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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 
2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI  

 

Uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve alt sektör rakamlarının eksiksiz 
açıklanması amacıyla bu raporla birlikte ev tekstili ve diğer tekstil ürünlerinin yer 
aldığı Fasıl 63, sektörümüzün ihracat verilerine eklenerek incelenecektir.  
 
Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) sektörü ihracatı, 2016 yılının 
Mart ayında %4,7 oranında artışla 863 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Ocak-Mart dönemi tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı ise %0,6 
oranında yükselişle 2,4 milyar dolar değerinde kaydedildi.      
 

 

Mart ayında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil)  
sektörünün ihracat performansı, sanayi ihracatına göre  daha 

iyi durumda... 
 

2016 yılı Mart ayında Türkiye’nin genel ihracatı %2,6 oranında yükselerek 11,5 
milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise 
%3,5 oranında yükselmiş ve 9,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 
2016 yılı Mart ayında 863 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil 
ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) sektörünün genel ihracattaki payı 2015 yılı Mart 
ayına göre %7,5’e ve sanayi ürünleri ihracatındaki payı ise %9,1’e yükselmiştir.    
 
 

 
 
 

Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
İhracatı 

 

2016 yılı Mart ayında Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatındaki artış eğilimi devam etmiştir. Ocak ayında %7,1 gerileyen tekstil ve 
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hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı Şubat ayında %4,1 ve Mart ayında %4,7 
oranlarında yükseliş kaydetti.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
İhracatı 

 
2016 yılı Mart ayında ve Ocak-Mart döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
(fasıl 63 dâhil) ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmış ve AB(28) ülkelerine yapılan 
ihracat, Mart ayında %16,9 oranında yükselerek 470 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. AB(28) ülkelerine Ocak-Mart dönemi ihracatı ise %10,8 artışla 
658 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.  
 
Mart ayında ve Ocak-Mart döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 
dâhil) ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, Ortadoğu ülkeleridir. Bu bölgeye yapılan 
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ihracat Mart ayında %4 artışla 97 milyon dolar değerinde ve Ocak-Mart 
döneminde ise %1,2 gerileme ile yaklaşık 283 milyon dolar değerinde 
kaydedilmiştir.  
 
Mart ayında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı en fazla yükselen 
ülke grubu, %37,9 oranında artış ile Diğer Avrupa Ülkeleri ve en fazla gerileyen 
ülke grubu ise, %34,8 oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku Ülkeleridir.  
 
Ocak-Mart ayında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı en fazla 
yükselen ülke grubu, %14,5 oranında artış ile Diğer Avrupa Ülkeleri ve en fazla 
gerileyen ülke grubu ise, %34,7 oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku 
Ülkeleridir.  
 
 

 
 
 

Tekstil ve Hammaddeleri (fasıl 63 dâhil)  İhracatında Önemli 
Ülkeler  

 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının 
İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 
dâhil) ihracatı Mart ayında %4,4 artışla yaklaşık 74 milyon dolar değerinde ve 
Ocak-Mart döneminde ise %0,3 oranında artışla 216 milyon dolar değerinde 
kaydedilmiştir.   
 
Ocak-Mart döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı 
gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri 
(fasıl 63 dâhil) ihracatı Mart ayında %4,3 artış kaydetmiş ve yaklaşık 74 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Mart döneminde ise Almanya’ya tekstil ve 



Tekstil, Deri ve Halı Arge ve Mevzuat Şubesi Sayfa 4 
 

hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı %0,1 oranında artışla yaklaşık 205 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
Ocak-Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatında 
üçüncü önemli ihracat pazarı ABD’dir. ABD’ye yapılan ihracat Mart ayında %2,2 
oranında gerileyerek yaklaşık 44 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-
Mart döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı 
%5,3 gerileme ile 121 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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Ocak-Mart döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla 
Bulgaristan ve İngiltere’dir. Bulgaristan’a yapılan tekstil ve hammaddeleri (fasıl 
63 dâhil) ihracatı Mart ayında %55,3 ve Ocak-Mart döneminde %45,9 oranında 
yükselirken, İngiltere’ye ihracat Mart ayında %0,1 gerilemiş ve Ocak-Mart 
döneminde %1,4 oranında yükselmiştir.     
 
2016 yılı Mart ayında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatında ilk on 
ülke arasında ihracatı en fazla yükselen ülkeler, %55,3 oranında artışla 
Bulgaristan ve %41,9 oranında artışla İspanya’dır. Bu ülkelere Ocak-Mart 
döneminde ihracat sırasıyla %45,9 ve %35,6 oranlarında yükselmiştir. 
 
2016 yılı Mart ayında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatında ilk on 
ülke arasında ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %17,6 ile İran’dır. İran’a ihracat 
Ocak-Mart döneminde %21,6 gerilemiştir.  
    
 

Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatı miktar bazında değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarı olan 
İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatının %0,5 oranında 
yükselişle yaklaşık 50 bin ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. İtalya’ya miktar 
bazında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatı Mart ayında ise %2 
oranında yükseldi.   
 
Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatında ikinci büyük 
ihracat pazarı olan Almanya’ya ihracat, Ocak-Mart döneminde %0,5 ve Mart 
ayında ise %0,3 oranında geriledi.  
 
Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) ihracatında üçüncü büyük 
ihracat pazarı olan ABD’ye yapılan ihracat ise Ocak-Mart döneminde %16,6 ve 
Mart ayında ise %20,8 oranında yükselmiştir.      
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde miktar bazında tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 
dâhil) ihracatında en yüksek artış %60,8 ile Irak’a yapılan ihracatta ve en yüksek 
gerileme ise %14,7 ile İran’a yapılan ihracatta yaşanmıştır.  
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Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri 
(fasıl 63 dâhil) ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş 
olduğu görülmektedir. Toplam tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatının %26,6’sını oluşturan dokuma kumaş ihracatı %2,2 oranında artarak 
636 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaşın Mart ayı ihracatı 
ise %2,7 oranında artışla 237 milyon dolar değerinde gerçekleşti.   
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 
dâhil) ihracatının %16,4’ünü oluşturan iplik grubudur. İplik ihracatı %1,5 
oranında yükselişle yaklaşık 393 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik 
ihracatının Mart ayı ihracat değeri ise %7,5 oranında artışla yaklaşık 139 milyon 
dolar değerinde gerçekleşti.    
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri (fasıl 63 dâhil) 
ihracatında üçüncü önemli ürün grubu ise, toplam tekstil ve hammaddeleri (fasıl 
63 dâhil) ihracatının %14,9’unu oluşturan örme kumaş grubudur. Örme kumaş 
ihracatı %3 oranında yükselişle yaklaşık 357 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Mart ayında ise örme kumaş ihracatı %10,6 oranında artışla 135 
milyon dolar değerinde gerçekleşti.  
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Elyaf İhracatı 
 

Elyaf ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %17,4 oranında gerileyerek 
yaklaşık 126 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Elyaf ihracatı, Mart ayında 
ise %19,5 oranında gerilemiş ve 42 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 
 

Ürün grubu bazında elyaf ihracatı  
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun %22,6 oranında gerileme ile 
yaklaşık 81 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilen sentetik-suni lifler olduğu 
görülmektedir. Bu ürün grubunda Mart ayı ihracatı ise %24 oranında gerilemiştir.   
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Ülkeler bazında elyaf ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde elyaf ihracatında en önemli ülke, %21,6 oranında 
gerileme ile yaklaşık 15 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. 
İtalya’ya elyaf ihracatı Mart ayında ise %24,3 oranında gerilemiştir.    
 
Elyaf ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler ABD, İran ve Çin’dir.  
 
Ocak-Mart döneminde elyaf ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatı 
en fazla gerileyen ülke %52,9 oranında gerileme ile Çin olurken, ihracatı en fazla 
yükselen ülke ise %15,4 oranında artış kaydedilen İspanya olmuştur.  
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İplik İhracatı 
 

İplik ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %1,5 oranında artışla yaklaşık 393 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik ihracatı Mart ayında ise %7,5 
oranında artışla yaklaşık 139 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.     
 

 

Ürün grubu bazında iplik ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 161 milyon dolar ihracat 
değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Mart 
ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı %14,8 oranında artış 
kaydetmiştir.   
 
 

 
 

 

Ülkeler bazında iplik ihracatı  
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde iplik ihracatında en önemli ülke, yaklaşık 56 
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatı 
Mart ayında %14,6 oranında yükselmiştir.    
 

İplik ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler Belçika, İngiltere, Hollanda ve 
Portekiz’dir.  
 
Ocak-Mart döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatı 
en fazla gerileyen ülke %29,2 oranında gerileme ile Mısır olurken, ihracatı en 
fazla yükselen ülke ise %83,8 oranında artış kaydedilen İran olmuştur.  
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Dokuma Kumaş İhracatı 
 

Dokuma kumaş ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %2,2 oranında artışla 
636 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise dokuma kumaş 
ihracatı %2,7 oranında artış kaydetmiştir.     
 

 

Ürün grubu bazında dokuma kumaş ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 273 milyon dolar ihracat 
değeri ile pamuklu dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Mart ayında ise 
pamuklu dokuma kumaş ihracatı %8,5 oranında artmıştır.   
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Ülkeler bazında dokuma kumaş ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde dokuma kumaş ihracatında en önemli ülke, 
yaklaşık 46 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İspanya’dır. 
İspanya’ya dokuma kumaş ihracatı Mart ayında %46,6 oranında yükselmiştir.     
 
Dokuma kumaş ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler İtalya, Romanya, 
Almanya ve Bulgaristan’dır.   
 
Ocak-Mart döneminde dokuma kumaş ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı 
arasında ihracatı gerileyen ülkeler %1,7 oranında gerileme ile İtalya ve %0,3 
oranında gerileme ile Romanya olurken, ihracatı en fazla yükselen ülkeler ise 
%79,8 oranında artış kaydedilen Bulgaristan ile %53,2 oranında artış kaydedilen 
İspanya olmuştur.  
 

 

 
 

Örme Kumaş İhracatı 
 

Örme kumaş ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %3 oranında artarak 
yaklaşık 357 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise örme 
kumaş ihracatı %10,6 oranında artış kaydetmiştir.     
 

 

Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 194 milyon dolar ihracat değeri ile 
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diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Mart ayında diğer örme kumaş ihracatı 
%18,5 oranında yükselmiştir.   
 

 
 

 

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatı 
 

2016 yılı Ocak-Mart döneminde örme kumaş ihracatında en önemli ülke, 65 
milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş 
ihracatı Mart ayında %16,7 oranında yükselmiştir.    
 
Örme kumaş ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler Bulgaristan, Moldavya, 
Romanya ve Polonya’dır.   
 
Ocak-Mart döneminde örme kumaş ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke %4,3 oranında gerileme ile Ukrayna olurken, 
ihracatı en fazla yükselen ülke ise %233,3 oranında artış kaydedilen Moldavya 
olmuştur.  
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Ev Tekstili İhracatı 
 

Ev tekstili ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %3,3 oranında artarak 
yaklaşık 431 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise ev tekstili 
ihracatı %7,6 oranında artışla yaklaşık 148 milyon dolar değerinde gerçekleşti.     
  
Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan havlu ve temizlik bezlerinde ihracatın 
%5,8 oranında artışla 154 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir. 
Bu ürün grubunda Mart ayında ise %12,8 oranında artış kaydedildi.       
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
ihracatı %0,5 oranında artarak yaklaşık 115 milyon dolar değerinde gerçekleşen 
yatak çarşafı grubudur. Bu ürün grubunun Mart ayı ihracatı ise %6,7 oranında 
gerileme kaydetmiştir.  
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatı en fazla yükselen ev tekstili ürün grubu, 
ihracatı %27 oranında yükselen yatak örtüleri grubudur.  
 
Bu dönemde ihracatı en fazla gerileyen ürün grubu ise el işi duvar halılarından 
sonra %14,7 gerileme kaydedilen battaniye grubudur.  
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Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı  
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke 
Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %3,4 oranında 
artışla yaklaşık 102 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise 
Almanya’ya ev tekstili ihracatı %1,2 oranında yükselmiştir.   
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %15,4 
oranında artışla 46 milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilen 
ABD’dir. ABD’ye ev tekstili ihracatı Mart ayında %16,7 oranında yükselmiştir.   
 
Ev tekstili ihracatında Ocak-Mart döneminde AB(28) ülkelerine %4,7 oranında 
artışla yaklaşık 280 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. AB(28) 
ülkelerine ev tekstili ihracatı Mart ayında %5,1 oranında artış kaydetmiştir.   
 
Ev tekstili ihracatında Ocak-Mart döneminde ilk on ihracat pazarı arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke %12,4 oranında gerileme ile İngiltere’dir.  
 
Öte yandan ABD, Fransa, Hollanda ve İtalya, ihracat artışı ile öne çıkan ülkelerdir. 
Ocak-Mart döneminde bu ülkelere yapılan ev tekstili ihracatında sırasıyla %15,4, 
%4, %4,9 ve %7,5 oranlarında artış kaydedilmiştir.       
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Teknik Tekstil İhracatı 
 

Teknik tekstil ihracatı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde %5,6 oranında artarak 
yaklaşık 370 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise teknik 
tekstil ihracatı %14 oranında artış kaydetmiştir.     
 
Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan dokusuz yüzey (non-woven) 
ihracatının %29,9 oranında artarak yaklaşık 106 milyon dolar değerinde 
gerçekleştiği görülmektedir.  Bu ürün grubunda ihracat Mart ayında ise %39,7 
oranında yükselmiştir.  
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2016 yılı Ocak-Mart döneminde teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün 
grubu, ihracatı %4,1 oranında gerileme ile yaklaşık 81 milyon dolar değerinde 
gerçekleşen teknik tekstilden mamul ambalaj için torba ve çuval grubudur. Bu 
ürün grubunda ihracat Mart ayında %10,7 oranında artış kaydetmiştir.   
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatı en fazla yükselen teknik tekstil ürün 
grubu, ihracatı %83,6 oranında yükselen yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş 
mensucat grubudur. Bu dönemde ihracatı en fazla gerileyen ürün grubu ise 
%81,2 gerileme oranı ile paraşütler ile %30,8 gerileme oranı ile balık ağları ve 
diğer ağlardır.    
 
 
Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde teknik tekstil ihracatında en önemli ülke 
Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan teknik tekstil ihracatı %2,5 
oranında gerileme ile 36 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Almanya’ya 
teknik tekstil ihracatı Mart ayında ise %10,8 oranında yükselmiştir.   
 
2016 yılı Ocak-Mart döneminde teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 
%0,3 oranında gerileme ile 24 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
Fransa’dır. Fransa’ya teknik tekstil ihracatı Mart ayında %7 oranında 
yükselmiştir.  
 
Teknik tekstil ihracatında Ocak-Mart döneminde AB(28) ülkelerine %6,5 
oranında artışla yaklaşık 195 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 
Mart ayında ise ihracat %18,2 oranında artış kaydetmiştir.   
 
Teknik tekstil ihracatında Ocak-Mart döneminde ilk on ihracat pazarı arasında 
ihracatı en fazla gerileyen ülke %28,9 oranında gerileme ile Mısır’dır. Mısır’a 
teknik tekstil ihracatı Mart ayında ise %26,4 oranında gerilemiştir.  
 
Öte yandan İran ve İsrail, ihracat artışı ile öne çıkan ülkelerdir. Ocak-Mart 
döneminde bu ülkelere yapılan teknik tekstil ihracatı sırasıyla %94,2 ve %46,2 
oranlarında artış kaydedilmiştir. Bu ülkelere Mart ayında yapılan teknik tekstil 
ihracatı ise sırasıyla %88,9 ve %39,5 oranlarında yükseliş kaydetmiştir.       
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Kapasite Kullanımı  ve Üretim  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılı 
Mart ayında tekstil ürünleri imalatında 76,00 olarak gerçekleşen kapasite 
kullanım oranı, bir önceki aya (2016 Şubat) göre %0,6 ve 2015 yılının Mart ayına 
göre ise %1,2 oranında yükselmiştir. 2015 yılı ortalama kapasite kullanım oranı 
ise 76,55 değerinde hesaplanmaktadır.   
 
 

 
 
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2015 yılında tekstil ürünleri imalatında 
üretim endeksi, 2014 yılına göre ortalama %3,8 oranında gerilemiştir. 2016 
yılıyla birlikte yükseliş eğilimine giren tekstil ürünleri imalatı Ocak ayında %10,9 
ve Şubat ayında %8,8 oranlarında artış kaydetmiştir. 
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Tablolar 
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