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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 
2020 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI  

 
Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2020 yılının Temmuz 
ayında %4,7 oranında artış ile 885 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 
yılı Ocak-Temmuz dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %14,2 
oranında düşüş ile 5 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. 
 

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

 
2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin genel ihracatı %5,8 oranında azalarak 15 
milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı da 
%8,2 oranında azalarak 11,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Temmuz ayında toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının 
genel ihracatımız içerisindeki payı ise %5,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız 
 

 
 
2020 yılının Temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %4,7 oranında artış kaydetmiştir.  
 

 
 
2020 yılının Temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki aya 
göre ise %15,5 oranında artmıştır.  
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Ülke Grupları Bazında Toplam Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatımız 

 
2020 yılı Temmuz ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (28) 
ülkelerine yapılmış ve AB (28) ülkelerine yapılan ihracat, 2019 yılı Temmuz ayına 
göre %13 oranında artışla 453 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. AB (28) 
ülkelerine 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise, bir önceki yıla göre %14,3 
oranında gerileyerek 2,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 Ocak-Temmuz döneminde, ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye 
yapılan ihracat Ocak – Temmuz döneminde %5,4 oranında gerileyerek 541 milyon 
dolar olmuştur.  
 
2019 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ihracatında artış olan tek ülke grubu Diğer 
Avrupa Ülkeleridir. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat, bir önceki yıla kıyasla 
Temmuz ayında %14 oranında artarak 8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımızda Önemli 
Ülkeler  

 
2020 yılı Ocak-Temmuz 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 Temmuz ayında %10,6 oranında artarak 80 milyon dolar 
değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız %1 
oranında azalarak 476 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.   
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2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %1,4 oranında artarak 70 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise İtalya’ya tekstil 
ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 oranında 
azalarak 390 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda 
üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2020 yılının 
Temmuz ayında %8,7 oranında artarak 64 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız %5,3 oranında azalarak 308 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat 
pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil 
ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %19,8 oranında artarak 48 
milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde ise 
ihracatımız %15,4 oranında gerileyerek 229 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 
Bulgaristan’a ise Temmuz ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına 
kıyasla %3,3 oranında artarak 35 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde 2019 
yılının aynı dönemine kıyasla %27 oranında gerileyerek 189 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
2020 yılı Temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke 
arasında ihracatımızın gerilediği tek ülke, 10. en büyük ihracat pazarımız olan 
Mısır olmuştur.  
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Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız  
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü 
miktar bazında ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında 
azalarak 1,2 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında ise 
miktar bazında ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 oranında 
artmıştır.  
 

 
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
miktar bazında değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarı olan İtalya’ya toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı 95 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. İtalya’ya 
miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Temmuz 
ayında ise %13,3 oranında artmıştır. Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında ikinci büyük ihracat pazarımız olan Almanya’ya ihracatımız, 2020 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde %5,8 oranında, Temmuz ayında ise %6,7 oranında 
artmıştır.  
 
Miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü büyük 
ihracat pazarımız olan ABD’ye yapılan ihracat ise 2020 yılı Ocak–Temmuz 
döneminde %3,2 oranında artarken, 2020 yılı Temmuz ayında ise %10,9 oranında 
artmıştır.        
 
Tekstil ve Hammaddeleri sektörümüz ihracatı miktar bazında incelendiğinde, 
2020 yılı Temmuz ve 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde, en fazla gerileme %13 
ve %11,9 oranıyla Mısır’da gerçekleşmiştir.  
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Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız 
 

2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde ürün grupları bazında tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun tekstil 
sektörüne dahil teknik tekstil olduğu görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımızın %28,5’ini oluşturan tekstil sektörüne dahil teknik tekstil ihracatı, bu 
dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55,9 oranında artarak 1,4 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Tekstil sektörüne dahil teknik tekstil ihracatımız, 
2020 yılının Temmuz ayında ise %117,5 oranında artarak 291 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda 
ikinci önemli ürün grubu, sektörümüz ihracatının %20’sini oluşturan dokuma 
kumaş grubudur. Dokuma kumaş ihracatımız 2020 Ocak-Temmuz döneminde 
%27,6 oranında azalarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaş 
ihracatımız Temmuz ayında ise %8,9 oranında azalarak 178 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.    
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü 
önemli ürün grubu ise, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %15,7’sini oluşturan 
iplik ürün grubudur. İplik ürün grubunda ihracatımız Ocak–Temmuz döneminde 
%26,4 oranında azalarak 787 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı 
Temmuz ayında ise ihracatımız %10,1 oranında azalarak 127 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.  
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Elyaf İhracatımız 
Elyaf ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %14 oranında gerileyerek 
326 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Elyaf ihracatımız, 2020 yılı Temmuz 
ayında ise %4,1 oranında artarak 40 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
Ürün grubu bazında elyaf ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun %14,1 oranında gerileme ile 205 
milyon dolar değerinde ihracat kaydedilen ve toplam elyaf ihracatımızın %63’ünü 
oluşturan sentetik-suni lifler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda 2020 yılı 
Temmuz ayı ihracatımız ise %10,1 oranında artmıştır.    
 

 
 
 

Ülkeler bazında elyaf ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde elyaf ihracatımızda en önemli ülke, %18,5 
oranında azalma ile 64 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İran’dır. 
İran’a elyaf ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yıla göre %4 oranında 
artmıştır. Elyaf ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler ise İtalya, Almanya ve 
ABD’dir. Elyaf ihracatımızda %40 paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında 2020 
Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız 131 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 



Tekstil Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Sayfa 10 
 

 
 
İplik İhracatımız 
İplik ihracatımız 2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde 787 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %10,1 
oranında gerileyerek 127 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.     
 

Ürün grubu bazında iplik ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 314 milyon dolar ihracat değeri ile 
sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun 
toplam iplik ihracatımızdaki payı %39,9’dur.  2020 yılı Temmuz ayında sentetik-
suni filament liflerden iplik ihracatımız %6,8 oranında gerilemiştir.   
 

 
 
%29,5 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan pamuk ipliği 
ihracatı ise 2020 Ocak-Temmuz döneminde %27,7 oranında azalarak 232 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Ülkeler bazında iplik ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 90 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 
yılı Temmuz ayında %31,7 oranında azalmıştır. 2020 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, ABD ve 
Hollanda’dır.  
 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı 
arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %46 oranında gerilemeyle Portekiz 
olurken, ihracatımızın en fazla gerilediği ikinci ülke ise %35,9 oranıyla Belçika 
olmuştur.  
 

İplik ihracatımızda %57,8 oranında paya sahip olan AB (28) ülkelerine 
bakıldığında 2020 Ocak-Temmuz döneminde %29 oranında azalışla 455 milyon 
dolar, 2020 yılı Temmuz ayında ise %3 gerileme ile 75 milyon dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 

 
Dokuma Kumaş İhracatımız 
Dokuma kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %27,6 oranında 
azalarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında ise 
dokuma kumaş ihracatımız %8,9 oranında azalarak 178 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 
 

Ürün grubu bazında dokuma kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 403 milyon dolar ihracat 
değeri ile pamuklu dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Pamuklu dokuma kumaş 
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ihracatımız toplam dokuma kumaş ihracatımızın %40,3’ünü oluşturmaktadır. 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde sentetik-suni filament ipliklerden dokuma 
kumaş ihracatı ise %23,6 azalarak 362 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 
dokuma kumaş ihracatının %36,2’sini oluşturmaktadır. 
 

 
 

Ülkeler bazında dokuma kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde dokuma kumaş ihracatımızda en önemli ülke, 
ihracattaki %28,2 oranında azalışla 69 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirilen İspanya’dır. İspanya’ya dokuma kumaş ihracatımız 2020 yılı 
Temmuz ayında %5,8 oranında azalmıştır. Bu dönemde dokuma kumaş 
ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İtalya, Almanya ve Tunus’tur.  
 

 
 
Dokuma kumaş ihracatımızda %44,5 paya sahip olan AB (28) ülkelerine 
bakıldığında, 2020 Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız %28,3 oranında 
gerileme ile 445 milyon dolar, 2020 yılı Temmuz ayında ise %1,9 oranında 
gerileme ile 78 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
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Örme Kumaş İhracatımız 
Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %16,4 oranında 
azalarak 751 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında ise 
örme kumaş ihracatımız %15,6 oranında artmıştır.   
 
Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 416 milyon dolar ihracat 
değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam 
örme kumaş ihracatımızdaki payı %55,4’tür. 2020 yılı Temmuz ayında bu ürün 
grubunda ihracatı %7,7 oranında artarak 86 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 

 
 
Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız  
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 
104 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme 
kumaş ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %28,1 oranında artarak 26 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer 
önemli ülkeler Rusya ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat 
%37,1 artışla 77 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %38,9 
azalarak 69 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Örme kumaş ihracatımızda %49,4 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine 
bakıldığında, 2020 Ocak–Temmuz döneminde ihracatımız %21,6 oranında 
gerileyerek 371 milyon dolar, 2020 yılı Temmuz ayında ise %22,4 oranında artışla 
81 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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Özel İplik ve Kumaş İhracatımız 
Özel iplik ve kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %26,7 
oranında azalarak 249 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz 
ayında ise özel iplik ve kumaş ihracatımız %12,3 oranında azalarak 45 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 
Ürün grubu ve ülke bazında özel iplik ve kumaş ihracatımız 
2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde ürün grupları bazında özel iplik ve kumaş 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan denim kumaş ihracatımızın 
%29,9 oranında azalarak 121 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
En fazla denim kumaş ihracatı gerçekleştirdiğimiz Tunus’a 2020 yılı Ocak-Temmuz 
dönemi ihracatımız %21,7 oranında gerileyerek 22 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde özel iplik ve kumaş ihracatımızda ikinci 
önemli ürün grubu, %23,3 oranında azalışla 72 milyon dolar değerinde 
gerçekleşen kadife pelüş ve tırtıl mensucat grubudur. Kadife peluş ve tırtıl 
mensucat ihracatımız içerisinde en büyük paya sahip İngiltere’ye Ocak – Temmuz 
döneminde ihracat %37,7 oranında gerileyerek 7 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
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2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde ihracatımızın en fazla gerilediği ürün grubu, 
%31,3 oranıyla işlemeli mensucat ürün grubudur.  En büyük işlemeli mensucat 
ihracat pazarımız Bulgaristan’a Ocak–Temmuz dönemi ihracatımız %15,8 
oranında gerileyerek 7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
Ev Tekstili Kumaşları İhracatımız 
Ev tekstili kumaşları ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %24,3 
oranında azalarak 182 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz 
ayında ise ev tekstili kumaşları ihracatımız 37 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 
 

Ürün grubu bazında ev tekstili kumaşları ihracatı mız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında ev tekstili kumaşları 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan perdelik mensucat 
ihracatımızın %22,7 oranında azalarak 131 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. En büyük perdelik mensucat ihracat pazarımız Almanya’ya Ocak-
Temmuz döneminde ihracatımız %19,8 oranında gerileyerek 12 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında Almanya’ya perdelik mensucat 
ihracatımız ise %12,3 oranında artarak 2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ev tekstili kumaşları ihracatımızda ikinci 
önemli ürün grubu, 43 milyon dolar değerinde gerçekleşen döşemelik mensucat 
grubudur. En büyük döşemelik mensucat ihracat pazarımız İngiltere’ye Ocak-
Temmuz dönemi ihracatımız %42,9 oranında gerileyerek 5 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise İngiltere’ye döşemelik mensucat 
ihracatımız %26,1 oranında gerileyerek 1 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde havlu cinsi bukleli mensucat ürün grubu ise 
%13,8 oranında azalarak 8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
 
Ev Tekstili İhracatımız 
Ev tekstili ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %13,2 oranında 
azalarak 904 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında ise 
ev tekstili ihracatımız 185 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
 
Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan yatak çarşafları ihracatının bir önceki 
döneme göre %3 oranında azalarak 286 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatımızdaki payı 
%31,6’dır.    
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2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ev tekstili ihracatımızda ikinci önemli ürün 
grubu, %18,9 oranında azalarak, 285 milyon dolar değerinde gerçekleşen havlu ve 
temizlik bezleri grubudur. Toplam ev tekstili ihracatımızın %31,5’ini oluşturan bu 
ürün grubunun 2020 yılı Temmuz ayı ihracatı ise %4,9 oranında artmıştır.   
 

Ülkeler bazında ev tekstili ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ev tekstili ihracatımızda en önemli ülke 
Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatımız %5,5 
oranında azalarak 214 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz 
ayında ise Almanya’ya ev tekstili ihracatımız 43 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.   
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ev tekstili ihracatımızda ikinci önemli ülke; 
%10,9 oranında azalışla 119 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
ABD’dir. ABD’ye ev tekstili ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %22,5 oranında 
artmıştır.   
 
Ev tekstili ihracatımızda Ocak-Temmuz döneminde AB (28) ülkelerine %12,1 
oranında azalarak 541 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Toplam 
ev tekstili ihracatımızın %59,9’unu oluşturan AB (28) ülkelerine ihracatımız, 2020 
yılı Temmuz ayında 104 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 



Tekstil Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Sayfa 18 
 

 
 
Ev tekstili ihracatımızda Ocak-Temmuz döneminde ilk on ihracat pazarı arasında 
ihracatımızda en fazla gerileyen ülkeler, %28,4 oranında gerileme ile Suudi 
Arabistan ve %25 oranında gerileme ile İtalya’dır.   

 
Teknik Tekstil İhracatımız 
Teknik tekstil ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %48,2 oranında 
artışla 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında ise 
teknik tekstil ihracatımızda %104,3 oranında artış kaydedilmiştir. 
 

Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında teknik tekstil 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan teknik tekstilden hazır 
giyim ihracatımızın %4986,6 oranında artarak 520 milyon dolar değerinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Dokunmamış mensucat ihracatı ise 2020 yılı Ocak-
Temmuz döneminde %13,4 ve 2020 Temmuz ayında %8,2 artışı ile dikkat 
çekmiştir.  
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Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde teknik tekstil ihracatımızda en önemli ülke 
ABD’dir. ABD’ye bu dönemde yapılan teknik tekstil ihracatımız %144,6 oranında 
artış ile 178 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. ABD’ye teknik tekstil 
ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %305,4 oranında artmıştır.   
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde teknik tekstil ihracatımızda ikinci önemli ülke, 
%97,1 oranında artışla 171 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
Almanya’dır. Almanya’ya teknik tekstil ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında 
%184,2 oranında artış kaydedilmiştir.  
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Teknik tekstil ihracatımızda Ocak-Temmuz döneminde AB (28) ülkelerine %56,7 
oranında artışla 829 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, 2020 yılı 
Temmuz ayında ise %129,1 oranında artarak 168 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Teknik tekstil ihracatımızda 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ilk on ihracat 
pazarı arasında ihracatımızda en fazla gerileme yaşanan ülke %24,8 oranı ile 
Fransa olurken, Hollanda’ya yapılan ihracattaki %229,1 oranındaki artış dikkat 
çekmektedir.  

 
Konfeksiyon Yan Sanayi İhracatımız 
Konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %15,5 
oranında azalarak 130 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise 
konfeksiyon yan sanayi ihracatımız %3,5 oranında gerileme ile 21 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 
  

Ürün grubu bazında konfeksiyon yan sanayi ihracatımız  
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında konfeksiyon yan sanayi 
ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan fermuar, toka, kopça ve 
benzeri eşyalarda, %23,2 oranında gerileme ile 36 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda 2020 yılı Temmuz ayında ise 
%2,5 gerileme kaydedilmiştir.       
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda ikinci 
önemli ürün grubu, %7,2 oranında artarak 26 milyon dolar değerinde gerçekleşen 
kordelalardır.  
 



Tekstil Ar-Ge Şubesi 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Sayfa 21 
 

 
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatımızda en fazla yükselen konfeksiyon 
yan sanayi ürün grubu %27,2 oranında yükselen kordonlar ve şeritçi eşyası ürün 
grubudur. Bu dönemde ihracatımızda en fazla gerileyen ürün grubu ise %32,3 
oranında gerileme kaydedilen dikiş ipliği ürün grubudur.   

 
Ülkeler bazında konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda en 
önemli ülke Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan konfeksiyon yan sanayi 
ihracatımız %12 oranında artış ile 8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Almanya’ya konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %2,2 
oranında gerilemiştir.    
 

 
 
2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde AB (28) ülkelerine yapılan konfeksiyon yan 
sanayi ihracatı %6,6 oranında azalışla 55 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 
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2020 yılı Temmuz ayında ise %12,8 oranında artarak 9 milyon dolar olarak 
gerçeklemiştir. 

Kapasite Kullanımı  ve Üretim  
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, imalat 
sanayinde son 12 ayın yılı ortalama kapasite kullanım oranı 72,9 değerinde 
hesaplanmaktadır.   
 
2020 yılı Temmuz ayında tekstil ürünleri imalatımızda 67,8 olarak gerçekleşen 
kapasite kullanım oranı, 2020 yılı Haziran ayına göre %17,8 artarken, 2019 yılının 
Temmuz ayına göre ise %13,5 oranında azalmıştır. 
 

 
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında tekstil ürünleri 
imalatımızda üretim endeksi (Baz yılı 2015), 2018 yılına göre ortalama %2,1 
oranında artmıştır. İmalat sanayi üretim endeksi ise 2019 yılında bir önceki yıla 
göre %0,8 oranında azalmıştır. Son 12 ayın tekstil ürünleri imalatı üretim endeksi 
ortalaması ve imalat üretim endeksi ortalaması -0,5 değerine gerilemiştir.   
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Tablolar    
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