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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN
2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE
KISA DEĞERLENDİRME

2012 Ocak – Eylül Dokuz Aylık Tekstil İhracatı
Türkiye’nin tekstil ihracatı, 2012 yılının Ocak–Eylül döneminde 2011 yılının
aynı dönemine kıyasla %2,6 oranında azalarak 5,8 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. Bununla beraber, 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde
ihracat %2,6 oranında düşüş göstermiştir.

Genel İhracat Performansı İçinde
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Payı
Birim: 1000 $

2011
Ocak - Eylül

Türkiye Genel İhracatı
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı
Teks.ve Hammaddeleri İhracatının Payı
%
Sanayi İhracatı
Teks.ve Hammaddeler İhracatının
Sanayi İhracatındaki Payı %

2012
Ocak - Eylül

2011/2012
Değişim %

99.443.639

111.463.857

12,1

5.963.098

5.807.262

-2,6

6,0

5,2

83.281.946

84.936.040

7,2

6,8

2,0

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye tekstil ihracatında görülen %2,6’lık
ihrcat kaybının en önemli sebebi, Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık yarısını
gerçekleştirildiği ve sektörün en önemli pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan
ekonomik kriz ve mali belirsizliktir. Bunun yanısıra komşu ülkelerdeki olumsuz
gelişmeler sektörün performansının daha fazla düşmesine sebep olmuştur.
Özelikle Suriye’de Mart 2011’denitibaren devam eden iç karışıklığın yanı sıra,
Suriye tarfından Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınması ve Türkiye’den
yapılan ihracatlarda %30 oranında ek gümrük vergisi uygulanması, Türkiye’nin
söz konusu ülkeye yönelik tekstil ihracatını düşürmüştür. Türkiye’nin bir diğer
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önemli tekstil pazarı olan İran’a uygulanan ticari yaptırımlar ve yanı sıra
ülkenin ulusal para birimi Riyal’in Dolar ve Euro karşısında aşırı değer
kaybetmesi sektörlerimiz için ayrı bir olumsuz gelişme olmuştur.
Diğer yandan, 2011 yılının özellikle ilk aylarında oldukça yüksek seyreden
pamuk fiyatları yılın devamında düşmeye başlamıştır. Bu düşüşlere bağlı
olarak 2012 yılının özellikle ilk altı ayında mamul birim fiyatlarında %50’ye
yaklaşan yüksek oranlarda gerileme meydana gelmiş ve bunun bir sonucu
olarak da toplam ihracat değerinin dolar bazında azalmasına yolaçmıştır. En
güncel veri itibariyle Türkiye’nin 2012 yılı Ağustos ayında pamuk fiyatı 3,43
TL/kg olup, 2011 yılı Ağustos ayındaki pamuk fiyatına göre %24 oranında
daha düşüktür.
Nitekim 2012 yılının Ocak-Eylül dönemde tekstil ihracatı değer bazında %2,6
azalırken, miktar bazında %18,2 oranında artmıştır.
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde ay ay tekstil ihracatının seyri incelendiğine
ise, ihracatın değişken bir eğilim izlediği görülmektedir. Yılın ilk ayında %2,9
oranında azalan tekstil ihracatı, Şubat ayında %1,7 oranında artarken Mart
ayında tekrar düşüşe geçerek %0,8 oranında azaldığı görülmektedir. Nisan
ayında ise tekstil ihracatının düşüş ivmesi artmış ve ihracatta %14,2 oranında
gerileme görülmüştür. Mayıs ayında ise düşüş ivme kaybederek %1,5
oranında olmuştur. 2012 yılının Haziran ise düşüş ivmesi biraz artarak %5,3
olmuştur. İhracatta azalış eğilimi Temmuz ayında da sürmüş ve düşüş oranı
aylık bazda %6,3’e yükselmiştir. Bununla birlikte Ağustos ayında %0,2 artış ile
tekrar yükselişen geçen tekstil ihracatı, Eylül ayında da %11,2 artışa
ulaşmıştır. Eylül ayında yaşanan bu artışın en büyük nedeni, özellikle bu ayda
AB-27 ülkeine yönelik ihracatın %8,2 oranında artmasıdır. AB-27 ülke grubuna
ihracatta görülen bu artış 2011 Aralık ayından itibaren AB-27 pazarında
kaydedilen ilk artış olarak dikkat çekmektedir.
2012 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye’nin genel ihracatı %12,1 oranında artışla
99,4 milyar dolardan 111,5 milyar dolara çıkarken; sanayi ihracatı %2 oranında
artarak 84,9 milyar dolara dolara yükselmiştir.
Ocak-Eylül 2012 döneminde tekstil ihracatının %2,6 oranında azalması,
Türkiye genel ihracatı içinde tekstil ihracatının payının %6’dan %5,2’ye, sanayi
ihracatı içindeki payının %7,2’den %6,8’e inmesine yolaçmıştır.
Aylık bazda tekstil sektörünün ihracat performansı incelendiğinde, 2012 yılının
Eylül ayında ihracat %11,2 oranında artmış olup, aynı dönemde Türkiye genel
ihracatı %7,4 oranında, sanayi ihracatı ise %6,7 oranında artmış
bulunmaktadır.
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Ülke Grupları Bazında Tekstil İhracatındaki Gelişmeler
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den Eski Doğu Bloku ülkeleri,
Afrika ülkeleri, Amerika ülkeleri, Asya ve Okyanusya ülkeleri, Türk
Cumhuriyetleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri’ne Türkiye’den yapılan tekstil
ihracatında %0,4 ile %15,3 arasında değişen oranlarda artışlar olmuştur. Diğer
yandan AB ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine ve Serbest Bölgeler’e yapılan tekstil
ihracatında sırasıyla %11,3, %3,3 ile %20,2 oranlarında düşüş görülmüştür.
Ocak-Eylül 2012 döneminde gerçekleşen 5,8 milyar dolarlık tekstil ihracatının
2,6 milyar dolarlık kısmı AB ülkelerine yapılmış ve ihracat geçen yılın aynı
dönemine kıyasla %11,3 oranında azalmıştır. 27 AB ülkesine yönelik tekstil
ihracatındaki oransal düşüş, toplam tekstil ihracat düşüşünün (%2,6)
üzerindedir. Bu düşüş sonucunda 2012 yılının ilk üç çeyreğinde AB ülkelerine
yönelik ihracatın Türkiye toplam tekstil ihracatından aldığı pay %48,2’den
%43,9’a inmiştir. Rakamlardan görüldüğü üzere, AB ülkelerinin genelinde
yaşanan ekonomik durgunluk Türkiye’nin tekstil ihracatına negatif yönde
yansımaya devam etmektedir.
Türkiye’nin ikinci en büyük tekstil ihracat pazarı olan ve Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Beyaz Rusya, gibi ülkelerin yer aldığı “Eski Doğu Bloku Ülkeleri”
grubuna yönelik tekstil ihracatı, 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde %10,3
oranında artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu artış neticesinde, Eski
Doğu Bloku ülkelerinin Türkiye toplam tekstil ihracatından aldığı pay da
%18,9’dan %21,4’e yükselmiştir.
Cezayir, Libya, Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dahil
olduğu Afrika ülke grubuna 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde %7,9
oranında artışla 566,9 milyon dolar değerinde tekstil ihracatı yapılmıştır. Bu
artış dolayısıyla Afrika ülkelerinin Türkiye toplam tekstil ihracatından aldığı
pay, %8,8’den %9,8’e yükselmiştir. Söz konusu ülke grubu,Türkiye’nin tekstil
ihracatında üçüncü en büyük pazar konumundadır.
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde Ortadoğu ülkelerine, %3,3 düşüşle 491,4
milyon dolar değerinde tekstil ürünü ihraç edilmiştir. Suudi Arabistan, Irak, İran,
İsrail, Kuveyt gibi ülkelerin yer aldığı Ortadoğu ülke grubuna yönelik tekstil
ihracatının Türkiye toplam tekstil ihracatından aldığı pay %8,5 düzeyinde
olmuştur.
ABD, Kanada, Brezilya ve Meksika gibi Amerika kıtasında yer alan ülkelerden
oluşan Amerika ülke grubuna yönelik tekstil ihracatı, 2012 yılının ilk üç
çeyreğinde %12 oranında artışla 373 milyon dolara yükselmiştir. Amerika ülke
grubuna yönelik ihracatın toplam tekstil ihracatından aldığı pay ise %5,6’dan
%6,4 seviyesine yükselmiştir.
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde Japonya, Çin, Hong Kong, Hindistan gibi
ülkelerin yer aldığı Asya ve Okyanusya ülkelerine yönelik ihracat, %5,9
oranında artışla 321,5 milyon dolara yükselmiştir. Bu artış neticesinde, Asya
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ve Okyanusya ülke grubunun toplam tekstil ihracatındaki payı %5,1’den
%5,5’e yükselmiştir.
Ocak-Eylül 2012 döneminde Serbest Bölgeler’e yapılan tekstil ihracatı ise
%20,2 oranında düşüşle 159,7 milyon dolar seviyesine inmiştir. Bu düşüş
sonucunda, söz konusu ülke grubunun tekstil ihracatından aldığı pay %2,8’e
gerilemiştir. En yüksek oranlı ihracat kaybı Serbest Bölgeler ülke grubunda
ortaya çıkmıştır.
Diğer
yandan,
Azerbaycan,
Özbekistan,
Kazakistan
gibi
Türk
Cumhuriyetlerinin yer aldığı ülke grubuna yapılan tekstil ihracatı, 2012 yılının
ilk dokuz aylık döneminde %15,3 oranında artarak 84,6 milyon dolara
yükselmiştir. En yüksek oranlı ihracat artışına sözkonusu ülke grubunda
ulaşılmıştır.Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik tekstil ihracatının toplam tekstil
ihracatından aldığı pay %1,5 seviyesine yükselmiştir.
Norveç, İsviçre ve KKTC’nin dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri grubuna yönelik
tekstil ihracatı, 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde %0,4 artışla 13,3 milyon
dolara yükselmiştir. Söz konusu ülke grubunun Türkiye toplam tekstil
ihracatından aldığı pay %0,2 seviyesindedir.
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde belli başlı ülke gruplarına yönelik tekstil
ihracatına ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.

Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Tekstil İhracat Kaydı
Ülke Grupları

2011
Ocak-Eylül
1000$

2011
PAY %

2012
Ocak-Eylül
1000$

2012
PAY %

DEĞİŞİM %

AB Ülkeleri (27) Toplamı

2.877.083

48,2

2.551.406

43,9

-11,3

1.129.347

18,9

1.245.339

21,4

10,3

525.228

8,8

566.924

9,8

7,9

508.106

8,5

491.405

8,5

-3,3

333.070

5,6

373.020

6,4

12,0

303.536

5,1

321.541

5,5

5,9

73.357

1,2

84.570

1,5

15,3

13.295

0,2

13.344

0,2

0,4

200.077

3,4

159.713

2,8

-20,2

5.963.098

100,0

5.807.262

100,0

-2,6

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

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

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

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

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

Türk Cumhuriyetleri Toplamı
(Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb)

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı
(Norveç, İsviçre, KKTC)

Serbest Bölgeler Toplamı
Toplam Tekstil İhracat Kaydı
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
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Belli Başlı Pazarlara Tekstil İhracatında Gelişmeler
Ülke bazında incelendiğinde, Ocak-Eylül 2012 döneminde Türkiye’den en fazla
tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ülkeler Rusya Federasyonu, İtalya,
Almanya, İngiltere, İran, ABD, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Mısır olarak
sıralanmaktadır.
En fazla ihracat yapılan ilk on ülkeden beşine yönelik ihracat %0,4 ile %14,6
arasında değişen oranlarda artış gösterirken, diğer beşine yapılan ihracat
%0,9 ile %20,4 arasında değişen oranlarda azalmıştır.
Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaptığı ilk on ülkeden
altısı AB ülkesidir.
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı
yapılan ülkeler aşağıdaki tablodan görülebilir.

TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI
ENFAZLAİHRACAT YAPILANÜLKELER/ $ SIRALI
Birim: 1000 $

2011
OCAK-EYLÜL

TOPLAM
TEKS.'DE
PAY %

2012
OCAK-EYLÜL

TOPLAM
TEKS.'DE PAY DEĞİŞİM%
%

RUSYA FEDERASYONU

759.832

12,7

870.597

15,0

14,6

İTALYA

660.665

11,1

525.830

9,1

-20,4

ALMANYA

360.113

6,0

299.244

5,2

-16,9
-0,9

İNGİLTERE

224.964

3,8

222.858

3,8

İRAN

219.122

3,7

219.921

3,8

0,4

ABD

209.483

3,5

217.283

3,7

3,7

ROMANYA

219.892

3,7

204.090

3,5

-7,2

BULGARİSTAN

181.600

3,0

200.239

3,4

10,3

POLONYA

220.476

3,7

191.029

3,3

-13,4

MISIR

161.298

2,7

165.507

2,8

2,6

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

3.217.445

54,0

3.116.599

53,7

-3,1

TOPLAM TEKSTİL
İHRACATI

5.963.098

100

100

-2,6

5.807.262

KAYNAK: İhracatçi Birlikleri Kayıt Rakamları

2012 yılının ilk üç çeyreğinde Rusya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı %14,6
oranında artışla 870,6 milyon dolara çıkarken, İtalya’ya yönelik ihracat %20,4
düşüşle 525,8 milyon dolara gerilemiştir. İlk on ihracat pazarı içinde en büyük
ihracat kaybı İtalya’ya yönelik tekstil ihracatında görülmüştür. Bir diğer önemli
tekstil pazarı Almanya’ya ihracat %16,9 düşüşle 299,2 milyon dolara inmiştir.
Rusya’nın Türkiye genel tekstil ihracatındaki payı %15 İtalya’nın payı %9,1 ve
Almanya’nın payı %5,2 olarak hesaplanmaktadır.
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Tekstil ihracatında dördüncü büyük pazar İngiltere’ye ihracat 2012’nin ilk
dokuz ayında %0,9 oranında düşerek 222,9 milyon dolara inmiştir ve toplam
tekstil ihracatından aldığı pay %3,8 olmuştur. İran’a ihracat %0,4 oranında
artarak 219,9 milyon dolar olurken, ABD’ye ihracat %3,7 oranında artarak
217,3 milyon dolara yükselmiştir. Romanya’ya yönelik ihracat ise %7,2
oranında düşerek 204,1 milyon dolar olmuştur. İngiltere’nin Türkiye toplam
tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki payı %3,8 olurken, İran’ın payı %3,8 ve
ABD’nin payı %3,7 ve Romanya’nın payı ise %3,5 olarak hesaplanmaktadır.
Bulgaristan, Polonya ve Mısır, 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin
en çok tekstil ihraç ettiği diğer ülkeler olarak sıralanmaktadır. Bulgaristan’a
yapılan ihracat %10,3 oranında artarak 200,2 milyon dolara çıkarken,
Polonya’ya ihracat %13,4 düşüşle 191 milyon dolara gerilemiş ve Mısır’a
ihracat %2,6 artışla 165,5 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye tekstil
ihracatında Bulgaristan’ın payı %3,4, Polonya’nın payı %3,3 ve Mısır’ın payı
%2,8 seviyesindedir.

Belli Başlı Ürün Grupları Bazında İhracat
2012 yılının Ocak-Eylül döneminde elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme kumaş
ve dokusuz yüzeyler, keçeler ve vatkalar olarak belirlenen belli başlı tekstil
ürün gruplarında ihracat incelendiğinde, örme kumaşlar ve dokusuz
yüzeylerde ihracat artarken, elyaf, iplik ve dokuma kumaş ürün gruplarının
tamamında ihracatında performans kayıpları görülmektedir.
Ocak-Eylül 2012 döneminde, 2011 yılının aynı dönemine kıyasla, Türkiye’den
%10,2 oranında düşüşle 481,3 milyon dolar değerinde elyaf, %5,9 düşüşle 1,2
milyar dolar değerinde iplik ve %4,2 oranında düşüşle 1,9 milyar dolar dolar
değerindeki dokuma kumaş ihraç edilmiştir. Diğer önemli ihracat kalemlerinden
örme kumaşların ihracatı %3,8 oranında artarak 1,2 milyar dolara yükselirken,
dokusuz yüzeylerin ihracatı %19,1 oranında artarak 267,5 milyon dolara
ulaşmıştır.
Toplam tekstil ihracatında elyaf ihracatının payı %8,3, iplik ihracatının payı
%20,7, dokuma kumaş ihracatının payı %32,8 olarak hesaplanmaktadır.
Dokuma kumaşların yanı sıra, konfeksiyon sanayiinin bir diğer temel
hammaddesi olan örme kumaşların ihracatının toplam tekstil ihracatındaki payı
%20,8 olurken, kullanımları ve dolayısıyla önemleri gün geçtikçe artan
dokusuz yüzeyler (non-woven), vatka ve keçelerin payı ise %4,6 olarak kayda
alınmıştır.
Elyaf, iplik ve dokuma kumaşların alt ürün grupları incelendiğinde 2012 yılının
ilk üç çeyreğinde en çok ihraç edilen elyaf türü %0,6 artış ve 315,2 milyon
dolarlık ihracat değeri ile sentetik-suni devamsız lifler olmuştur. Bunun
yanında, pamuk lifleri ihracatında %26,6 ile yüksek oranlı bir düşüş dikkat
çekmektedir. Bu yüksek oranlı düşüş sonucunda pamuk elyafı ihracatı değer
olarak 192,7 milyon dolardan 141,4 milyon dolara gerilemiştir. Ayrıca, ipek lifi
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ihracatında ulaşılan %810,3 oranındaki oldukça yüksek artış oranı dikkat
çekmektedir, ancak ipek liflerinin ihracatı 457 bin dolar seviyesindedir.
2012 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’den en fazla ihraç edilen iplik çeşidi %0,9
artışla ve 406,5 milyon dolarlık ihracat değeriyle sentetik-suni devamsız
liflerden ipliklerdir. Bir diğer önemli iplik türü olan sentetik-suni filament
ipliklerin ihracat değeri ise 397,4 milyon dolar olurken %6,5 oranında ihracat
kaybı görülmüştür. Bir diğer önemli iplik türü olan pamuk ipliklerinin ihracatı ise
%12,8 oranında düşerek 402,6 milyon dolardan 350,9 milyon dolara
gerilemiştir.
Aynı dönemde, en fazla ihraç edilen dokuma kumaşlar, %11,4 oranında düşüş
ve 798,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaşlardır.
Ayrıca, sentetik-suni filament ipliklerinden dokuma kumaşların ihracat değeri
de %3,4 artışla 710,5 milyon dolara yükselmiştir.
Ocak-Eylül 2012’de en çok ihraç edilen örme kumaş türü ise %0,1 düşüş ve
668,3 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlardır.
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Belli Başlı Ürün Grupları Bazında Tekstil İhracatı
Ocak - Eylül
2011 - 2012
Birim: 1.000 ABD $

2011
Ocak - Eylül

2012
Ocak - Eylül

Pay %

2011/2012
Değişim %

Sentetik-Suni Devamsız Lifler

313.466

315.191

5,4

0,6

Pamuk Lifleri

192.688

141.352

2,4

-26,6

29.708

24.172

0,4

-18,6

İpek Lifi

50

457

0,01

810,3

Btikisel lifler

85

81

0,001

-5,7

535.998

481.253

8,3

-10,2

Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler

403.053

406.494

7,0

0,9

Sentetik-Suni Filament İplikleri

424.965

397.432

6,8

-6,5

Pamuk İpliği

402.601

350.902

6,0

-12,8

42.812

42.880

0,7

0,2

4.516

4.212

0,1

-6,7

157

223

0,004

41,6

1.278.104

1.202.142

20,7

-5,9

901.277

798.509

13,8

-11,4

686.996

710.456

12,2

3,4

300.862

302.205

5,2

0,4

84.646

79.240

1,4

-6,4

12.209

12.436

0,2

1,9

2.291

1.306

0,0

-43,0

1.988.280

1.904.152

32,8

-4,2

668.979

668.257

11,5

-0,1

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

318.035

349.213

6,0

9,8

Çözgülü Örme Kumaş

130.729

137.677

2,4

5,3

46.370

52.837

0,9

13,9

1.164.112

1.207.983

20,8

3,8

Dokusuz Yüzeyler**

224.508

267.476

4,6

19,1

Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı

772.096

744.255

12,8

-3,6

5.963.098

5.807.262

100,0

-2,6

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılları

Elyaf* İhracatı

Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler
Bitkisel Liften İplik
İpek İpliği
İplik* İhracatı
Pamuklu Dokuma Kumaş
Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma
Kumaş
Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden Dokuma
Kumaş
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Dokuma
Kumaş
Bitkisel Liften Dokuma Kumaş
İpekli Dokuma Kumaş
Dokuma Kumaş* İhracatı
Diğer Örme Kumaş
Örme Kumaş (eni 30 cm geçmeyen örme kumaşlar,

Örme Tüylü Kumaş
Örme Kumaş İhracatı

TÜRKİYE TOPLAM TEKSTİL İHRACATI
Kaynak : İhracatçı Birlikleri Konsolide Rakamları
*Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55'de yer alan ürünler dikkate alınmıştır.
**Vatka ve keçeler de dahildir.
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Üretim ve Kapasite Kullanımındaki Gelişmeler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında açıklanan
verilere göre, tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı 2011 yılının
Eylül ayında %75,1 iken, 2012 yılının Eylül ayında %77,8’e yükselmiştir. Bir
başka ifade ile, tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı 2012 yılının
Eylül ayında bir önceki yılın Eylül ayına göre % 2,7 oranında artmıştır. Diğer
yandan, 2012 Ağustos ayında sektörel kapasite kullanım oranının %78,5
olduğu göz önüne alındığında, Eylül ayında kapasite kullanım oranının bir
önceki aya göre % 0,7 düştüğü hesaplanmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2012 yılının Temmuz ayında tekstil
ürünleri imalatında üretim endeksi, bir önceki ay olan Haziran ayına göre
% 3,3 oranında düşerken, 2011 yılının Temmuz ayına göre ise % 11,1
oranında artmıştır.

2012 YILI EYLÜL AYINDA İHRACAT SEKTÖRLERİMİZİ
ETKİLEYEN GELİŞMELER
Eylül ayında sektörlerimizi etkileyen uluslararası olayların başında, en
önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ndeki kriz atmosferinin, başta
Yunanistan siyasi krizi olmak üzere çeşitli nedenlerden tekrar yükselişe
geçmesi yer alırken, AB’nin kendi ekonomisi kadar çevre ekonomiler ve dünya
ekonomisinde neden olabileceği hasar da yoğun olarak gündemi işgal
etmektedir. AB ve IMF, Yunanistan’a verilecek yeni kredi diliminin serbest
bırakılması için Yunan Hükümeti’ne bütçede ciddi kısıntı yapılmasını şart
koşmaktadır.
AB genelinde işsizlik oranı Ağustos ayında % 10,5’e yükselirken, Euro
Bölgesinde ise % 11,4 olarak kaydedilmiştir. AB’nin en yüksek işsizlik oranına
sahip olan İspanya’da işsiz oranı % 25,1’e yükselirken, önemli pazarlarımızdan
İtalya’da % 10,7, Fransa’da % 10,6, İngiltere’de ise % 8’e yükselmiş
bulunmaktadır.
Bu çerçevede, AB’de artan ekonomik kriz ve mali belirsizlik, tüketimin
yanı sıra sektörlerimizin ihracat performanslarını da olumsuz etkilese de,
AB’ne yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı
dönemine göre % 19,6 artarken, tekstil ihracatı ise aynı dönemde % 8,2 artış
göstermiştir.
AB pazarının yanısıra özellikle Suriye ile dış ticareti sekteye
uğratabilecek gelişmelerin devam etmesi, Eylül ayında da sektörel ihracat
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performansını belirleyen önemli bir etken olmuştur. Önemli tekstil
pazarlarımızdan İran’a yapılan ihracat ise Eylül ayında geçen yılın aynı
dönemine göre % 8,8 azalırken, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yıl ile
aynı seviyede gerçekleşmiştir. Öte yandan, İran para birimi riyalin dolar
karşısında Ekim ayının ilk günlerinde % 30 civarında bir oranda değer
kaybetmesinin Türkiye’den bu pazara yapılan ihracatları önümüzdeki dönemde
daha da zora sokmasından endişe edilmektedir.
İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren döviz kurlarıyla ilgili olarak,
rekabet gücünü doğrudan etkileyen euro/dolar paritesi 1,21 seviyelerine kadar
gerilediği yaz dönemine göre bir miktar düzelmeyle birlikte 1,29 – 1,30
seviyelerinde seyretmektedir.
Öte yandan, 2012 yılının Mayıs ve Haziran aylarında düşüşe geçtikten
sonra Temmuz ve Ağustos aylarında hafif yükselişe geçen petrol fiyatları, Eylül
ayını inişli-çıkışlı bir şekilde bitirdikten sonra Ekim ayının ilk haftası itibariyle 90
dolar /varil seviyesi civarında seyretmektedir.

BELLİ BAŞLI PAZAR ÜLKELERDEKİ EKONOMİK GELİŞMELER
Rusya
İhracat sektörlerimizin en önemli ihracat pazarlarından Rusya ekonomisi
2012 yılının ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 4,9
büyürken, 2. çeyrek dönemde ise % 4 büyüme göstermiştir.
Ülke genelinde perakende satışlar 2012 yılının ilk yarısındaki canlılığın
ardından Temmuz ayında yavaşlayarak Haziran ayına göre % 1,6, geçen
yılın aynı dönemine göre ise % 5,1 artmış bulunmaktadır.
Rusya sanayi üretimi ise 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde % 3,1
büyüme göstermiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki büyüme oranı % 6,5’ti.
Hazır giyim, deri ve tekstil ürünleri ihracatımız açısından önemli bir pazar
olan Rusya ekonomisinde 2012 yılında ciddi bir düşüş öngörülmeyen 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.
Dünya Bankası verilerine göre Rus ekonomisinin 2012 yılında % 3,5
büyümesi öngörülürken, 2013 yılında ise % 3,9 büyüme öngörülmektedir.
IMF ise 2012 yılında Rusya ekonomisinin % 4 büyüyeceğini öngörmektedir.
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Almanya
İhracat sektörlerimizin en önemli pazarı olan Avrupa Birliği’nin en büyük
ekonomisi Almanya’nın GSYH’sinin 2012 yılının 2. çeyrek döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre % 1 büyüdüğü açıklanmıştır.
Almanya 2012 yılının ilk çeyrek döneminde ise bir önceki yıla göre % 1,2
büyüme göstermişti.
AB’deki krize rağmen bugüne kadar ihracat ağırlıklı güçlü büyüme trendini
nispeten koruyan Alman ekonomisinin güncel verilere göre ivmesini
kaybetmeye başladığı görülürken, 2012 yılı genelinde % 1’in altında bir
oranda büyümesi beklenmektedir.
Almanya’da işsizlik oranı ise Ağustos ayında Temmuz ayındaki seviyesi
değişmeyerek % 5,5 olarak açıklanmıştır.
Almanya genelinde perakende satışlarda ise Temmuz ayında geçen yılın
aynı dönemine göre % 1,6 düşüş kaydedilirken, Ağustos ayında ise % 0,8
gerileme meydana gelmiştir.
İtalya
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden ve ihracat sektörlerimizin başlıca
pazarlarından İtalya’nın GSYH’si 2012 yılının 2. çeyrek döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre % 2,5 küçülmüş bulunmaktadır.
İtalya ekonomisi 2012 yılının ilk çeyrek döneminde ise % 1,4 küçülmüştü.
İtalya’da işsizlik oranı Ağustos ayında Temmuz ayındaki gibi %10,7 olarak
kaydedilmiştir.
Güncel IMF tahminlerine göre İtalya ekonomisinin 2012 yılında % 2,2
daralması beklenirken, OECD ise daralmanın % 2,4 oranında
gerçekleşeceğini öngörmektedir.
İtalya genelinde perakende satışlarda ise Haziran ayında geçen yılın aynı
dönemine göre % 2,4 düşüş kaydedilirken, Temmuz ayında ise % 2,6
gerileme yaşanmıştır.
İngiltere
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden İngiltere’nin GSYH’sinin 2012
yılının 2. çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 0,5
küçüldüğü açıklanmıştır.
İngiltere ekonomisi 2012 yılının ilk çeyrek döneminde ise % 0,2 büyüme
göstermişti.
İngiltere’de işsizlik oranı 2012 yılı Haziran ayında % 8 olarak açıklanmıştır.
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Güncel IMF tahminlerine göre İngiltere ekonomisinin 2012 yılında % 0,8
büyümesi beklenmektedir.
İngiltere genelinde perakende satışlarda ise Temmuz ayında geçen yılın
aynı dönemine göre % 4,4 artış kaydedilirken, Ağustos ayında ise % 4,5
yükseliş gerçekleşmiştir.
İngiltere Merkez Bankası, ekonominin bu yıl büyüme ve daralma arasında
zikzak çizmeye devam edeceğini öngörürken, ülke ekonomisinin bu yıl
daralması veya çok düşük oranda büyümesi beklenmektedir.
İran
Özellikle tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda başlıca pazarlardan olan
İran, son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. BM yaptırımlarının
yanı sıra ABD tarafından ek yaptırımlara maruz kalan ülke ekonomisi, büyük
oranda petrol ihracatına bağımlıdır.
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.
Bu çerçevede, önemli tekstil pazarlarımızdan İran’a yapılan ihracat Eylül
ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 8,8 azalırken, Ocak-Eylül
döneminde ise bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşmiştir.
Öte yandan, İran para birimi riyalin dolar karşısında Eylül ayının son
haftasında % 30’un üzerinde değer kaybetmesinin Türkiye’den bu pazara
yapılan ihracatları önümüzdeki dönemde daha da zora sokmasından endişe
edilmektedir.
Diğer yandan, İran ekonomisi 2011 yılında % 2,5 büyüme gösterirken,
uluslararası finans kuruluşları, ağırlaşan yaptırımlar nedeniyle ülke
ekonomisinin
2012
yılı
büyümesinin
olumsuz
etkileneceğini
belirtmektedirler. İran ekonomisinin 2012 yılında % 2,5-3,0 düzeyinde
büyümesi öngörülürken, işsizlik oranının ise % 20’ye yaklaştığı tahmin
edilmektedir.
ABD
ABD’de açıklanan son veriler ülke ekonomisinin ilk çeyrek dönemde
genelde olumlu bir seyir izlediğini ortaya koyarken, uzmanlar ülke
ekonomisinin son finansal krizin etkisinden hala tam olarak kurtulamadığını
da hatırlatmaktadır.
Bu çerçevede ABD ekonomisi, ABD ekonomisi 2012 yılının ilk çeyrek
döneminde % 2 büyüme gerçekleştirirken, ikinci çeyrek dönemde ise ancak
% 1,3 büyüme kaydedilmiştir.
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Güncel IMF tahminlerine göre ABD ekonomisinin 2012 yılında ise % 2,1
büyümesi beklenmektedir.
Ülke genelinde gıda dışı perakende satışlar 2012 yılının ilk 8 aylık
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 5,6 yükselirken, aynı
dönemde hazır giyim ve aksesuar ile ayakkabı perakende satışları ise
geçen yıla göre % 6,4 artmış bulunmaktadır.
Öte yandan, son 3 yıldır % 9 ve üzerinde seyreden işsizlik oranı, 2012
yılının Haziran ve Temmuz aylarında % 8,3 seviyesindeyken, Ağustos
ayında % 8,1’e, Eylül ayında ise son 4 yılın en düşük seviyesi olan % 7,8’e
gerilemiş bulunmaktadır.
ABD’nin güncel dış ticaret verilerine göre ülkenin mal ihracatı 2012 yılı
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,3
artarak 913,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde ithalat % 4,7
artarak 1 trilyon 351 milyar dolara yükselmiştir. Ocak-Temmuz döneminde
mallar bazında dış ticaret açığı ise % 1,9 artışla 437,3 milyar dolara
yükselmiştir.
Fransa
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden Fransa’nın, 2012 yılının 2. çeyrek
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 0,3 büyüdüğü kaydedilmiştir.
Fransa 2012 yılının ilk çeyrek döneminde de % 0,3 büyüme göstermişti.
Güncel tahminlere göre Fransa ekonomisinin
% 0,1 – 0,2 aralığında büyümesi beklenmektedir.

2012

yılında

ancak

Fransa’da işsizlik oranı Ağustos ayında Temmuz ayına göre % 0,3 artarak
% 10,6 seviyesine yükselmiştir.
Fransa genelinde perakende satışlarda Temmuz ayında geçen yılın aynı
dönemine göre % 3,6 artış kaydedilirken, Ağustos ayında ise % 0,3 büyüme
kaydedilmiştir.
Öte yandan, Fransa’da hükümetin kemer sıkma politikalarıyla birlikte 2013
yılı bütçesinden 30 milyar € tasarruf etme planının vergileri artırmasından ve
hane halkı gelirleri ile tüketimi olumsuz etkilemesinden endişe edilmektedir.
İspanya
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden ve hazır giyim başta olmak üzere
ihracat sektörlerimizin önemli pazarlarından İspanya ekonomisi içinde
bulunduğu borç sarmalı ve durgunlaşan ekonomiye bağlı olarak artan
işsizlik oranı nedeniyle zor bir dönemden geçerken, ülkenin GSYH’si 2012
yılının 2. çeyrek döneminde % 1,3 küçülmüş bulunmaktadır. İspanya 2012
yılının ilk çeyrek döneminde ise % 0,6 küçülmüştü.
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Kesin veriler henüz açıklanmamakla birlikte İspanya ekonomisinin 3. çeyrek
dönemde de % 0,4 küçülmesi beklenmektedir.
Güncel IMF tahminlerine göre İspanya ekonomisinin 2012 yılında % 1,8
daralması beklenmektedir.
AB’nin en yüksek işsizlik oranına sahip İspanya’da işsizlik oranı Ağustos
ayında % 25,1 seviyesinde kaydedilmiştir.
İspanya genelinde perakende satışlarda Temmuz ayında geçen yılın aynı
dönemine göre % 7,4 düşüş kaydedilirken, Ağustos ayında ise % 2,1 düşüş
kaydedilmiştir.
Irak
Ortadoğu pazarının önemli ülkelerinden Irak ekonomisinin 2012 yılında
% 10’un üzerinde bir oranda büyüyeceği öngörülmektedir.
30 milyona yakın nüfusu ve gelecekte artması beklenen petrol gelirleri
sayesinde alım gücünün de artması beklenen Irak’ta, başta güvenlik ve
yüksek işsizlik olmak üzere halen ciddi sorunlar mevcuttur ve ülke
nüfusunun % 25'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
Başta kanalizasyon, temiz su temini ve elektrik gibi altyapı sorunları da
çözüm beklemeye devam etmektedir.
Bunlara rağmen özellikle ayakkabı, halı ve konfeksiyon sektörlerimiz için
gittikçe büyüyen pazar haline gelen Irak’ın önemi ihracat sektörlerimiz
açısından giderek daha da artmaktadır.
Öte yandan, yabancı petrol şirketlerinin Irak'ta petrol üretmeye başlamasıyla
birlikte petrol ihracatının artması, buna paralel ülkenin mali durumunun
düzelmesi ve büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Halen 82 milyar
dolar GSYH’ye sahip olan ekonominin büyük bölümü petrol ihracatından
sağlanmaktadır.
Suudi Arabistan
Dünyanın başlıca petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'da, ülkenin
GSYH'si yaklaşık 600 milyar dolar olarak hesaplanırken, satın alma
paritesine göre kişi başına gelir ise 24 bin dolar seviyesinde bulunmaktadır.
Öte yandan, yüksek refah düzeyine rağmen genç nüfus arasında işsizlik
oranının yüksek olduğu kaydedilmektedir.
Bütçe gelirlerinin % 75'ini, toplam ihracatın ise % 90'ını petrol gelirlerinin
oluşturduğu ülkede, son dönemde petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte
ekonomide olumlu gelişmeler beklenmektedir.
IMF tarafından yapılan projeksiyonlar doğrultusunda Suudi Arabistan’ın
2011 yılında % 6,5 büyüdüğü öngörülürken, 2012 yılında ise % 4-5
aralığında bir büyüme beklenmektedir.
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Suriye
Başta tekstil ve hammaddeleri olmak üzere ihracat sektörlerimizin önemli bir
pazarı olan Ortadoğu grubundaki Suriye tarafından Serbest Ticaret
Anlaşması’nın askıya alınması ve Türkiye’den yapılan ihracatlarda % 30
oranında ek gümrük vergisi uygulanması sonucunda genel ihracatın yanı
sıra başta en önemli sektörel ihracatımızın olduğu tekstil ve hammaddeleri
ihracatında Ocak-Eylül döneminde % 64,8 olmak üzere diğer sektörel
ihracatlarda da sert düşüşler yaşanmaktadır.
Uluslar arası yaptırımlar nedeniyle Suriye ekonomisinin 2012 yılında ciddi
oranda küçülmesi beklenirken, ülkede gıda ve akaryakıt temininde sıkıntılar
yaşanmaktadır.

İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
08.10.2012
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