
 

 

 

  

Haziran 

2015 

Tekstil, Deri ve Halı Şubesi 

İTKİB Genel Sekreterliği 

07/2015 

Tekstil ve Hammaddeleri 

Sektörü 
2015 Yılı Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 1 
 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2015 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2015 yılının Haziran ayında %3,6 

oranında gerileme ile 681 milyon dolar değerinde, Ocak-Haziran döneminde ise 
2014 yılının aynı dönemine göre %11,6 oranında gerileme ile yaklaşık 4 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.      
 

 

Haziran ayında tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat 

performansı, genel ihracata ve toplam sanayi ihracatına göre  

yükseldi... 
 

2015 yılı Haziran ayında Türkiye’nin genel ihracatı %6,4 oranında gerileyerek 

11,7 milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri ihracatı da 

%7,1 oranında gerilemiş ve yaklaşık 9,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

Haziran ayında 681 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı 2014 yılının aynı ayına göre 
%5,8’e ve sanayi ürünleri ihracatındaki payı ise %7,0’ye yükselmiştir.    
 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin genel ihracatı %8,1 oranında 
gerileyerek 73,3 milyar dolara inmiştir. Bu dönemde aynı şekilde sanayi ürünleri 
ihracatı da %12,9 oranında gerilemiş ve 54,6 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

Bu dönemde yaklaşık 4 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 Haziran ayında Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı %3,6 

oranında gerileyerek 681 milyon dolara inmiştir.  
 

Aylar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatı incelendiğinde, Ocak ayından 
itibaren gerileme eğiliminin her ay devam ettiği, Mart ve Nisan ayında gerileme 

oranının daha düşük gerçekleştiği, Mayıs ayında %14,9 ile önemli bir gerileme 
yaşandığı ve Haziran ayında %3,6 ile yılın en düşük gerileme oranının 
kaydedildiği görülmektedir.  
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Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 

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

hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmıştır. Haziran ayında AB(28) 
ülkelerine yapılan ihracat %4,4 oranında gerilemiştir. AB(28) ülkelerine Ocak-

Haziran döneminde yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %13,2 oranında 
gerileme kaydetmiş ve yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

AB(28) ülkelerine tekstil ve hammaddeleri ihracatı, Ocak-Haziran döneminde 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %46,6’sını oluşturmaktadır.  
 

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

ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
%13,1’inin yapıldığı Eski Doğu Bloku ülkeleridir.  
 

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

ayında %19,1 ile Diğer Avrupa Ülkeleri toplamı ve Ocak-Haziran döneminde ise 

%7,2 oranında artış ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olmuştur.    

 

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

ayında %17,6 oranında gerileme ile Türk Cumhuriyetleri ve Ocak-Haziran 

döneminde ise %29,5 oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkeleridir. 
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Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler  
 

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

İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı Haziran ayında %9,4 gerileme 

ile yaklaşık 67 milyon Dolar ve Ocak-Haziran döneminde ise %18,5 oranında 
gerileme ile yaklaşık 395 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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Haziran ayında ve Ocak-Haziran döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı Haziran ayında %26,3 gerileme ile 43 milyon Dolar 

değerinde ve Ocak-Haziran döneminde ise %37,8 oranda gerileme ile yaklaşık 
244 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Rusya’nın toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı ise %8,7’den %6,1’e düşmüştür.   
 

Haziran ayında ve Ocak-Haziran döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
üçüncü önemli ihracat pazarı İran’dır. İran’a yapılan ihracat Haziran ayında %9,4 

ile önceki aylara göre daha düşük bir artış oranı kaydetmiş ve 34 milyon Dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. İran’a tekstil ve hammaddeleri ihracatında Ocak-

Haziran dönemi toplam artış oranı ise %40,9 oranında kaydedilmiştir. İran, 
yaklaşık 204 milyon dolar değerinde ihracat ile toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatından %5,1 oranında pay almaktadır.  
 

2015 yılı Haziran ayında dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla 
ABD ve Almanya’dır. Ancak Ocak-Haziran döneminde Almanya, yaklaşık 193 
milyon Dolar değerinde ihracat ile dördüncü sırada ve ABD ise 177 milyon Dolar 
değerinde ihracat ile beşinci sırada yer almaktadır. Almanya’ya yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı gerilemeye devam ederken, ABD’ye tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı artış kaydetmektedir.   
 

2015 yılı Haziran ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 
ihracatı en fazla yükselen ülke, %13,4 oranında artış ile İspanya olurken, Ocak-

Haziran döneminde İran %40,9 oranında artışla öne çıkmaktadır.  
 

2015 yılı Haziran ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke ise Haziran ayında %26,3 ve Ocak-Haziran 

döneminde %37,8 oranında gerileme ile Rusya Federasyonu olmuştur.  
 

 

Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  
 

2015 yılı Ocak-Haziran 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-Haziran döneminde %5 oranında artış ile yaklaşık 92 bin ton olarak 

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

Tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci büyük ihracat pazarı olan Rusya’ya 
miktar bazında ihracat, Haziran ayında %9,8 ve Ocak-Haziran döneminde %31,5 

oranında gerileme kaydetmiştir.  
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İran’a yapılan tekstil ve hammdaddeleri ihracatı ise miktar bazında Haziran 

ayında %50,3 ve Ocak-Haziran döneminde %78,6 artış kaydetmiştir.    
 

Ocak-Haziran döneminde miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında en 
yüksek artış %78,6 ile İran’a yapılan ihracatta yaşanmıştır.  
 

Ocak-Haziran döneminde miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında en 
yüksek gerileme ise %31,5 ile Rusya’ya yapılan ihracatta yaşanmıştır.  
 

 

 
 

 

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  
 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ürün grupları bazında tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
%32,6’sını oluşturan dokuma kumaş ihracatı %13 oranında gerileyerek 1,3 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, Haziran ayında gerileme 
oranı %5,4 ile daha düşük bir seviyede gerçekleşmiştir.     
 

Ocak-Haziran döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün 
grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %20’sini oluşturan iplik 
grubudur. Bu dönemde iplik ihracatı %10,9 oranında gerileyerek yaklaşık 799 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında ise iplik ihracatının %2,3 
oranında artış kaydettiği görülmektedir.   
 

Ocak-Haziran döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli 
ürün grubu ise, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %18,3’ünü oluşturan 
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örme kumaş grubudur. Bu dönemde örme kumaş ihracatı %15,9 oranında 
gerileyerek 732 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatı 
Haziran ayında ise %6,8 ile daha düşük bir oranda gerileme kaydetmiştir.    
 

 

 

  

 
 

 

Elyaf ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni lifler olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam elyaf ihracatının %67’sini oluşturan sentetik-

suni lifler ihracatı %3,9 oranında gerileyerek yaklaşık 203 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında ise bu ürün grubunun ihracatında 
%2,5 oranında artış kaydedilmiştir.    
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İplik ihracatı 

 

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

olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam iplik ihracatının %39,4’ünü oluşturan 
sentetik-suni filament iplikleri ihracatı %8,7 oranında gerileyerek yaklaşık 315 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında ise bu ürün grubunun 
ihracatında %3,2 oranında artış kaydedilmiştir.       
 

 

 

 

Dokuma kumaş ihracatı  

 

2015 yılı Ocak-Haziran 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 %42’sini 

oluşturan pamuklu dokuma kumaş ihracatı %13,3 oranında gerileyerek yaklaşık 
547 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında ise bu ürün 
grubunun ihracatında %1,2 oranında gerileme kaydedilmiştir.          
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Örme kumaş ihracatı  

 

2015 yılı Ocak-Haziran 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 %55,2’sini oluşturan 
diğer örme kumaş ihracatı %14,9 oranında gerileyerek yaklaşık 404 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında ise bu ürün grubunun ihracatında %10 
oranında gerileme kaydedilmiştir.             
 

 

 

 

 

Ev Tekstili İhracatı 
 

Ev tekstili ihracatı 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %18,8 oranında gerileyerek 843 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. 2015 yılı Haziran ayında ise ev tekstili ihracatı %8 oranında 
gerilemiş ve yaklaşık 147 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
  

Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun havlu ve temizlik bezleri olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam ev tekstili ihracatının %36’sını oluşturan 
havlu ve temizlik bezleri ihracatı %13,1 oranında gerileyerek yaklaşık 304 milyon 
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dolar değerinde gerçekleşmiştir. Havlu ve temizlik bezleri ihracatı Haziran ayında 
ise %1,2 oranında yükselmiştir.     
 

Ocak-Haziran döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam 
ev tekstili ihracatının %27,2’sini oluşturan yatak çarşafı grubudur. Bu dönemde 
yatak çarşafı ihracatı %27,1 oranında gerileyerek yaklaşık 229 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Yatak çarşafı ihracatı Haziran ayında ise %19,2 
oranında gerilemiştir.     
 
 

 

 

 

Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 

 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke, toplam 
ev tekstili ihracatının %24,5’inin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu 
dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %16,9 oranında gerileme ile yaklaşık 207 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya’ya ev tekstili ihracatı Haziran 
ayında ise %2,4 oranında gerilemiştir.   
 

Ocak-Haziran döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %0,3 oranında 
gerileme ile yaklaşık 85 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı 
gerçekleştirilen ABD’dir. ABD’nin toplam ev tekstili ihracatındaki payı %10,1’dir. 

ABD’ye Haziran ayında yapılan ev tekstili ihracatında ise %6,8 oranında artış 
yakalanmıştır.   
 

Ev tekstili ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %63,8’dir. Ocak-Haziran 

döneminde AB ülkelerine %19,3 oranında gerileme ile 538 milyon dolar 

değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında ise AB(28) 
ülkelerine yapılan ev tekstili ihracatı %10 oranında gerilemiştir.   
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Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında Ocak-Haziran döneminde 

tüm ülkelere ihracat gerilemesi yaşanmış, ev tekstili ihracatında ilk yirmi ülke 
arasında ise Litvanya’ya %985, Bulgaristan’a %141 ve İran’a %32,4 oranlarında 
artış yaşanmıştır.  

 

Haziran ayında ise ihracat artışı ile öne çıkan ülkeler, ilk on ihracat pazarı 
arasında %22,7 artış oranı ile Irak ve %6,8 artış oranı ile ABD olurken, ilk 20 
ihracat pazarı arasında %579 artış oranı ile Litvanya, %82,8 artış oranı ile 
Romanya, %74,8 artış oranı ile Bulgaristan ve %24,3 artış oranı ile İsrail 
olmuştur.      
  

Ev tekstili ihracatında ilk on ihracat pazarı arasında ihracatı en fazla gerileyen 

ülke %59,1 oranında gerileme ile Rusya Federasyonu’dur. Ocak-Haziran 

döneminde Rusya’ya yaklaşık 20 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı 
gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev tekstili ihracatındaki payı %2,3’e 

gerilemiştir.  
 

Ev tekstilinde ilk on ihracat pazarı arasında ihracat gerilemesi ile dikkat çeken 
diğer pazarlar %41,8 oranında gerileme ile Ukrayna, %33,8 oranında gerileme ile 
Hollanda ve %22,3 oranında gerileme ile Fransa’dır. Diğer AB(28) ülkeleri olan 
Almanya, İngiltere ve İtalya’ya yapılan ev tekstili ihracatı da Ocak-Haziran 

döneminde önemli düşüşler kaydetmiştir.      

 

Haziran ayında ise Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Hollanda’ya yapılan ev tekstili 
ihracatında önemli oranda gerileme eğiliminin devam ettiği, öte yandan Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya’ya ev tekstili ihracatının daha düşük oranlarda gerileme 
kaydettiği görülmektedir.  
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Teknik Tekstil İhracatı 
 

Teknik tekstil ihracatı 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %11,4 oranında gerileyerek 730 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

2015 yılı Haziran ayında ise teknik tekstil ihracatı %6,7 oranında gerilemiş ve 
125 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 

Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 

 

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

Bu dönemde toplam teknik tekstil ihracatının %24,3’ünü oluşturan dokusuz 

yüzey (non-woven) ihracatı %0,9 oranında artarak 177 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı, Haziran ayında ise %3,9 
oranında artış kaydetmiştir.   
 

Ocak-Haziran döneminde, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam teknik tekstil ihracatının %23,3’ünü oluşturan teknik tekstil 
materyalinden mamül torba ve çuvallardır.  
 

Bu dönemde teknik tekstil materyalinden mamül torba ve çuval ihracatı %10,1 
oranında gerileyerek yaklaşık 170 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Teknik tekstil materyalinden mamül torba ve çuval ihracatı, Haziran ayında ise 
%12,5 oranında gerileme kaydetmiştir.   
 

Ocak-Haziran döneminde, teknik tekstil ihracatında diğer önemli ürün grupları, 
toplam teknik tekstil ihracatından %9,7 pay alan yüksek mukavemetli iplikten 

nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi) ve %8,3 pay alan plastik 

emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucattır.  
 

Bu ürün gruplarında Ocak-Haziran döneminde sırasıyla %16,2 ve %13 
oranlarında gerileme kaydedilmiştir. Bu ürün gruplarının Haziran ayı ihracatı ise 
sırasıyla %14,7 ve %5,9 oranlarında gerileme kaydetmiştir.    
 

Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışı yaşanan teknik tekstil ürün grubu 
%40,2 oranında artış kaydedilen kauçuk ip ve halatlar olurken, en fazla ihracat 

gerilemesi yaşanan ürün grubu ise %70,8 oranında gerileme ile yüksek 
mükavemetli iplikten dokunmuş mensucat olmuştur. Bu ürün gruplarında 
Haziran ayında sırasıyla %40,7 oranında artış ve %69,4 oranında gerileme 
kaydedilmiştir.    
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Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 

 

 

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, 
toplam teknik tekstil ihracatının %9,8’inin gerçekleştirildiği Almanya’dır. 
Almanya’ya yapılan teknik tekstil ihracatı %15 oranında gerileme ile 71,5 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya’ya teknik tekstil ihracatı Haziran 
ayında ise %11,2 oranında gerilemiştir.   
 

 



Tekstil, Deri ve Halı Şubesi Sayfa 14 
 

Ocak-Haziran döneminde teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 48 milyon 

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

tekstil ihracatındaki payı %6,6 olan Fransa’ya yapılan ihracat Ocak-Haziran 

döneminde %17,2 oranında ve Haziran ayında ise %8,3 oranında gerilemiştir.   
 

Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %50,9’dur. Ocak-Haziran 

döneminde AB ülkelerine %12,5 oranında gerileme ile 371,3 milyon dolar 

değerinde ve Haziran ayında ise %8,6 oranında gerileme ile yaklaşık 62 milyon 
dolar değerinde teknik tekstil ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

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

ihracat değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %26,7 oranında artarak 39 milyon 

dolara ulaşan ABD’dir. ABD’nin toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %5,3’tür. 

ABD’ye yapılan teknik tekstil ihracatı Haziran ayında ise %6,5 oranında artış 
kaydetmiştir.    
  

Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında Ocak-Haziran döneminde 
ihracat değeri en fazla gerileyen ülke ise %48,7 oranında gerileme ile 21 milyon 

değerinde teknik tekstil ihracatı yapılan Rusya Federasyonu’dur. Rusya’nın 
toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %2,9’dur. Rusya’ya yapılan teknik tekstil 
ihracatı Haziran ayında ise %25,8 oranında gerileme kaydetmiştir.    
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Üretim ve Kapasite Kullanımı  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılı 
Haziran ayında tekstil ürünleri imalatında 74,2 olarak gerçekleşen kapasite 

kullanım oranı, bir önceki aya (2015 Mayıs) göre %3,4 oranında ve 2014 yılının 
Haziran ayına göre ise %8,6 oranında gerilemiştir.   
 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, 2013 yılına göre ortalama %0,9 oranında yükselmiştir. 2015 

yılının Nisan ayında ise tekstil ürünleri üretimi 2014 yılının aynı ayına göre %6,8 

gerilerken, 2015 yılı Mart ayına göre %1,3 artış kaydetmiştir.    
 

 

2015 Ocak-Haziran İhracat Verilerinin Değerlendirilmesi  

 

 
Yeni açıklanan ihracat verileri ihracattaki düşüş eğiliminin Haziran ayında da 
devam ettiğini göstermektedir. Bununla beraber bir önceki yılın aynı dönemine 
göre Haziran ayındaki %6.4 olan ihracat kaybı, Ocak-Haziran döneminde %12.2 
olarak gerçekleşen ihracat kaybıyla kıyaslandığında ihracatta yavaş bir 
toparlanma eğiliminden bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan, aşağıda da 
gösterileceği üzere bu ihracat kaybının önemli bir bölümü Euro-Dolar 

paritesindeki değişimden kaynaklanmaktadır.  
 

Sayılarla İhracat Verileri  

 
Haziran 2015’te 11.7, Ocak-Haziran döneminde 66.7 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşen ihracatta yaşanan %12.2’lik daralmanın %23.4’ü (2.18 milyar ABD 
Doları) demir-çelik sektöründen gelmiştir. Bu daralmanın nedenleri arasında 
Çin’e pazar payının kaybedilmesi, yurtdışındaki müteahhitlik projeleri 
sayısındaki azalma ve Mısır gibi gelişen pazarların korumacı tedbirler getirmesi 
yer almaktadır.  
 

İhracattaki daralmanın %22’si (2.05 milyar ABD Doları) de tekstil, konfeksiyon, 
deri ve halı sektörlerinden kaynaklanmıştır. Bu daralmada Euro-Dolar 

paritesindeki değişim kadar Rusya pazarındaki ihracat kayıpları da etkilidir. 
Bununla beraber kur etkisinden kaynaklanan maliyet avantajları uzun dönemde 
rekabet gücünü artırıcı bir etken olarak da düşünülebilir.  
 

İhracat performansı coğrafi bölgeler bazında incelendiğinde bekleneceği üzere 
ihracat kaybının %46’sının (4.3 milyar ABD Doları) Avrupa  Birliği’nden 
kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca Rusya pazarının da dahil olduğu Bağımsız 
Devletler Topluluğu’ndaki 2.24 milyar ABD Doları ihracat kaybı dikkat çekicidir.  
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İhracattaki Değişimin Nedenleri  

 
Şekil 1’de Ocak-Haziran toplamındaki ihracat performansı bileşenlerine 
ayrılmıştır. Mevcut ticari ilişkilerdeki değişimi temsil eden entansif marj 
(intensive margin)  Ocak-Haziran toplam ihracatını bir önceki yıla kıyasla 13.7 
milyar ABD Doları aşağı çekmiştir. Türkiye’nin ihracat yaptığı mevcut pazar-ürün 
ikililerinin bir kısmında 11.4 milyar ABD Doları artış gerçekleşirken, önemli bir 
kısmında 20.9 milyar ABD Doları daralma söz konusudur. 2014 Ocak-Haziran 

döneminde 4.1 milyar ABD Doları ihracat yapılan pazar-ürün ikililerine ise hiç 
ihracat yapılamamıştır.  Bir başka deyişle 4.1 milyar ABD Doları büyüklüğünde 
bir pazardan ihracatçılarımız tamamıyla çekilmiştir. 
 

TİM’in vurgu yaptığı yeni pazar stratejisini temsil eden ekstansif marjda 
(extensive margin)  4.38 milyar ABD Doları bir artış söz konusudur. Bu artışın 
532 milyon ABD Doları yeni ürün ihracatından, 3.85 milyar ABD Doları da yeni 
pazarlara yapılan ihracattan kaynaklanmaktadır. Şekil 1’de görüleceği üzere yeni 
pazar stratejisinden kaynaklanan ihracat artışı mevcut ürün/coğrafyalarda 
yaşanan ihracat kaybını telafi edemektedir. 
 

Şekil 1. İhracattaki değişimin bileşenlerine ayrımı (%) 
 

 
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Verileri 
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Euro-Dolar Paritesindeki Değişimin Etkisi  
 

2015 Ocak-Haziran ihracat verileri detaylı incelendiğinde Euro-Dolar 

paritesindeki bozulmanın Türkiye’nin ihracat performansını önemli derecede 
etkilediği görülmektedir. Eurostat verilerine göre Türkiye’nin AB’deki pazar payı 
2014 ilk çeyrekteki %1.20 düzeyinden 2015 ilk çeyrekte %1.31 düzeyine 
yükselmiştir. Bu yükselmenin AB’nin toplam ithalatının arttığı bir dönemde 
gerçekleşmesi olumlu bir gelişmedir. Bu olumlu gelişmeye rağmen ABD Doları 
cinsinden AB’ye yapılan ihracatın azalması toplam ihracatımız üzerindeki Euro-

Dolar parite etkisinin baskınlığını açıkça göstermektedir.  
 

2014’ün ilk yarısında 1.37 olarak gerçekleşen Euro-Dolar paritesiyle 17.4 milyar 

Euro (23.9 milyar ABD Doları) gerçekleşen Euro Bölgesi ihracatı 2015’in ilk 
yarısında 1.12’ye düşen parite ile 18.4 milyar Euro (20.6 milyar ABD Doları) 
olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle Euro Bölgesi’ne ihracatımız Euro 
bazında %5.7 artarken ABD Doları bazında %13.7 azalmıştır.  
 

Tablo 2. Euro-Dolar paritesinin ihracattaki değişime etkisi 
 

 
Euro bölgesi 

Euro bölgesi 
harici 

Toplam 

 

Kur 

düzeltme
si yok 

Kur 

düzeltme
si var 

Kur düzeltmesi 
yok 

Kur 

düzeltme
si yok 

Kur 

düzeltme
si var 

Konfeksiyon -%20.4 -%2.5 -%5.3 -%13.3 -%3.8 

Tekstil -%13.9 %5.4 -%10.5 -%11.5 -%5.6 

İplikler - - -%59.5 -%59.5 -%59.5 

Deri -%11.5 %8.5 -%15.9 -%14.7 -%9.3 

Halı -%18.5 -%0.1 -%11.9 -%12.7 -%10.5 

Canlı Hayvan, Hayvansal Ürün, Süt ve Su 
Ürünleri -%4.2 %17.3 -%22.8 -%19.2 -%15.0 

Fındık ve Mamulleri %51.8 %86.0 %39.6 %47.5 %69.6 

Kuru Meyveler ve Mamulleri -%9.0 %11.5 -%12.7 -%11.4 -%3.9 

Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri -%13.2 %6.4 -%17.3 -%16.4 -%12.4 

Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri, Turunçgiller 
ve Çay -%25.0 -%8.1 -%11.2 -%13.2 -%10.8 

Meyve Sebze Mamulleri -%17.1 %1.5 -%7.7 -%10.7 -%4.7 

Süs Bitkileri -%17.7 %0.8 -%9.7 -%12.2 -%6.4 

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar -%17.1 %1.6 -%9.8 -%10.4 -%8.8 

Tütün ve Tütün Mamulleri -%23.9 -%6.8 -%11.9 -%13.0 -%11.4 

Elektrik-Elektronik ve Makineleri -%14.7 %4.5 -%15.6 -%15.3 -%9.5 

Otomotiv Sanayi -%9.9 %10.4 -%10.8 -%10.3 %0.5 

Gemi ve Yat -%53.3 -%42.9 -%6.5 -%21.2 -%17.9 

Kimya -%16.3 %2.5 -%8.2 -%10.4 -%5.3 

Ağaç ve Orman Ürünleri -%11.3 %8.7 -%11.2 -%11.2 -%9.0 

Toprak Sanayi Ürünleri -%11.6 %8.3 -%13.9 -%13.4 -%9.0 

Demir, Demir Dışı Metaller ve Adi Metaller -%20.6 -%2.8 -%20.4 -%20.5 -%16.8 

Madencilik Ürünleri -%15.1 %4.1 -%16.4 -%16.2 -%13.1 
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Diğer Yan Sanayi Ürünleri %7.3 %31.4 -%18.8 -%12.3 -%6.2 

Değerli Maden ve Mücevherat -%39.9 -%26.4 %37.0 %23.9 %26.2 

Makine ve Aksamları -%11.5 %8.4 -%9.3 -%9.8 -%5.4 

İklimlendirme Sanayi -%14.0 %5.4 -%21.7 -%19.8 -%14.9 

Savunma ve Havacılık Sanayi %5.4 %29.1 -%8.1 -%5.5 -%1.0 

Granit, Ham, Kabaca Yontulmuş veya Blok -%44.4 -%31.9 -%64.4 -%52.2 -%44.6 

Kutulu Zeytinyağı -%44.7 -%32.2 -%11.1 -%11.6 -%11.4 

TOPLAM -%13.7 %5.7 -%11.6 -%12.2 -%6.2 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Verileri 
* Euro Bölgesi’ne dahil edilen ülkeler şöyledir: Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, 
San Marino, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 
 

 

Tablo 2’de Euro-Dolar paritesindeki bozulmanın ihracatın değişimine etkisini 
göstermek üzere Euro-Dolar paritesinin 2015’in ilk yarısında 2014’ün ilk 
yarısıyla aynı düzeyde kalması senaryosunun sonuçları sunulmuştur. Tablo 2’den 
görüleceği üzere ihracatımızda ABD Doları cinsinden %12.2 azalma söz 
konusuyken, Euro Bölgesi’ne yapılan ihracatta kur düzeltmesi yapıldığı takdirde 

bu azalma %6.2 düzeyine düşmektedir. 
 

Coğrafi Çeşitlilikte Artış  
 

TİM’in 29 ana sektörünün ihracat yaptığı ülke sayısına bakıldığında 2014’ün ilk 
yarısındaki ihracatın %73.7’sini gerçekleştiren sektörlerin yeni pazarlara 
erişebildiği görülmektedir. Diğer olumlu bir gelişme ise bu pazar çeşitlenmesinin 
önemli bir bölümünün orta ve yüksek teknolojili ürünlerle (elektrik-elektronik, 

gemi-yat, otomotiv, kimya) gerçekleşmesidir. (Tablo 1) 
 

Tablo 1. Sektörlerin 2014 ve 2015 ilk altı aydaki ihracatlarının coğrafi 
çeşitliliği  

  

İhracat yapılan 
ülke sayısı 

En çok ihracat yapılan üç 
ülkenin toplam ihracattaki 

payı 

 

2014 2015 2014 2015 

Konfeksiyon 198 198 %42.8 %40.6 

Tekstil 187 191 %24.5 %21.1 

İplikler 7 4 %75.7 %100.0 

Deri 171 181 %35.4 %33.6 

Halı 161 159 %37.6 %43.2 

Canlı Hayvan, Hayvansal Ürün, Süt ve Su Ürünleri 122 120 %49.9 %42.3 

Fındık ve Mamulleri 102 99 %49.4 %52.5 

Kuru Meyveler ve Mamulleri 119 120 %33.4 %33.6 

Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri 115 108 %43.1 %43.6 

Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri, Turunçgiller ve Çay 114 110 %58.8 %67.2 

Meyve Sebze Mamulleri 155 162 %34.4 %35.3 

Süs Bitkileri 58 50 %40.2 %45.6 
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Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 204 210 %39.8 %38.9 

Tütün ve Tütün Mamulleri 80 78 %40.8 %38.8 

Elektrik-Elektronik ve Makineleri 206 212 %31.4 %29.3 

Otomotiv Sanayi 188 190 %38.1 %39.0 

Gemi ve Yat 95 110 %46.9 %38.2 

Kimya 220 226 %16.3 %17.8 

Ağaç ve Orman Ürünleri 204 205 %30.3 %29.2 

Toprak Sanayi Ürünleri 193 193 %19.4 %19.6 

Demir, Demir Dışı Metaller ve Adi Metaller 208 217 %23.0 %23.3 

Madencilik Ürünleri 179 185 %52.2 %47.5 

Diğer Yan Sanayi Ürünleri 156 155 %28.0 %27.1 

Değerli Maden ve Mücevherat 121 132 %43.1 %63.0 

Makine ve Aksamları 204 204 %21.5 %20.8 

İklimlendirme Sanayi 199 201 %24.4 %23.3 

Savunma ve Havacılık Sanayi 143 135 %52.1 %53.6 

Granit, Ham, Kabaca Yontulmuş veya Blok 40 36 %63.8 %62.5 

Kutulu Zeytinyağı 8 2 %90.1 %100.0 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Verileri 
 

Tekstil ve deri sektörlerine bakıldığında halihazırda yüksek olan ihracat yapılan 
pazar sayısının daha da arttığı göze çarpmaktadır. Konfeksiyon sektöründe ise bu 
sayının korunduğu görülmektedir. İhracatın %21’ini oluşturan tekstil, 
konfeksiyon, deri ve halı sektörlerindeki ihracat çeşitliliğinin zayıf dış talebe 
rağmen korunması dikkat çekicidir.  
 

Tekstil ve Konfeksiyon 
 

İhracatın genelinde olumsuz etki yaratan Euro-Dolar paritesi değişiminin en fazla 
etkili olduğu sektörler arasında tekstil ve konfeksiyon gelmektedir. İhracatının 
yaklaşık %30’unu Euro Bölgesi’ne gerçekleştiren tekstil sektöründe 2015’te dolar 
cinsinden ihracatta %11.5’lik bir azalma söz konusuyken Euro bazında %5.4’lük 
bir artış görülmektedir.  
 

Benzer şekilde dolar bazında Euro Bölgesi’nde %20.4’lük bir daralmanın 
görüldüğü konfeksiyon sektöründe Euro bazındaki ihracat kaybı %2.5 ile sınırlı 
kalmaktadır.  
 

Euro-Dolar paritesindeki değişikliklerin yarattığı olumsuz etkisi dikkate 
alındıktan sonra ihracat performansında görülen artışın rekabet gücü artışından 
kaynaklandığı düşünülebilir. Sektörlerin 2014 ve 2015 ilk altı ay ihracatlarının 
ortalama birim fiyatlarının gösterildiği Tablo 2’de tekstil, konfeksiyon, deri ve halı 
sektörlerinde birim fiyatların düştüğü görülmektedir. Bu da kur etkisiyle fiyat 
rekabeti sağlanabileceği tartışmasını tekrar gündeme taşımaktadır.  
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Tablo 2. Sektörlerin 2014 ve 2015 ilk altı ay ihracatlarının ağırlıklı 
ortalama birim fiyatı 

 

2014 Ocak -

Haziran 

2015 Ocak-

Haziran 

2014-2015 

farkı 

Savunma ve Havacılık Sanayi 704.7 482.9 -221.9 

Deri 75.3 62.0 -13.3 

Kimya 25.7 18.8 -6.8 

Konfeksiyon 26.6 22.9 -3.7 

Diğer Yan Sanayi Ürünleri 14.8 11.6 -3.2 

Halı 9.8 7.9 -1.9 

Otomotiv Sanayi 9.8 8.3 -1.4 

Tekstil 9.1 7.8 -1.3 

İklimlendirme Sanayi 8.0 6.8 -1.2 

Makine ve Aksamları 10.0 8.8 -1.1 

Canlı Hayvan, Hayvansal Ürün, Süt ve Su 
Ürünleri 6.3 5.5 -0.8 

Tütün ve Tütün Mamulleri 8.3 7.9 -0.4 

Ağaç ve Orman Ürünleri 3.3 3.1 -0.2 

Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri, Turunçgiller 
ve Çay 1.1 1.0 -0.2 

Süs Bitkileri 3.3 3.2 -0.1 

Madencilik Ürünleri 0.8 0.8 0.0 

Gemi ve Yat 13.2 13.2 0.0 

Granit, Ham, Kabaca Yontulmuş veya Blok 0.1 0.1 0.0 

Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri 2.7 2.9 0.2 

Demir, Demir Dışı Metaller ve Adi Metaller 2.7 2.9 0.2 

Meyve Sebze Mamulleri 2.2 2.8 0.6 

İplikler 6.3 7.6 1.2 

Kuru Meyveler ve Mamulleri 5.5 6.7 1.2 

Kutulu Zeytinyağı 4.2 6.7 2.5 

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 3.9 6.6 2.7 

Fındık ve Mamulleri 7.4 13.7 6.3 

Toprak Sanayi Ürünleri 2.9 18.7 15.8 

Elektrik-Elektronik ve Makineleri 44.5 90.2 45.6 

Değerli Maden ve Mücevherat 17,121.3 21,334.4 4,213.1 

TOPLAM 280.0 476.1 196.1 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Verileri 
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