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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 
Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2015 yılının ilk iki ayında 2014 
yılının aynı dönemine göre %15,1 oranında düşüşle yaklaşık 1,3 milyar dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.      
 
 

Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri 
Sektörünün Payı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin genel ihracatı %11,5 oranında 
gerileyerek 21,3 milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri 
ihracatı da %12 oranında gerilemiş ve 17,2 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
 

 
 
 
Bu dönemde 1,3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı %5,9’a ve sanayi ürünleri 
ihracatındaki payı ise %7,3’e gerilemiştir.    
 
 
 
 
 
 
 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 2 
 

Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 
 
2015 yılı Şubat ayında Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı %14,7 
oranında gerileyerek 611 milyon dolara inmiştir.  
 
2014 yılı Şubat ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı 716 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmişti. 2015 yılı Ocak ayı tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 
650 milyon dolar değerindeydi.    
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Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB 
(28) ülkelerine yapılmıştır. 2014 yılı aynı dönemine göre %15,9 oranında 
gerileyen ve 597,9 milyon dolara inen AB (28) ülkelerine yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %47,4’ünü 
oluşturmaktadır.  
 
Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %12,9’unun yapıldığı Ortadoğu 
ülkeleridir. Bu bölgeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı %5,7 oranında artışla 
163,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla 
yükselen ülke grubu, %5,7 oranında artış ile Orta Doğu ülkeleri olmuş ve bölge, 
Eski Doğu Bloku Ülkelerinin yerini alarak en fazla ihracat yapılan ikinci bölge 
konumuna yükselmiştir.   
 
Tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla gerileyen ülke grubu ise, %39,1 
oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkeleridir. Bu bölge, özellikle Rusya’ya 
yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatında yaşanılan gerilemenin etkisiyle ikinci 
en fazla ihracat yapılan bölge konumundayken, üçüncü sıraya gerilemiştir.     
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Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının %10,5 
oranında pay ile İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya, bu dönemde %23,3 
oranında gerileme ile 132 milyon dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
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Ocak-Şubat döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen 
ikinci ülke İran’dır. İran’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı %48,8 gibi önemli bir 
oranda yükselmiş ve yaklaşık 76 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İran’ın 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki payı ise %3,4’ten %6’ya 
yükselmiştir.  
 
Ocak-Şubat döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli 
ihracat pazarı Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya yapılan ihracat %46,7 oranında 
gerileyerek yaklaşık 72 milyon dolara düşmüştür. Rusya’nın toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı %5,7’dir.  
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları 
sırasıyla Almanya ve ABD’dir. Almanya’ya yapılan ihracat %15,9 oranında 
gerileme ile 63 milyon dolara inerken, ABD’ye yapılan ihracat ise %13,4 artarak 
yaklaşık 55 milyon dolara yükselmiştir.  
 
2015 yılı Ocak-Şubat dönemi tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke 
arasında ihracatı en fazla yükselen ülke, %48,8 oranında artış ile İran olurken, 
ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %46,7 oranında gerileme ile Rusya 
Federasyonu olmuştur.  
 
 
Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat ayında ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
%31,2’sini oluşturan dokuma kumaş ihracatı %17,9 oranında gerileyerek 392,7 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
Ocak-Şubat döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün 
grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %20,5’ini oluşturan iplik 
grubudur. Bu dönemde iplik ihracatı %15,9 oranında gerileyerek 258,5 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ocak-Şubat döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ürün 
grubu ise, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %17,8’ini oluşturan örme 
kumaş grubudur. Bu dönemde örme kumaş ihracatı %20 oranında gerileyerek 
224,6  milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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Elyaf ihracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni lifler olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam elyaf ihracatının %68,7’sini oluşturan 
sentetik-suni lifler ihracatı %4,2 oranında gerileyerek yaklaşık 69 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.    
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İplik ihracatı 
 

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni filament iplikleri 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam iplik ihracatının %39,9’unu oluşturan 
sentetik-suni filament iplikleri ihracatı %10 oranında gerileyerek 103 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 

 
 
 

Dokuma kumaş ihracatı 
 

2015 yılı Ocak-Şubat 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 
%41,4’ünü oluşturan pamuklu dokuma kumaş ihracatı %20,5 oranında 
gerileyerek 162,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
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Örme kumaş ihracatı 
 

2015 yılı Ocak-Şubat 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 %55,7’sini oluşturan 
diğer örme kumaş ihracatı %15,2 oranında gerileyerek 125,2 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.    
 
 

 
 
 
 

Ev Tekstili İhracatı 
 
Ev tekstili ihracatı 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %23,4 oranında gerileyerek 271,4 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
 
Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun havlu ve temizlik bezleri olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam ev tekstili ihracatının %35,8’ini oluşturan 
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havlu ve temizlik bezleri ihracatı %15,1 oranında gerileyerek 97,1 milyon dolara 
inmiştir.   
 
Ocak ayında ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam ev tekstili 
ihracatının %27,5’ini oluşturan yatak çarşafı grubudur. Bu dönemde yatak çarşafı 
ihracatı %33,5 oranında gerileyerek 74,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 
 
Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke, toplam ev 
tekstili ihracatının %23,2’sinin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu 
dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %22,8 oranında gerileme ile 62,9 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ocak-Şubat döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %2,5 oranında 
gerileme ile 25 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilen 
ABD’dir. ABD’nin toplam ev tekstili ihracatındaki payı %9,3’tür.  
 
Ev tekstili ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %64,4’tür. Ocak-Şubat döneminde 
AB ülkelerine %21,5 oranında gerileme ile 174,7 milyon dolar değerinde ev 
tekstili ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 
Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak-Şubat döneminde ihracat 
değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %49,7 oranında artarak 5,8 milyon dolara 
ulaşan İran’dır. İran’ın toplam ev tekstili ihracatındaki payı %2,2’dir.   
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Ev tekstili ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %57,9 oranında gerileme ile Rusya 
Federasyonu’dur. Ocak-Şubat döneminde Rusya’ya yaklaşık yaklaşık 7,7 milyon 
dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev 
tekstili ihracatındaki payı %2,8’e gerilemiştir.   
 

 
 
Teknik Tekstil İhracatı 
 
Teknik tekstil ihracatı 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %15,3 oranında gerileyerek 232,5 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 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 %24,8’ini oluşturan teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve 
çuvallar ihracatı %8,5 oranında gerileyerek 57,6 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.   
 
Ocak-Şubat döneminde, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam teknik tekstil ihracatının %22,6’sını oluşturan dokusuz yüzey (non-
woven) grubudur. Bu dönemde dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı %7,8 
oranında gerileyerek 52,6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, toplam 
teknik tekstil ihracatının %11,1’inin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya 
yapılan teknik tekstil ihracatı %10,9 oranında gerileme ile yaklaşık 25,8 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ocak-Şubat döneminde teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 16 milyon 
dolar değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilen Fransa’dır. Toplam teknik 
tekstil ihracatındaki payı %6,9 olan Fransa’ya yapılan ihracat bu dönemde %19,7 
oranında gerilemiştir.   
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Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %53,5’tir. Ocak-Şubat 
döneminde AB ülkelerine %11,4 oranında gerileme ile 124,5 milyon dolar 
değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 
Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak-Şubat döneminde ihracat 
değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %31,8 oranında artarak 7,3 milyon dolara 
yaklaşan Polonya’dır. Polonya’nın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı 
%3,1’dir.   
  
Teknik tekstil ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %28,6 oranında gerileme ile 
Mısır’dır. Bu dönemde Mısır’a 9,3 milyon dolar değerinde teknik tekstil ihracatı 
gerçekleştirilmiş ve Mısır’ın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %4’e 
gerilemiştir.   
 

 
 
 
Üretim ve Kapasite Kullanımı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılı 
Şubat ayında tekstil ürünleri imalatında 77 olarak gerçekleşen kapasite kullanım 
oranı, bir önceki aya (2015 Ocak) göre %0,7 oranında ve 2014 yılının Şubat ayına 
göre ise %3,4 oranında gerilemiştir.   
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, 2013 yılına göre ortalama %1,1 oranında yükselmiştir. 2015 
yılının ilk ayında ise tekstil ürünleri üretimi 2014 yılının Ocak ayına göre %13,7 
ve Aralık ayına göre %2,9 gerileme kaydetti.     
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2015 Yılı Şubat Ayında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörümüzü 
Etkileyen Ekonomik Gelişmeler 
 

2015 yılı Şubat ayında tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracatını 
etkileyen olayların başında, bölgemizde devam eden siyasi ve askeri çatışmaların 
neden olduğu istikrarsızlık, Rusya ve AB ekonomilerinde yaşanan olumsuz 
gelişmeler ile euro / dolar paritesindeki düşüşün Türkiye ihracatına olumsuz 
etkileri yer almaktadır. Tekstil sektörümüzün başlıca pazarlarından Rusya’da 
ekonomik sorunların Ocak ayında da devam etmesinin sonucu olarak 
firmalarımızın bu pazara ihracatta yaşadığı düşüş devam ederken, ihracatı büyük 
ölçüde petrole dayanan Rusya’da petrol fiyatlarındaki düşüşün ve Batı’nın 
yaptırımlarının devam etmesi durumunda bu yılın kalan bölümünde ülkenin 
resesyona girmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir. Bu arada kredi 
derecelendirme kuruluşu S&P’nin ardından Moody’s de Şubat ayında Rusya’nın 
kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmiştir. 
 
Diğer yandan, Rusya ekonomisinde yaşanan sıkıntıların Rusya’ya komşu ve 
ticaret ortağı diğer ülke ekonomilerini de olumsuz etkilediği görünmektedir. Bu 
çerçevede Rusya gibi petrol gelirlerine bağımlı olan Kazakistan’da ekonominin 
yavaşladığı ve geçen yılın Şubat ayında devalüasyon yapılan para birimi tenge 
üzerinde yine baskı oluştuğu belirtilirken, Azerbaycan’da ise 21 Şubat tarihinde 
yapılan devalüasyonun fiyatlarda artışa neden olarak halkın alım gücünü 
düşürdüğü haberleri alınmaktadır. 
 
Sektörümüzün en büyük pazarı olan AB ekonomisinde Şubat ayında fiyat 
düşüşlerindeki hızın azalması ve piyasadaki para hacminin artmasıyla birlikte 
deflasyon ve durgunluk endişelerinde azalma olduğu belirtilirken, uzun süren 
görüşmelerin ve ‘Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkacağı’ endişelerinin 
ardından Başbakan Çipras yönetimindeki Yunanistan Hükümetinin borç 
yapılandırmasıyla ilgili olarak başta Almanya olmak üzere AB yönetimi ile 
anlaşmaya varması, bütün tarafları şimdilik rahatlatmış görünmektedir. 
 
Bu çerçevede, AB ekonomisinin dinamosu Almanya ekonomisinin 2014 yılında 
beklentiler doğrultusunda % 1,6 oranında büyüdüğü açıklanırken, son dönemde 
ekonomik göstergelerinde belirgin bir iyileşme kaydedilen İspanya’nın 2015 yılı 
büyüme hedefini % 2’den % 2,4’e yükselttiği de belirtilmektedir. 
 
AB ekonomisindeki nispeten durgun seyir, bu pazara Türkiye’nin tekstil ve 
hammaddeleri ihracat performansını da olumsuz etkilemektedir. Nitekim yılın ilk 
iki ayında AB’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatı yıllık bazda % 15,9 düşüşle 598 
milyon dolara gerilemiştir. Avrupa Merkez Bankası’nın almış olduğu tedbirlerin 
Euro Alanı’nda ekonomik aktivitenin toparlanmasına destek olması 
beklenmektedir. Ancak bu gelişmenin zaman alacağı varsayımıyla, AB ülkelerine 
yönelik ihracatın toparlanmasının zaman alacağı değerlendirilmektedir. 
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Öte yandan, 2014 yılında AB’ye 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 % 2,2 ile beklenenin altında 
büyüdüğü kaydedilmektedir. Bu revizeyle ABD ekonomisinin 2014 yılı genelinde 
% 2,4 oranında büyüdüğü hesaplanmaktadır. Ekonominin istikrarlı ama düşük 
büyüme profilinde seyretmesinin FED’in bu yıl yapması beklenen faiz artışında 
‘sabırlı’ davranacağı, bunun da Türkiye’nin de aralarında olduğu cari açık veren 
gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir gelişme olacağı belirtilmektedir. 
 
Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Ocak ayı başında dolar/ değeri 2,34, euro/ değeri ise 
2,83 seviyesindeyken, Şubat ayı sonunda dolar/ değeri 2,53’e yükselirken, euro/ 
değeri ise 2,82 seviyesine gerilemiştir. Ocak ayı başında 1,20 olan euro / dolar 
paritesi ise Şubat ayı sonunda 1,12 olarak kaydedilmiştir. Geçen yılın Şubat 
ayında ortalama euro / dolar paritesi ise 1,36 düzeyindeydi. Mart ayının ilk 
haftasında ise dolar/ değeri beklentileri aşarak Merkez Bankası müdahelesine 
rağmen 2,60 seviyesine kadar yükselmiştir. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 
ihracatının önemli bir bölümünün AB’ye yapıldığını ve ihracat gelirlerinin euro 
ağırlıklı olduğunu, buna karşılık ithalat girdilerinin dolar ağırlıklı olduğu göz 
önüne alındığında, son dönemde doların euroya karşı hızla değer kazanması, 
sektörümüz aleyhine ciddi bir gelişme olarak kaydedilmektedir. 
 
2014 yılının son çeyrek döneminde belirginleşen dünya ekonomisindeki 
durgunluk ile Çin’deki yavaşlamaya paralel küresel petrol talebinin azalacağına 
yönelik beklentilerin etkisiyle yıl sonunda 47 dolar seviyesine kadar gerileyen 
petrol fiyatları, Ocak ayında 50 dolar seviyelerinde seyrederken, Şubat ayında ise 
toparlanarak 60 doların üstüne çıkmıştır. Bu artışta ABD rafinelerinde yapılan 
grev nedeniyle arz yönlü endişelerin artması ve önde gelen petrol üreticisi 
şirketlerin 2015 yılı yatırımlarını kısacakları açıklamaları etkili olmuştur. Şubat 
ayı sonunda ham petrol fiyatları 63 dolar seviyesinde seyretmekteydi. 
 
Öte yandan Merkez Bankası, 24 Şubat’ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu 
toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 25 baz puan 
düşürerek %7,5’e indirmiştir. Faiz koridorunun üst ve alt bantlarında da indirime 
giden Merkez Bankası, borç verme faiz oranını %11,25’ten %10,75’e, gecelik 
borçlanma faiz oranını ise %7,5’ten %7,25’e çekmiştir. 
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