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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2014 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2014 yılında 2013 yılına göre %6 

oranında artışla 8,9 milyar dolara yükselmiştir.    
 

 

Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri 
Sektörünün Payı 

 

2014 yılında Türkiye’nin genel ihracatı %4 oranında yükselerek, 157,6 milyar 

dolara ulaşmıştır. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %4,3 oranında artışla 
124,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 

 

 

 

Yine aynı dönemde 8,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı %5,6’ya ve sanayi ürünleri 
ihracatındaki payı ise %7,2’ye yükselmiştir.   
 

 

Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatı  

 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat seyri ay ay 

incelendiğinde, ihracatın yıl boyunca dalgalı bir şekilde artış kaydettiği, Aralık 

ayında da %1,9’luk bir yükselme kaydettiği görülmektedir.  
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2014 yılında, 2013 yılına göre tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat 

değişim oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 

 

2014 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (28) ülkelerine 
yapılmıştır. Yaklaşık 4,1 milyar dolar ile AB (28) ülkelerine yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %45,8’ini 
oluşturmaktadır.  
 

2014 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %16,9’unun yapıldığı Eski Doğu 
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Bloku ülkeleridir. Bu bölgeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı %11,5 oranında 
gerileme ile 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla yükselen ülke grubu, 
%58,1 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri ülkelerine yapılan ihracatta 
kaydedilmiştir.  
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla gerileyen ülke grubu ise, 
%11,5 oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracatta 
kaydedilmiştir.   
 

2014 yılında ülke gruplarına yönelik tekstil ve hammaddeleri ihracatına ilişkin 
veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

 

 
 

 

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler  

 

2014 yılında, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler 
değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının %9,9 oranında pay ile İtalya 
olduğu görülmektedir. İtalya’ya, bu dönemde %5,2 oranında artışla yaklaşık 881 

milyon dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

2014 yılında, en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke 
Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı %24,9 gibi 

önemli bir oranda gerilemiş ve yaklaşık 763 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Rusya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatında yaşanan 
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gerileme, ülkenin 2013 yılında %12,1 olan toplam tekstil ve hammaddeleri 

ihracatındaki payının %8,6’ya düşmesine yol açmıştır.  
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı 
Almanya’dır. Almanya’ya yapılan ihracat, bu dönemde %1,4 oranında artışla 451 

milyon dolara yükselmiştir. Almanya’nın toplam tekstil ve hammaddeleri 

ihracatındaki payı %5,1’dir.  
 

2014 yılında, dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları, sırasıyla İngiltere ve 
İran’dır. İngiltere’ye yapılan ihracat, %13,8 oranında artarak 365 milyon dolara, 

İran’a yapılan ihracat ise %41,9 artarak 341 milyon dolara yükselmiştir.  
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı en 
fazla yükselen ülke İran’dır. İran’ın payı %3,8’e ulaşmıştır.  
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı en 
fazla gerileyen ülke ise Rusya Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya yapılan 
ihracat %24,9 oranında gerilemiştir.  
 

Türkiye’nin 2014 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaptığı ülkeler 
aşağıdaki tablodan izlenebilir. 
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Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  

 

2014 yılında, 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 %2,9 oranında yükselerek 2,9 milyar dolara yaklaşmıştır.   
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2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %20,1’ini oluşturan iplik grubudur. 
Bu dönemde iplik ihracatı %2,8 oranında yükselerek 1,8 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ürün grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %19,4’ünü oluşturan örme kumaş 
grubudur. Bu dönemde örme kumaş ihracatı %1,8 oranında yükselerek 1,7 milyar 

dolara yaklaşmıştır.  
 

 

  

 
 

 

Elyaf ihracatı 

 

2014 yılında, alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı incelendiğinde, en önemli alt 
ürün grubunun sentetik-suni devamsız lifler olduğu görülmektedir. Bu dönemde 
toplam elyaf ihracatının %64,1’ini oluşturan sentetik-suni devamsız lifler ihracatı 
%0,4 oranında yükselerek 410 milyon dolara yaklaşmıştır.   
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İplik ihracatı  

 

2014 yılında, alt ürün grupları bazında iplik ihracatı incelendiğinde, en önemli alt 
ürün grubunun sentetik-suni filament iplikleri olduğu görülmektedir. Bu 
dönemde toplam iplik ihracatının %37,8’ini oluşturan sentetik-suni filament 

iplikleri ihracatı %6,4 oranında yükselerek 674 milyon dolara yaklaşmıştır. 
 

 

 

 

 

 

Dokuma kumaş ihracatı  

 

2014 yılında, alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde, en 
önemli alt ürün grubunun pamuklu dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Bu 
dönemde toplam dokuma kumaş ihracatının %42,3’ünü oluşturan pamuklu 
dokuma kumaş ihracatı %2,6 oranında gerileyerek 1,2 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.    
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Örme kumaş ihracatı  

 

2014 yılında, 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 
%3 oranında yükselerek 939 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 

 

 

 

 

 

Ev Tekstili İhracatı 

 

Ev tekstili ihracatı 2014 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında 
artarak 2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 

Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 

 

2014 yılında, ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde, en önemli 
ürün grubunun tuvalet ve mutfak bezleri olduğu görülmektedir. Bu dönemde 
toplam ev tekstili ihracatının %33,3’ünü oluşturan tuvalet ve mutfak bezleri 

ihracatı %2,9 oranında yükselerek 676 milyon dolara yaklaşmıştır.   
 

2014 yılında, ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam ev tekstili 

ihracatının %32,2’sini oluşturan yatak çarşafı grubudur. Bu dönemde yatak 
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çarşafı ihracatı %4 oranında yükselerek 655 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

 

 

 

Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 

 

2014 yılında, ev tekstili ihracatında en önemli ülke, toplam ev tekstili ihracatının 
%24,7’sinin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde yapılan ev 
tekstili ihracatı %2,4 oranında gerileme ile 503 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

2014 yılında, ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %6,5 oranında artışla 212 

milyon dolar değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirilen ABD’dir. ABD’nin 
toplam ev tekstili ihracatındaki payı %10,4’tür.  
 

Ev tekstili ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %62,7’dir. 2014 yılında AB 

ülkelerine %2,8 artışla 1,3 milyar dolar değerinde ev tekstili ihracatı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ülke arasında 2014 yılında ihracat değeri en 
fazla yükselen ülke, ihracatı %29,3 oranında artarak 109 milyon dolara ulaşan 
Hollanda’dır. Hollanda’nın toplam ev tekstili ihracatındaki payı %5,3’tür.   
  

Ev tekstili ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %28,1 oranında gerileme ile Rusya 

Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya yaklaşık 88 milyon dolar değerinde ev 
tekstili ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev tekstili ihracatındaki 
payı %4,3’e gerilemiştir.   
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Teknik Tekstil İhracatı 

 

Teknik tekstil ihracatı 2014 yılında, bir önceki yıla göre %3,1 oranında artarak 
yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 

 

2014 yılında, ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatı incelendiğinde, en 
önemli ürün grubunun teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve çuvallar 
olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam teknik tekstil ihracatının %23,6’sını 
oluşturan teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve çuvallar ihracatı %2,9 

oranında gerileyerek 377 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 

2014 yılında, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam teknik 

tekstil ihracatının %22,1’ini oluşturan dokusuz yüzey (non-woven) grubudur. Bu 

dönemde dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı %14,9 oranında yükselerek 354 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 

 

2014 yılında, teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, toplam teknik tekstil 
ihracatının %10,2’sinin gerçekleştirildiği Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde 
yapılan teknik tekstil ihracatı %1,1 oranında gerileme ile 163 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  
 

2014 yılında, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 106 milyon dolar 

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

ihracatındaki payı %6,6 olan Fransa’ya yapılan ihracat bu dönemde %10 
oranında gerilemiştir.   
 

Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %50,8’dir. 2014 yılında AB 

ülkelerine %5,9 oranında artışla 813 milyar dolar değerinde teknik tekstil 

ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında 2014 yılında ihracat değeri en 
fazla yükselen ülke, ihracatı %35,5 oranında artarak 63 milyon dolara ulaşan 
İran’dır. İran’ın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %3,9’dur.   

  

Teknik tekstil ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %22,6 oranında gerileme ile 
Rusya Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya 78 milyon dolar değerinde teknik 

tekstil ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam teknik tekstil ihracatındaki 
payı %4,9’a gerilemiştir.   
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Üretim ve Kapasite Kullanımı  

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2014 

yılının Aralık ayında tekstil ürünleri imalatında 79,3 olarak gerçekleşen kapasite 

kullanım oranı, bir önceki aya (2014 Kasım) göre %1 oranında azalırken, 2013 

yılının aynı ayına göre %0,7 azalmıştır.  
 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılı Ekim ayı tekstil ürünleri 
imalatında üretim endeksi, bir önceki ay olan 2014 yılı Eylül ayına göre %2,4 

oranında ve 2013 yılı Ekim ayına göre ise %0,4 oranında azalmıştır.  

 
 

2014 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektörümüzü Etkileyen 
Ekonomik Gelişmeler  

 

2014 yılı Aralık ayında tekstil sektörümüzün ihracatını etkileyen olayların 
başında, Türkiye’nin bölgesinde devam eden başta Rusya ekonomisindeki 
olumsuz gelişmeler ile merkezli jeo-politik çatışma olmak üzere siyasi krizlerin 
Türkiye ihracatına olumsuz etkilerinin devam etmesi yer almaktadır. Tekstil 

sektörümüzün başlıca pazarlarından Rusya’da rublenin istikrarsız seyrinin Aralık 
ayında da devam etmesinin sonucu olarak firmalarımızın bu pazara ihracatta 
yaşanan fiyat tutturma ve rekabet sorunları devam ederken, rubledeki hızlı değer 
kaybı sonrası artan enflasyonla birlikte halkın alım gücünün de azalmakta olduğu 
belirtilmektedir. İhracatı büyük ölçüde petrole dayanan ve bütçe gelirlerinin       
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% 50’si petrol ve doğalgaz gelirinden oluşan Rusya’da petrol fiyatlarındaki düşüş 
ülke ihracatını ve bütçe dengesini de sarsarken, yaptırımların ve petrol 
fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi durumunda 2015 yılında ülkenin resesyona 
girmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedilmektedir.  

Düşen petrol fiyatları ve sıkılaşan yaptırımlara paralel değeri hızla düşen 
rublede istikrar sağlamak ve ülke dışına sermaye kaçışını engellemek amacıyla 
Rusya Merkez Bankası Aralık ayının ortasında sürpriz bir kararla faiz oranını % 
10,5’ten % 17’ye çıkarırken, bu kararın sonucunda ilk etapta ruble kısmen değer 
kazansa da, sonraki haftalarda değer kaybının devam ettiği kaydedilmektedir.      
$ / ruble paritesi Aralık ayında 55 – 70 aralığında bir bantta dalgalanırken,  yılı 
ise 1 $ = 60 ruble seviyelerinde kapatmıştır.    

Diğer yandan yılın ilk bölümlerinde olumlu sinyaller vermesine rağmen 

gelinen noktada düşük büyüme ve deflasyon riskiyle karşı karşıya olan Euro 
Bölgesi ekonomilerinde tüketim ve talepte de düşüşler başladığı ve bu durumun 
AB pazarına ihracatımızı olumsuz etkilemeye başladığı görülmektedir. Geçmiş 
yıllarda Güney ülkelerinde yoğunlaşan ekonomik sorunların artık sanayisi güçlü 
üyeleri de etkilemeye başlaması ve bu kapsamda AB’nin sanayi lokomotifi olan 
Almanya’da sanayi siparişleri ve sanayi üretiminin ardından ihracat verilerinde 
de düşüş yaşanması, Alman ekonomisi kadar AB ekonomisi için de negatif 
sinyaller vermektedir. 2014 yılı sona ererken, Euro Bölgesinde enflasyona ve 
ekonomik durgunluğa yönelik endişeler artarak sürmekte olup, para 
politikasında son dönemde atılan adımlara rağmen enflasyonun düşük kalarak 
deflasyon endişelerini devam ettirdiği görülmektedir. Düşen petrol fiyatlarının da 
AB’de deflasyon riskini artıracağı kaydedilmektedir. Öte yandan Yunanistan’da 
erken seçim kararı alınması bu ülkeyle ilgili kaygıları tekrar yükseltmiş 
görünürken, Yunanistan’ın Euro Bölgesinden çıkarılması senaryoları tekrar 
gündeme gelmektedir.  

 Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Ekim ayı sonunda tahvil 
alımlarına son vermesinin ardından faiz artırımını yeni yılın belirsiz bir dönemine 
ertelemesi, faiz artışından olumsuz etkilenecek gelişmekte olan ülkeleri şimdilik 
rahatlatsa da, yılın ilk yarısı bitmeden ilk faiz artışının gelmesinin kuvvetle olası 
olduğu belirtilmektedir.  

Diğer yandan, 2014 yılının ilk çeyreğinde % 4,8, ikinci çeyrekte ise % 2,2 
oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2014 yılının 3. çeyreğinde ise yıllık bazda 
%1,7 ile beklentilerin oldukça altında bir büyüme kaydetmiştir. Böylece, Türkiye 
ekonomisi 2012 yılının son çeyreğinden bu yana çeyreklik bazda en zayıf büyüme 
performansını göstermiştir. Öte yandan, Dünya Bankası Aralık ayının 3. 
haftasında yayımladığı Türkiye Ekonomik Bilgi Notunda, Türkiye ekonomisi için 
2014 yılına ilişkin büyüme tahminini %3,5’ten %3,1’e indirirken, 2015 yılına 
ilişkin büyüme tahmini ise %3,5 seviyesinde teyit edilmektedir.  

Bu gelişmelerin çerçevesinde tekstil sektörü 2014 yılını % 6 artışla 8,9 

milyar dolar ihracat performansıyla kapatırken, hedeflenen 9 milyar dolarlık 
rakama ulaşıldığı görülmekte bununla birlikte başta Rusya olmak üzere 
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Türkiye’nin çevresindeki çatışma ve krizlerin yaşanmaması durumunda ihracat 
performansının 10 milyar doları geçmiş olacağı değerlendirilmektedir. Türkiye 
genel ihracatı ise 2014 yılını % 4 artışla 157,6 milyar dolarla kapatarak Orta 
Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kalmıştır.      

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Aralık ayına girildiğinde dolar/  değeri 2,22, 
euro/  değeri ise 2,77 seviyesindeyken, ay ortasında dolar/  değeri 2,32, euro/  

değeri ise 2,89 seviyesine yükselmiş; yılı ise dolar/  2,33, euro/  değeri 2,83’te 
kapatmıştır. Böylelikle 2013 yılını dolar/  değeri 2,13 iken, 2014 yılı sonunda 
2,33’e yükselmiş, euro/  değeri 2013 yılı sonunda 2,93 iken, 2014 yılının 
sonunda 2,83’e gerilemiştir.  

Bunun sonucunda 2013 yılı sonunda €/$ paritesi 1,37 seviyelerindeyken, 
2014 yılı sonunda 1,20 seviyesine kadar gerilemiştir. Tekstil sektörümüz 
ihracatının büyük bölümünün AB’ye yapıldığını ve ihracat gelirlerinin euro 
ağırlıklı olduğunu, buna karşılık ithalat girdilerinin dolar ağırlıklı olduğu göz 
önüne alındığında, son dönemde doların euroya karşı değer kazanması ihracat 
sektörümüzün ve genelde Türkiye ekonomisinin aleyhine bir gelişme olarak 
görülmelidir. Yeni yılın ilk haftasında 1,19 seviyesinin altına da inen €/$ 
paritesinin kısa vadede 1,15’e kadar gerileyebileceği belirtilmektedir.   

Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin kısmen hafiflemesinin yanı sıra 
küresel petrol üretimindeki artışla Euro Bölgesi ve küresel ekonomideki 
durgunluk ile Çin’deki yavaşlamaya paralel küresel petrol talebinin azalacağına 
yönelik beklentilerin etkisiyle ham petrol fiyatlarındaki düşüş Aralık ayında da 
devam etmiştir. Ağustos ayında 100 dolar seviyesinde olan Brent türü ham 
petrolün varil fiyatı, Aralık ayı sonunda 50 dolar seviyesine gerileyerek yaklaşık 
son 4 yıldan bu yana kaydedilen en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu 

durumun, net enerji ithalatçısı ülkeler arasında yer alan Türkiye ekonomisini 
olumlu yönde etkilemesi beklenirken, başta Rusya ve Körfez ülkeleri olmak üzere 
ekonomisi petrol gelirlerine dayanan ihracat pazarlarımız üzerinde de olumsuz 
etki yapması kaçınılmazdır. 

Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında politika faiz oranında değişikliğe 
gitmezken, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, sıkı para politikası duruşunun 
ve alınan makro-ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul 
düzeylerde seyrettiğini, iç talebin ise büyümeye daha fazla katkı sağlamaya 
başladığını ifade etmiştir. 2015 yılına ilişkin para ve kur politikasını da açıklayan 
Merkez Bankası, finansal istikrarı gözeten politika uygulamalarının yanı sıra fiyat 
istikrarı odaklı duruşun önümüzdeki dönemde korunacağını ifade etmiştir. 
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