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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 
2012 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEM İ 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZER İNE 
KISA DEĞERLENDİRME 

 
2012 Ocak – Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı  
 
Türkiye’nin tekstil ihracatı, 2011 yılının Ocak–Şubat döneminde 2011 yılının eş 
dönemine kıyasla %0,6 oranında gerileyerek 1,2 milyar dolar olmuştur.    
 
2008 yılı genelinde %3,9 oranında ihracat artışı kaydeden, ancak 2009 yılını 
%19,1 oranında ihracat düşüşü ile kapatan tekstil sektörü, 2010 yılında %18,4 
oranında ihracat artışı gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ise ihracat artış oranı 
%21,9’a ulaşmıştır. 2012 yılına gelindiğinde yılın ilk ayı olan Ocak ayında  
tekstil ihracatında %2,9 oranında bir düşüş görülmüştür. 2012 yılının Şubat 
ayında ise ihracatın %1,7 oranında artması, ilerleyen aylar için umut 
vaadetmektedir.  
 
2012 yılının ilk iki aylık döneminde Türkiye’nin genel  ihracatı %10 oranında 
artışla 19,7 milyar dolardan 21,7 milyar dolara yükselirken; sanayi ihracatı 
%10,1 oranında artarak 16,4 milyar dolardan 18,1 milyar dolara dolara 
çıkmıştır. 
 

Birim: 1000 $

2011 2012 2011/2012
Ocak - Şubat Ocak Değişim %

Türkiye Genel İhracatı 19.717.803      21.694.555      10,0

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 1.234.528        1.227.633        -0,6

Teks.ve Hammaddeleri İhracatının Payı 
%

6,3                  5,7                  

Sanayi İhracatı 16.436.885      18.099.294      10,1

Teks.ve Hammaddeler İhracatının 
Sanayi İhracatındaki Payı %

7,5                   6,8                   

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Genel İhracat Performansı İçinde 

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Payı

 
 
Ocak-Şubat 2012 döneminde kaydedilen ihracat düşüşü nedeniyle, tekstil 
ihracatının Türkiye genel ihracatı içindeki payı %6,3’den %5,7’ye, sanayi 
ihracatı içindeki payı %7,5’den %6,8’e inmiştir.  
 
Aylık bazda tekstil sektörünün ihracat performansı incelendiğinde, 2012 yılının 
Şubat ayında ihracat artış oranı %1,7 olup, bu oran hem Türkiye genel 
ihracatının (%10,4) hem de sanayi ihracatının (%9,9) artış oranının altındadır.  
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Ülke Grupları Bazında Tekstil İhracatındaki Geli şmeler 
 
2012 yılının Ocak-Şubat döneminde AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, 
Ortadoğu ülkeleri ve Serbest Bölgeler’de %3,5 ile %20,2 arasında değişen 
oranlarda düşme görülmüştür. Diğer yandan, Asya ve Okyanusya ülkeleri, 
Amerika ülkeleri, Diğer Avrupa ülkeleri, Eski Doğu Bloku ülkeleri ve Afrika 
ülkeleri gruplarına Türkiye’den yapılan tekstil ihracatında %14,3 ile %27,5 
arasında değişen oranlarda artışlar olmuştur.  
 
Yılın ilk iki aylık döneminde gerçekleşen 1,2 milyar dolarlık tekstil ihracatının 
542,5 milyon dolarlık kısmı, diğer bir ifade ile %44,2’lik bölümü 27 AB ülkesine 
yapılmış ve ihracat geçen yılın Ocak ayına kıyasla %12,5 oranında azalmıştır. 
27 AB ülkesine yönelik tekstil ihracatındaki oransal düşüş, toplam tekstil 
ihracat düşüşünün (%0,6) üzerindedir. Bu düşüş sonucunda 2011 yılının 
Ocak-Şubat döneminde AB ülkelerine yönelik ihracatın Türkiye toplam tekstil 
ihracatından aldığı pay %50,2’den %44,2’ye inmiştir. Rakamlardan görüldüğü 
üzere AB ülkelerinin genelinde yaşanan ekonomik durgunluk Türkiye’nin tekstil 
ihrcatını da olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca, AB ülkelerinde görülen bu 
düşüş Türkiye’nin toplam tekstil ihracatına da  negatif yönde yansımaktadır.  
 
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya, gibi ülkelerin yer aldığı ve 
Türkiye’nin  AB ülkelerinin ardından en büyük ikinci tekstil pazarı olan “Eski 
Doğu Bloku Ülkeleri” grubuna yönelik tekstil ihracatı, 2012 yılının Ocak-Şubat 
döneminde %17 oranında artarak 252,9 milyon dolara yükselmiştir. Bu artış  
neticesinde, Eski Doğu Bloku ülkelerinin Türkiye toplam tekstil ihracatından 
aldığı pay da %17,5’den %20,6’ya yükselmiştir.   
 
Tekstil ihracatında üçüncü en büyük pazar konumundaki Cezayir, Libya, Mısır, 
Tunus, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dahil olduğu Afrika ülke grubuna 
2012 yılının ilk iki ayında %22,1 oranında artışla 118,8 milyon dolar değerinde 
tekstil ihracatı yapılmıştır. Bu artış dolayısıyla Afrika ülkelerinin Türkiye toplam 
tekstil ihracatından aldığı pay %7,9’dan %9,7’ye yükselmiştir.   
 
2012 yılının ilk iki ayında Ortadoğu ülkelerine, %11,5 düşüşle 105,6 milyon 
dolar değerinde tekstil ürünü ihraç edilmiştir. Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, 
Kuveyt gibi ülkelerin yer aldığı Ortadoğu ülke grubuna yönelik tekstil 
ihracatındaki düşüş, oransal olarak genel tekstil ihracatındaki düşüşten daha 
fazla olduğu için, Ortadoğu ülke grubunun Türkiye toplam tekstil ihracatından 
aldığı pay %9,7’dan %8,6’ya gerilemiştir.  
 
ABD, Kanada, Brezilya ve Meksika gibi Amerika kıtasında yer alan ülkelerden 
oluşan Amerika ülke grubuna yönelik tekstil ihracatı 2012 yılının Ocak-Şubat 
döneminde %27,5 ile nispeten yüksek oranda bir artışla 76,8 milyon dolara 
yükselmiştir. En yüksek oranlı ihracat artışına sözkonusu ülke grubunda 
ulaşılmıştır. Amerika ülke grubuna yönelik ihracatın toplam tekstil ihracatından 
aldığı pay ise %4,9’dan %6,3 seviyesine çıkmıştır.  
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Japonya, Çin, Hong Kong, Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı Asya ve 
Okyanusya ülkelerine yönelik ihracat, 2012 yılının ilk iki ayında %26,8 
oranında artışla 68,9 milyon dolara yükselmiştir. Bu yüksek oranlı artış 
neticesinde, Asya ve Okyanusya ülke grubunun toplam tekstil ihracatındaki 
payı %4,4’den %5,6’ya yükselmiştir.  
 
Ocak-Şubat 2012 döneminde Serbest Bölgeler’e yapılan tekstil ihracatı ise 
%3,5 oranında düşüşle 44,6 milyon dolar seviyesine inmiştir. Bu düşüş 
sonucunda, söz konusu ülke grubunun tekstil ihracatından aldığı pay %3,6’ya 
gerilemiştir.  
 
Diğer yandan, 2012 Ocak-Şubat döneminde Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin yer aldığı ülke grubuna yapılan tekstil 
ihracatı %20,2 oranında azalarak 14,7 milyon dolara inmiştir. Söz konusu ülke 
grubuna yönelik ihracatın düşüşü sonucunda, Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik 
tekstil ihracatının toplam tekstil ihracatından aldığı pay da %1,2 seviyesinde 
olmuştur.  
 
2012 yılının Ocak-Şubat döneminde belli başlı ülke gruplarına yönelik tekstil 
ihracatına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.  
 
 

Ülke Grupları
 2011                          

Ocak-Şubat               
1000$ 

 2011              
PAY % 

 2012                          
Ocak-Şubat                     

1000$ 

 2012              
PAY % 

 DEĞİŞİM % 

AB Ülkeleri (27) Toplamı 620.133 50,2 542.549 44,2 -12,5

Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı                       
(Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb)

216.137 17,5 252.895 20,6 17,0

Afrika Ülkeleri Toplamı                                                       
(Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb)

97.307 7,9 118.777 9,7 22,1

Ortadoğu Ülkeleri Toplamı                                        
(S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb)

119.320 9,7 105.642 8,6 -11,5

Amerika Ülkeleri Toplamı                                                       
(ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb)

60.213 4,9 76.778 6,3 27,5

Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı (Japonya, 
ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb)

54.308 4,4 68.864 5,6 26,8

Türk Cumhuriyetleri Toplamı                             
(Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb)

18.445 1,5 14.717 1,2 -20,2

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı                               
(Norveç, İsviçre, KKTC)

2.474 0,2 2.829 0,2 14,3

Serbest Bölgeler Toplamı 46.192 3,7 44.582 3,6 -3,5

Toplam Tekstil İhracat Kaydı 1.234.528 100,0 1.227.633 100,0 -0,6

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Tekstil İhracat Kaydı                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
Norveç, İsviçre ve KKTC’nin dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri grubuna yönelik 
tekstil ihracatı,  2012 yılının ilk iki ayında %14,3 artışla 2,8 milyon dolar 
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olmuştur. Söz konusu ülke grubunun toplam tekstil ihracatından aldığı pay 
%0,2 seviyesindedir.   
 
Belli Ba şlı Pazarlara Tekstil İhracatında Geli şmeler 
 
Ülke bazında incelendiğinde, 2012 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’den 
en fazla tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ülkeler Rusya Federasyonu, 
İtalya, Almanya, İran, İngiltere, ABD, Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Fas 
olarak sıralanmaktadır.  
 
En fazla ihracat yapılan ilk on ülkeden beşine yönelik ihracat %10,2 ile %30,6 
arasında değişen oranlarda artış gösterirken, diğer beşine yapılan ihracat 
%3,8 ile %29,4 arasında değişen oranlarda düşmüştür.  
 
Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaptığı ilk on ülkeden 
altısı AB ülkesidir.   
 
2012 yılının Ocak-Şubat döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
yapılan ülkeler aşağıdaki tablodan görülebilir. 
 

Birim: 1000 $

2011                         
OCAK-ŞUBAT

TOPLAM 
TEKS.'DE PAY 

%

2012                 
OCAK-ŞUBAT

TOPLAM 
TEKS.'DE PAY 

%
DEĞİŞİM % 

RUSYA FEDERASYONU 149.887                12,1          183.838                15,0           22,7

İTALYA 156.881                12,7          110.782                9,0             -29,4

ALMANYA 73.247                  5,9            61.816                  5,0             -15,6

İRAN 56.984                  4,6            52.246                  4,3             -8,3

İNGİLTERE 43.349                  3,5            49.483                  4,0             14,1

ABD 37.271                  3,0            44.699                  3,6             19,9

ROMANYA 45.293                  3,7            43.577                  3,5             -3,8

POLONYA 47.781                  3,9            41.019                  3,3             -14,2

BULGARİSTAN 34.039                  2,8            37.509                  3,1             10,2

FAS 27.162                  2,2            35.481                  2,9             30,6

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 671.894                54,4          660.449                53,8           -1,7

TOPLAM TEKST İL İHRACATI 1.234.528             100           1.227.633 100            -0,6

KAYNAK: İhracatçi Birlikleri Kayıt Rakamları 

TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELER İ İHRACATI 

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER / $ SIRALI

 
 
 
Ocak-Şubat 2012 döneminde Rusya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı %22,7 
oranında artışla 183,8 milyon dolara çıkarken, İtalya’ya yönelik ihracat %29,4 
düşüşle 110,8 milyon dolara ve Almanya’ya ihracat %15,6 düşüşle 61,8 milyon 
dolara gerilemiştir. Rusya’nın Türkiye genel tekstil ihracatındaki payı %15, 
İtalya’nın payı %9 ve Almanya’nın payı %5 olarak hesaplanmaktadır. 
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Tekstil ihracatında dördüncü büyük pazar İran’a ihracat 2012’nin ilk iki ayında 
%8,3 oranında azalarak 52,2 milyon dolara gerilerken, İngiltere’ye ihracat 
%14,1 oranında artarak 49,5 milyon dolara ve ABD’ye ihracat %19,9 oranında 
artarak 44,7 milyon dolara yükselmiştir. İran’ın Türkiye toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı %4,3’e gerilerken, İngiltere’nin payı %4’e ve 
ABD’nin payı %3,6’ya yükselmiştir.  
 
Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Fas, 2012 yılının Ocak ayında Türkiye’nin 
en çok tekstil ihraç ettiği diğer ülkeler olarak sıralanmaktadır. Romanya’ya 
yapılan ihracat %3,8 oranında düşüşle 43,6 milyon dolara gerilerken, 
Polonya’ya ihracat %14,2 düşüşle 41 milyon dolara gerilemiş, Bulgaristan’a 
ihracat %10,2 artışla 37,5 milyon dolara ve Fas’a ihracat %30,6 artışla 35,5 
milyon dolara yükselmiştir. Türkiye tekstil ihracatında Romanya’nın payı %3,5, 
Polonya’nın payı %3,3, Bulgaristan’ın payı %3,1 ve Fas’ın payı %2,9 
seviyesindedir.  

 
 

Belli Ba şlı Ürün Grupları Bazında İhracat  
 
2012 yılının Ocak-Şubat döneminde elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme kumaş 
ve dokusuz yüzeyler, keçeler ve vatkalar olarak belirlenen belli başlı tekstil 
ürün gruplarında ihracat incelendiğinde örme kumaşlar ile keçeler, vatkalar ve 
dokusuz yüzeylerde ihracat artarken, elyaf, iplik ve dokuma kumaş ihracatında 
performans kayıpları görülmektedir.  
 
Ocak-Şubat 2012 döneminde, 2011 yılının aynı dönemine kıyasla, Türkiye’den 
%7,4 oranında düşüşle 111,7 milyon dolar değerinde elyaf, %7,3 düşüşle 
247,5 milyon dolar değerinde iplik ve %3,6 oranında düşüşle 387,2 milyon 
dolar dolar değerindeki dokuma kumaş ihraç edilmiştir. Diğer önemli ihracat 
kalemlerinden örme kumaşların ihracatı %0,3 oranında artarak 238 milyon 
dolara yükselirken, keçe, vatka ve dokusuz yüzeylerin ihracatı %37,4 oranında 
artarak 55,4 milyon dolara ulaşmıştır.  
 
Toplam tekstil ihracatında elyaf ihracatının payı %9,1, iplik ihracatının payı 
%20,2, dokuma kumaş ihracatının payı %31,5, olarak hesaplanmaktadır. 
Dokuma kumaşların yanı sıra, konfeksiyon sanayiinin bir diğer temel 
hammaddesi olan örme kumaşların ihracatının toplam tekstil ihracatındaki payı 
%19,4 olurken,  kullanımları ve dolayısıyla önemleri gün geçtikçe artan 
dokusuz yüzeyler (non-woven), vatka ve keçelerin payı ise %4,5 olarak kayda 
alınmıştır.  
 
Elyaf, iplik ve dokuma kumaşların alt ürün grupları incelendiğinde 2012 yılının 
ilk iki ayında en çok ihraç edilen elyaf türü %10,7 artış ve 72,7 milyon dolarlık 
ihracat değeri ile sentetik-suni devamsız lifler olmuştur. Pamuk lifleri, 
ihracatında %31,7 ile yüksek oranlı bir düşüş görülmektedir. Bu yüksek oranlı 
düşüş sonucunda pamuk elyafı ihracatı değer olarak 49 milyon dolardan 33,5 
milyon dolara gerilemiştir.  
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Birim: 1.000 ABD $

2011                                 
Ocak - Şubat

2012                                 
Ocak - Şubat

Pay %
2011/2012 
Değişim %

Sentetik-Suni Devamsız Lifler                     65.655                    72.656    5,9 10,7

Pamuk Lifleri                     49.043                    33.506    2,7 -31,7

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılları                       5.882                      5.294    0,4 -10,0

İpek Lif i                           35                         220    0,02 533,9

Btikisel lifler                             4                             2    0,0002 -49,6

 Elyaf* İhracatı                   120.620                  1 11.678    9,1 -7,4

Sentetik-Suni Filament İplikleri                     85.190                    85.797    7,0 0,7

Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler                     74.434                    83.804    6,8 12,6

Pamuk İpliğ i                     98.410                    67.234    5,5 -31,7

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler                       8.113                      9.852    0,8 21,4

Bitkisel Liften İplik                         834                         801    0,1 -4,0

İpek İpliği                           28                           40    0,0 42,0

 İplik* İhracatı                   267.009                  2 47.528    20,2 -7,3

Pamuklu Dokuma Kumaş                   189.036                  156.921    12,8 -17,0

Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma 
Kumaş

                  144.541                  154.697    12,6 7,0

Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden Dokuma 
Kumaş

                    49.139                    56.692    4,6 15,4

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Dokuma 
Kumaş

                    13.743                    14.227    1,2 3,5

Bitkisel Liften Dokuma Kumaş                       4.249                      4.297    0,3 1,1

İpekli Dokuma Kumaş                         783                         366    0,0 -53,3

 Dokuma Kuma ş* İhracatı                   401.492                  3 87.199    31,5 -3,6

Diğer Örme Kumaş                   134.540                  135.879    11,1 1,0

Örme Kumaş (eni 30 cm geçmeyen örme kumaşlar, %5 
elastomerik veya kauçuk iplik içeren eni 30 cm geçen ve 
geçmeyen örme kumaşlar) 

                    65.404                    65.945    5,4 0,8

Çözgülü Örme Kumaş                     28.692                    27.656    2,3 -3,6

Örme Tüylü Kumaş                       8.604                      8.511    0,7 -1,1

Örme Kuma ş İhracatı                   237.240                  237.992    19,4 0,3

Dokusuz Yüzeyler (non-woven), Keçeler, 
Vatkalar

                    40.294                    55.350    4,5 37,4

Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı                   167.874                  1 87.886    15,3 11,9

TÜRKİYE TOPLAM TEKST İL İHRACATI                1.234.528               1.227.633    100,0 -0,6

*Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55'de yer alan ürünler dikkate alınmıştır. 

Belli Ba şlı Ürün Grupları Bazında Tekstil İhracatı
Ocak - Şubat
2011 - 2012

Kaynak :  İhracatçı Birlikleri Konsolide Rakamları

 
 
 
2012 yılı Ocak ayında Türkiye’den en fazla ihraç edilen iplik çeşidi %0,7 artış 
ve 85,8 milyon dolarlık ihracat düzeyiyle sentetik-suni filament iplikleridir.  
 
Aynı dönemde, en fazla ihraç edilen dokuma kumaşlar, %17 oranında düşüş 
ve 156,9 milyon dolarlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaşlardır. 
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Ocak-Şubat 2012’de en çok ihraç edilen örme kumaş türü ise %1 artış ve 
135,9 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlardır.  
 
Üretim ve Kapasite Kullanımındaki Geli şmeler 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Şubat ayında açıklanan 
verilere göre, tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı 2011 yılının 
Şubat ayında %79,3 iken, 2012 yılının Şubat ayında %75,3’e gerilemiştir. Bir 
başka ifade ile, Tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı 2012 yılının 
Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayına göre %5 oranında  gerilemiştir. 
Ayrıca, 2011 Ocak ayında da kapasite kullanım oranı %75,3 olduğundan, 
geçen aya göre bir değişme olmamıştır.  
 
Euro/Dolar Paritesi’nin Tekstil İhracatına Etkisi 
 
Ocak – Şubat Dönemi  
 
2012 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla %0,6’lık 
düşüşle 1,23 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapılmıştır. 
 
Sözkonusu ihracatın, 542,5 milyon dolarla %44,2’si  ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır . 
 
2011 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 Euro, 1,35 ABD Dolarına eşit iken, 2012 
yılının Ocak- Şubat  döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı 
%3,23’lük dü şüşle 1,31 dolar  düzeyine inmiştir.   
 
Bu durumda, 2012 yılı Ocak- Şubat döneminde Euro bazında yapılan 
ihracat , dolar olarak istatistiklerde yeralırken %3,23 oranında fiktif bir dü şüş 
yaratmaktadır. 
 
Bu çerçevede, 542,5 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %3,23’lük 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, AB’ye ihracatın gerçek 
değeri 560,1 milyar dolar olmakta ve bu durumda 2012 yılı Ocak- Şubat 
döneminde reel toplam ihracat tutarı 1,25 milyar do lar olmaktadır.   
 
Sözkonusu ihracat tutarı, 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirilen 
1,23 milyar dolarla kıyaslandığında ise 2012 yılının Ocak- Şubat döneminde 
tekstil sektörünün ihracat performansında reel %0,6 ’lık dü şüş değil, reel 
bazda %0,9’luk artı ş meydana gelmi ş olmaktadır.  
 
Şubat Ayı 
 
2012 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına oranla %1,7’lik artışla 638,4 
milyon dolarlık tekstil ihracatı yapılmıştır. 
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Sözkonusu ihracatın, 279,3 milyon dolarla  %43,7’si ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır . 
 
2012 yılı Şubat ayında 1 Euro 1,36 ABD Dolarına eşit iken, 2012 yılının Şubat 
ayında  Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %3,12’lik dü şüşle 1,32 dolar  
düzeyine inmiştir.  
 
Bu durumda,  2012 yılı Şubat ayında Euro bazında yapılan ihracat , dolar 
olarak istatistiklerde yeralırken, 2011 yılının aynı ayına göre %3,12 daha az  
yansımakta ve böylelikle dolar bazındaki istatistiklerde %3,12 oranında fiktif 
bir dü şüş yaratmaktadır.  
 
Bu çerçevede 279,3 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %3,12’lük 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 288 milyon  dolarlık 
gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda 2012 yılı Şubat ayında reel bazda 
toplam ihracat tutarı 647,2 milyon dolar olmaktadır .  
 
Sözkonusu ihracat tutarı, 2011 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen 638,4 milyon 
dolarla kıyaslandığında ise 2012 yılının Şubat ayında tekstil sektörünün  
ihracat performansında %1,7’lik artı ş değil, reel anlamda %3,1’lik artı ş 
meydana gelmi ştir. 
 

2011 2012

Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur  Değişim 
%

Ocak 1,33464 1,29017 -3,33
Şubat 1,36442 1,32182 -3,12
Mart 1,39887 -100,00
Nisan 1,44296 -100,00
Mayıs 1,43825 -100,00
Haziran 1,4389 -100,00
Temmuz 1,4288 -100,00
Ağustos 1,43312 -100,00
Eylül 1,37940 -100,00
Ekim 1,36811 -100,00
Kasım 1,36592 -100,00
Aralık 1,31944 -100,00

Yıllık Ortalama 1,39274 1,30600 -6,23

Ocak - Şubat 
Ortalaması 1,34953 1,30600 -3,23

EURO - DOLAR PAR İTESİ 

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.  
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2012 YILI ŞUBAT AYINDA İHRACAT SEKTÖRLER İMİZİ ETKİLEYEN 
EKONOMİK GEL İŞMELER 

Şubat ayında sektörlerimizi etkileyen uluslararası olayların başında, en 
önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde sağlanan çözüm ve geçici 
rahatlama yeralırken, Yunanistan’a verilecek ikinci yardım paketi konusunda 
anlaşma sağlanmasına rağmen, krizin tamamen sona ermemesi ve sözkonusu 
yardım paketinin Yunan ekonomisine fayda sağlamaktan çok borç geri 
ödemelerini garantiye alan bir yaklaşım içermesi nedeniyle, sözkonusu borç 
krizi önümüzdeki dönemde de ihracat sektörlerimiz için risk oluşturmaya 
devam etmektedir. 

Bu çerçevede, anlaşmaya varılan yardım paketi kapsamında 
Yunanistan'ın borcunun 107 milyar euro'luk kısmı silinirken, büyük bölümü 
borç geri ödemelerinde kullanılmak üzere Yunanistan’a 130 milyar euro 
değerinde yeni kaynak sağlanacağı belirtilmektedir. Bu paket karşılığında ise 
Yunanistan, halen GSYH'nin % 160'ına ulaşan borçlarını 2020 yılına dek 
GSYH'nin % 120'sine indirmekle yükümlü olacaktır. Bu kapsamda, Yunan 
hükümeti emeklilik sisteminden  sağlık ve eğitim harcamalarına kadar bir çok 
kalemde ciddi kesintilere gitmeyi de taahhüt etmiş bulunmaktadır. Öte yandan, 
bütçede yapılacak ek tasarruf ve kesintilerin zaten çöken Yunan ekonomisini 
daha da derin bir resesyona itmesinden endişe eden bir çok uzman da 
bulunmaktadır.   

 İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren döviz kurlarıyla ilgili olarak, 
başta Yunanistan borç krizine yönelik endişelerin henüz sona ermemesi ve 
küresel kaygıların da etkisiyle dolar, Mart ayının ilk haftasında tekrar 1,78 -
1,79 TL seviyelerine yükselirken, Ocak-Şubat döneminde 1,30-1,33 
seviyelerinde seyreden euro/dolar paritesi ise Mart ayının ilk haftasında da 
1,32 seviyelerinde seyretmektedir.  

Petrol fiyatları, son dönemde tekrar hararet kazanan İran ile ilgili krizin 
etkisiyle Mart ayının ilk haftası itibariyle 124 dolar / varil seviyesine ulaşmış  
bulunmaktadır. Diğer yandan, geçtiğimiz ayın sonunda İran konusunda 
ABD’nin öncülük ettiği ek mali yaptırımlara AB’nin de destek vermesinin de 
etkisiyle Türk bankacılık sistemi de İran bankaları ile çalışmama noktasında 
baskı altında olup, İran ile ticaret yapan Türk firmalarının ödemelerini tahsil 
etme seçenekleri sınırlanmış bulunmaktadır.  

         Diğer yandan, geçtiğimiz yılın son döneminde ülkemiz ile Suriye 
arasında bozulan siyasi ilişkilerde devam eden gerginlik, ikili ticari ilişkileri de 
olumsuz etkilemeye devam etmekte ve bu ülkeye yapılan ihracatta da ciddi 
düşüş yaşanmaktadır.  

 Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizi yakından ilgilendiren diğer bir güncel 
gelişme de, dünyanın önemli pamuk üreticilerinden Hindistan’ın pamuk 
ihracatını - önceden imzalanmış sözleşmeleri de kapsayacak şekilde- süresiz 
olarak durdurması oldu. Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük pamuk üreticisi 
olan Hindistan, bu kararı Hintli tekstil üreticilerini korumak için aldığını 
belirtirken, bu gelişmenin akabinde, uluslararası piyasada pamuk fiyatlarının 
yükselmesi beklenmektedir.    
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BELL İ BAŞLI PAZAR ÜLKELERDEK İ EKONOMİK GEL İŞMELER 

Rusya 

İhracat sektörlerimizin en önemli ihracat pazarlarından Rusya ekonomisinin, 
2011 yılının ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 4,1 
büyürken, ikinci çeyrek dönemde ise büyüme oranı % 3,7 olarak açıklanmıştır. 
3. çeyrek dönemde ise % 4,8 büyüyen ekonominin son çeyrek büyüme oranı 
ise henüz resmen açıklanmasa da % 3,8-3,9 aralığında gerçekleştiği tahmin 
ediliyor. Rus ekonomisinin 2011 yılının tamamında ise % 4’ün üzerinde bir 
büyüme yaşadığı öngörülmektedir.  

Ülke genelinde işsizlik oranı Ekim ve Kasım aylarında bulunduğu % 6,4 
seviyesinden Aralık  ayında % 6,3'e gerilerken, sanayi üretimi ise Kasım 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 3,9 artış göstermiştir.  

Rusya genelinde perakende satışlar ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre  % 9,2 artarken, Ekim ayında % 8,8, Kasım ayında ise   % 8,6 
artmıştır.   

Özellikle AB kaynaklı borç sorununun dünya ekonomisinde yeni bir krize doğru 
giderek diğer emtia fiyatlarıyla birlikte petrol fiyatlarında da düşüşe yol açması 
ihtimali, 2011 yılının son çeyrek dönemi ile 2012 yılının tamamında gelirlerinin 
büyük bölümü petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlı olan Rusya ekonomisi için 
ciddi risk teşkil ederken, bu durum Rusya'yı en önemli hedef pazarlardan biri 
olarak belirleyen Türk ihracat sektörlerini de yakından ilgilendirmektedir.   

Öte yandan, Rusya ekonomisini yakından ilgilendiren petrol fiyatları ise Ocak 
ayının 2. haftası itibariyle 100 dolar / varil seviyesini aşmış  bulunmaktadır. 
Özellikle deri ve tekstil ürünleri ihracatımız açısından önemli olan Rusya 
ekonomisinde 2012 yılında, halen 100 doları aşan petrol fiyatlarının da 
etkisiyle  canlılığın devam etmesi beklenirken, olası bir küresel ekonomik 
krizde petrol fiyatlarının düşmesi sonucunda gelirlerinin büyük bölümü petrole 
bağlı olan Rusya ekonomisinin orta ve uzun vadede sıkıntıya girme olasılığı da 
mevcuttur.   

IMF verilerine göre Rus ekonomisinin 2012 yılında % 3,3 büyümesi 
öngörülmektedir. 

İtalya 

Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden ve ihracat sektörlerimizin başlıca 
pazarlarından İtalya’nın GSYH’si 2011 yılının 4. çeyrek döneminde % 0,5 
küçülmüş bulunmaktadır.  

İtalya ekonomisinin 2011 yılı genelinde ise % 0,4 büyüdüğü tahmin 
edilmektedir. 

İtalya’da sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 2011 yılı Aralık ayında 
% 1,7 azalmıştır.  
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Öte yandan, ülke çapında perakende satışlar Kasım ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre % 3,3 düşüş göstermiştir.  

İtalya’da işsizlik oranı Aralık ayında Kasım ayına göre 0,3 puan artarak % 8,9 
seviyesinde gerçekleşmiştir.   

Güncel tahminlere göre İtalya ekonomisinin 2012 yılında % 2,2 daralması 
beklenmektedir. 

Almanya 

İhracat sektörlerimizin en önemli pazarı olan Avrupa Birliği’nin en büyük 
ekonomisi Almanya’nın GSYH’sinin 2011 yılının 4. çeyrek döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 2 büyüdüğü açıklanmıştır.  

Alman ekonomisinin 2011 yılı genelinde ise %3 büyüdüğü tahmin edilmektedir. 

Almanya’da sanayi üretiminde 2011 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre %0,7 düşüş olmuştur.  

Öte yandan, ülke çapında perakende satışlar Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %0,9 düşüş göstermiştir.  

Almanya’da işsizlik oranı Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek %5,5 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Güncel tahminlere göre Alman ekonomisinin 2012 yılında %0,3 büyümesi 
beklenmektedir.  

 İran 

Özellikle tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda başlıca pazarlardan olan ve 
bölge ülkelerine yapılan ihracatlarda da önemli transit geçiş noktası olan İran 
ise, son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. BM yaptırımlarının yanı 
sıra ABD tarafından ek yaptırımlara maruz kalan ülke ekonomisi, büyük 
oranda petrol ihracatına bağımlıdır. Ülkede kamu gelirlerinin % 60'ı petrol ve 
doğalgaz üretimi ve ihracatından gelmektedir.  

Son dönemde sıkılaştırılan uluslararası yaptırımların yanısıra son olarak AB 
ülkelerinin de İran’dan petrol alımlarını durduracaklarını açıklamalarının İran 
ekonomisini ciddi derecede olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Son olarak 
ABD’nin yaptırım kararlarına AB’nin de destek vermesi karşısında İran 
Yönetimi Hürmüz Boğazını kapatma tehdidinde bulunmuş ve bölgede sular 
yeniden ısınmaya başlamıştır. 

Bu çerçevede, ABD’nin öncülük ettiği ek mali yaptırımlara AB’nin de destek 
vermesinin de etkisiyle Türk bankacılık sistemi de İran bankaları ile çalışmama 
noktasında baskı altında olup, İran ile ticaret yapan Türk firmalarının 
ödemelerini tahsil etme seçenekleri sınırlanmış bulunmaktadır.  

Öte yandan, İran ekonomisi 2011 yılında % 2,5 büyüme gösterirken, 
uluslararası finans kuruluşları, ağırlaşan yaptırımlar nedeniyle ülke 
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ekonomisinin 2012 yılı büyümesinin olumsuz etkileneceğini belirtmektedirler. 
İran ekonomisinin 2012 yılında % 2,5-3,0 düzeyinde büyümesi öngörülürken, 
işsizlik oranı ise % 15’in üzerinde tahmin edilmektedir. 

İngiltere 

Avrupa Birliği’nin bir diğer önemli ekonomisi İngiltere’nin GSYH’si 2011 yılının 
4. çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 0,8 büyümüş 
bulunmaktadır.  

İngiltere ekonomisinin 2011 yılı genelinde ise % 0,9 büyüdüğü tahmin 
edilmektedir. 

Güncel tahminlere göre İngiltere ekonomisinin 2012 yılında % 0,6 büyümesi 
beklenmektedir.  

Öte yandan, ülke çapında perakende satışlar Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre % 6,3 artış göstermiştir.  

İngiltere sanayi üretimi 2011 yılı Aralık ayında % 2,7 düşüş göstermiştir.  

İngiltere’de işsizlik oranı Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek  % 8,3 
seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 ABD 

Küresel kriz sonrası dönemde, inşaat ve işgücü piyasalarındaki toparlanmanın 
tedrici bir şekilde gerçekleştiği ABD’de açıklanan son veriler, ekonomik 
aktivitenin bir miktar ivme kazandığına işaret etmektedir. Ancak, küresel 
ekonomiye yönelik endişelerin arttığı son dönemde ABD ekonomisindeki 
toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmalar piyasaların gündeminde 
yer almaya devam etmektedir.  

Bu çerçevede ABD ekonomisinde, 2011 yılının son  çeyrek döneminde %2,8  
büyüme kaydedilmiştir.  

Güncel tahminlere göre ülke ekonomisinin 2011 yılında %1,8 oranında 
büyüdüğü öngörülmektedir.  

IMF tahminlerine göre ABD ekonomisinin 2012 yılında %1,8 büyümesi 
beklenmektedir.  

Ülke genelinde perakende satışlar 2011 yılında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 7,7 yükselirken, aynı dönemde hazırgiyim ve aksesuar ile ayakkabı 
perakende satışları ise geçen yıla göre % 5,9 artmış bulunmaktadır.  

2011 yılı Ocak-Kasım verilerine göre ABD toplam mal ihracatı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 200 milyar dolar (% 17,1) artarak 1 trilyon 372 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, toplam mal ithalatı ise 284 milyar dolar (% 16,1) artışla 
2 trilyon 48 milyar dolara yükselmiştir. Bu verilere göre mal bazında ABD dış 
ticaret açığı bu dönemde 84,8 milyar dolar  (% 14,3) artarak 676,3 milyar 
dolara yükselmiştir.  
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Öte yandan, yaklaşık son 3 yıldır % 9 ve üzerinde seyreden işsizlik oranı, Ekim 
ayında % 9 olan seviyesinden Kasım ayında % 8,6’ya gerilerken, Aralık ayında 
ise % 8,5 ile 2009 yılı Mart ayından beri en düşük seviyeye gerilemiş 
bulunmaktadır.   

Ülke genelinde sanayi üretimi ise, Aralık ayında yavaşlayarak geçen yılın aynı 
dönemine göre % 0,4 artsa da, 2011 genelini % 3 ortalama büyüme ile 
kapatmayı başardı.  
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