesi, Ocak ayı ortalarında 1,11’e kadar 
geriledikten sonra, ay sonunda 1,13 olarak kaydedilmiştir. Geçen yılın Ocak 
ayında ortalama euro / dolar paritesi 1,36 düzeyindeydi. Tekstil ve 
hammaddeleri sektörümüz ihracatının büyük bölümünün AB’ye yapıldığını ve 
ihracat gelirlerinin euro ağırlıklı olduğu, buna karşılık ithalat girdilerinin dolar 
ağırlıklı olduğu göz önüne alındığında, son dönemde doların euroya karşı değer 
kazanması sektörümüzün aleyhine ciddi bir gelişme olarak görülmelidir.  

2014 yılının son çeyrek döneminde belirginleşen dünya ekonomisindeki 
durgunluk ile Çin’deki yavaşlamaya paralel küresel petrol talebinin azalacağına 
yönelik beklentilerin etkisiyle Aralık ayı sonunda 47 dolar seviyesine kadar 
gerileyen petrol fiyatları, Ocak ayında da 50 dolar seviyelerinde seyrederken, 
Ocak ayının son günleri ile Şubat ayının ilk günlerinde ABD'de aralarında Shell, 
Exxon Mobil ve Chevron'un bulunduğu petrol şirketlerinin rafinerilerinde 
başlayan işçi grevleri ve faal petrol kuyusu sayısındaki azalmanın da etkisiyle 
petrol fiyatları hızla yükselerek 56 dolar seviyesine kadar çıktı. ABD'de çalışır 
durumdaki petrol sondaj kuyularının sayısında son dönemde yaşanan düşüşlerin 
de petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğu belirtilmektedir.  

Diğer yandan, son açıklanan dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin ham petrol 
ithalatı 2014 yılının son aylarındaki düşüşün etkisiyle yıl boyunca %15 düşüşle 
12,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır. Petrol fiyatlarında ciddi bir artış 
olmaması durumunda azalan petrol ithalatının 2015 yılında Türkiye’nin cari 
açığına olumlu etki yapması beklenmektedir.    

Öte yandan Ocak ayı enflasyon oranında ciddi bir düşüş kaydedilmesine karşın 
hedeflenen seviyede düşüş olmaması sonucunda Merkez Bankası’nın faiz indirim 
gündemli ara toplantı yapmaktan vazgeçerek, faizlerde indirime gitme konusunu 
24 Şubat tarihli toplantısında ele alacağı duyurulmuş bulunmaktadır. 

 
İTKİB Genel Sekreterliği 
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