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TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 

2014 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI  
 

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2014 yılının Ocak-Kasım 
döneminde 2013 yılının Ocak-Kasım dönemine göre %6,3 oranında artışla 8,2 
milyar dolara yükselmiştir.    
 

 

Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri 
Sektörünün Payı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin genel ihracatı %4,4 oranında 
yükselerek, 138,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı 
ise %4,7 oranında artışla 113,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 

 

 

 

Bu dönemde 8,2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki payı %5,9’a ve sanayi ürünleri 
ihracatındaki payı ise %7,2’ye yükselmiştir.   
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Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatı  

 

2014 yılının ilk onbir ayında, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat seyri ay 

ay incelendiğinde, ihracatın yıl boyunca dalgalı bir şekilde artış kaydettiği, ancak 
Kasım ayında %9,8 ile gerileme kaydettiği görülmektedir.  
 

Kasım ayında Türkiye genel ihracatı %6,4, sanayi ihracatı ise %7 oranında 
gerilemiştir.    
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2013 yılının aynı ayına göre, tekstil ve 

hammaddeleri sektörünün ihracat değişim oranları aşağıdaki gibidir: 
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Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB 
(28) ülkelerine yapılmıştır. Yaklaşık 3,8 milyar dolar ile AB (28) ülkelerine 
yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı, toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatının %46,1’ini oluşturmaktadır.  
 

Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %17,2’sinin yapıldığı Eski Doğu Bloku 

ülkeleridir. Bu bölgeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı %10,5 oranında gerileme 
ile 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla 

yükselen ülke grubu, %56,6 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri ülkelerine 
yapılan ihracatta kaydedilmiştir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla 

gerileyen ülke grubu ise, %10,5 oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku ülkelerine 
yapılan ihracatta kaydedilmiştir.   
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde ülke gruplarına yönelik tekstil ve hammaddeleri 

ihracatına ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tekstil ve Hammaddeleri İhracatında Önemli Ülkeler  

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının %10,1 
oranında pay ile İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya, bu dönemde %6,2 
oranında artışla yaklaşık 831 milyon dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
gerçekleştirilen ikinci ülke Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı %24,4 gibi önemli bir oranda gerilemiş ve yaklaşık 724 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Rusya’ya yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatında yaşanan gerileme, ülkenin 2013 yılı Ocak-Kasım 
döneminde %12,4 olan toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki payının 
%8,8’e düşmesine yol açmıştır.  

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü 
önemli ihracat pazarı Almanya’dır. Almanya’ya yapılan ihracat, bu dönemde %2,1 
oranında artışla 419 milyon dolara yükselmiştir. Almanya’nın toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatındaki payı %5,1’dir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları, 
sırasıyla İngiltere ve Romanya’dır. İngiltere’ye yapılan ihracat, %14,8 oranında 
artarak 339 milyon dolara, Romanya’ya yapılan ihracat ise %2,8 artarak 313 

milyon dolara yükselmiştir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke 
arasında ihracatı en fazla yükselen ülke İran’dır. Bu dönemde İran’a yapılan 
ihracat, %42,4 oranında yükselerek 303 milyon dolara yaklaşmış ve İran’ın payı 
%3,7’ye ulaşmıştır.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke 
arasında ihracatı en fazla gerileyen ülke ise Rusya Federasyonu’dur. Bu dönemde 
Rusya’ya yapılan ihracat %24,4 oranında gerilemiştir.  
 

Türkiye’nin 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı yaptığı ülkeler aşağıdaki tablodan izlenebilir. 
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Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı  

 

2014 yılı Ocak-Kasım 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 %2,9 oranında yükselerek 2,7 
milyar dolara yaklaşmıştır.   
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, 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 
1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, 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 1,6 milyar dolara yaklaşmıştır.  
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Elyaf ihracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni devamsız lifler olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam elyaf ihracatının %64,2’sini oluşturan 
sentetik-suni devamsız lifler ihracatı %1,8 oranında yükselerek 376 milyon 
dolara yaklaşmıştır.   
 

 

 

 

 

İplik ihracatı  

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, alt ürün grupları bazında iplik ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun sentetik-suni filament iplikleri 

olduğu görülmektedir. Bu dönemde toplam iplik ihracatının %37,3’ünü oluşturan 
sentetik-suni filament iplikleri ihracatı %6,6 oranında yükselerek 616 milyon 
dolara yaklaşmıştır.   
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Dokuma kumaş ihracatı  

 

2014 yılı Ocak-Kasım 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 %42,5’ini 
oluşturan pamuklu dokuma kumaş ihracatı %2,3 oranında gerileyerek 1,1 milyar 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
 

 

 

 

 

Örme kumaş ihracatı  

 

2014 yılı Ocak-Kasım 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 %55,1’ini oluşturan 
diğer örme kumaş ihracatı %3,8 oranında yükselerek 878 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.    
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Ev Tekstili İhracatı 

 

Ev tekstili ihracatı 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %2,9 oranında artarak 1,9 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

 

Ürün grubu bazında ev tekstili ihracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı 
incelendiğinde, en önemli ürün grubunun tuvalet ve mutfak bezleri olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde toplam ev tekstili ihracatının %32,7’sini oluşturan 
tuvalet ve mutfak bezleri ihracatı %3,8 oranında yükselerek 626 milyon dolara 

yaklaşmıştır.   
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, ev tekstili ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam ev tekstili ihracatının %32,1’ini oluşturan yatak çarşafı grubudur. Bu 

dönemde yatak çarşafı ihracatı %6,5 oranında yükselerek 615 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  
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Ülkeler bazında ev tekstili ihracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım 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 %0,1 oranında gerileme ile 470 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.  
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, ev tekstili ihracatında ikinci önemli ülke, %6,3 
oranında artışla 200 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 %62,3’tür. 2014 yılının ilk on bir 
ayında AB ülkelerine %5 artışla 1,2 milyar dolar değerinde ev tekstili ihracatı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ülke arasında 2014 Ocak-Kasım döneminde 
ihracat değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %35,4 oranında artarak 102 milyon 
dolara ulaşan Hollanda’dır. Hollanda’nın toplam ev tekstili ihracatındaki payı 
%5,3’tür.   
  

Ev tekstili ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %25,6 oranında gerileme ile Rusya 

Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya yaklaşık 87 milyon dolar değerinde ev 
tekstili ihracatı gerçekleştirilmiş ve Rusya’nın toplam ev tekstili ihracatındaki 
payı %4,5’e gerilemiştir.   
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Teknik Tekstil İhracatı 

 

Teknik tekstil ihracatı 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %3,8 oranında artarak yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  
 

Ürün grubu bazında teknik tekstil ihracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, 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 %23,3’ünü oluşturan teknik tekstilden mamül ambalaj için torba ve 
çuvallar ihracatı %3,4 oranında gerileyerek 344 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.   
 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ürün 
grubu, toplam teknik tekstil ihracatının %21,3’ünü oluşturan dokusuz yüzey 
(non-woven) grubudur. Bu dönemde dokusuz yüzey (non-woven) ihracatı %13,9 

oranında yükselerek 315 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 

 

 

Ülkeler bazında teknik tekstil ihracatı 

 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, teknik tekstil ihracatında en önemli ülke, 
toplam teknik tekstil ihracatının %10,2’sinin gerçekleştirildiği Almanya’dır. 
Almanya’ya bu dönemde yapılan teknik tekstil ihracatı %1,5 oranında gerileme 
ile 151 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, teknik tekstil ihracatında ikinci önemli ülke, 99 

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

teknik tekstil ihracatındaki payı %6,7 olan Fransa’ya yapılan ihracat bu dönemde 
%10,1 oranında gerilemiştir.   
 

Teknik tekstil ihracatında AB(28) ülkelerinin payı %51,1’dir. 2014 yılının ilk on 
bir ayında AB ülkelerine %6,1 oranında artışla 755 milyar dolar değerinde teknik 

tekstil ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 

Teknik tekstil ihracatı yapılan ilk on ülke arasında 2014 Ocak-Kasım döneminde 
ihracat değeri en fazla yükselen ülke, ihracatı %40,4 oranında artarak 57 milyon 

dolara ulaşan İran’dır. İran’ın toplam teknik tekstil ihracatındaki payı %3,9’dur.   

  

Teknik tekstil ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %21,3 oranında gerileme ile 
Rusya Federasyonu’dur. Bu dönemde Rusya’ya 72 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 Kasım ayında tekstil ürünleri imalatında 80,2 olarak gerçekleşen kapasite 

kullanım oranı, bir önceki aya (2014 Ekim) göre %0,3 oranında artarken, 2013 
yılının aynı ayına göre değişmemiştir.  

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılı Eylül ayı tekstil ürünleri 
imalatında üretim endeksi, bir önceki ay olan 2014 yılı Ağustos ayına göre %1,6 

oranında ve 2013 yılı Eylül ayına göre ise %0,5 oranında artmıştır.  
 
 

2014 Yılı Kasım Ayında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörümüzü 
Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  

 

2014 yılı Kasım ayında tekstil sektörümüzün ihracatını etkileyen olayların 
başında, Türkiye’nin bölgesinde devam eden siyasi krizler ile jeo-politik 

çatışmaların Türkiye ihracatına olumsuz etkilerinin devam etmesi yer almaktadır.  

Tekstil sektörümüzün başlıca pazarlarından Rusya’da rublenin Ağustos, 
Eylül ve Ekim aylarının ardından Kasım ayında da değer kaybının devam 
etmesinin sonucu olarak firmalarımızın bu pazara ihracatta yaşanan 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 % 50’sinin 
petrol ve doğalgaz gelirinden oluşan Rusya’da petrol fiyatlarındaki düşüş, ülke 
ihracatını ve bütçe dengesini de sarsarken, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam 
etmesi durumunda 2015 yılında ülkenin resesyona girmesinin kaçınılmaz olduğu 
kaydedilmektedir.  

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.  

AB ekonomilerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olumlu gelişmeler bu 
ülkelere yapılan ihracatlarda artış beklentisi doğurmuşken, yılın 3’üncü çeyrek 
verilerine bakıldığında bir önceki çeyrek döneme göre Euro Bölgesi ve AB 
ekonomilerinde ancak % 0,2 ve  % 0,3 büyüme olması ve işsizlik oranlarının 
yüksek seyretmeye devam etmesi, paralelinde gelecekle ilgili öngörülerin tekrar 
olumsuza doğru kayması, en önemli pazarımız olan AB’ye ihracatla ilgili olarak 
sektörümüzü endişelendirmektedir.  

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 
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için de negatif sinyaller vermektedir. Bu kapsamda Avrupa ekonomilerinin 
canlandırılması amacıyla önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası 
(ECB)’nin parasal genişlemeye gidebileceği belirtilmektedir.  

 Öte yandan, ABD ekonomisi ise 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda 
%3,5 ile tahminlerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Böylece, ikinci çeyrekte 
kaydedilen %4,6 büyüme ile birlikte değerlendirildiğinde ABD ekonomisinin 10 
yıldan uzun bir sürenin en iyi altı aylık performansını sergilediği görülmektedir.  

Geçtiğimiz ay, ABD Merkez Bankası’nın (FED) başta istihdam olmak üzere 
ekonomideki göstergelerdeki olumlu seyir gerekçesiyle Ekim ayı sonundan 
itibaren tahvil alımlarına son vermesine rağmen ekonomi ve istihdamdaki 
gelişmelerin beklentileri tam olarak karşılamaması sonucunda faiz artırımını yeni 
yıla ertelemesi, sözkonusu kararların olumsuz etkisini şimdilik sınırlandırmıştır.  

ABD Merkez Bankası (FED)’nın para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin 
bugün olmasa da kısa ve orta vadede Türk ekonomisine olumsuz etkisi 
sözkonusuyken, Avrupa Merkez Bankasının parasal genişleme politikasının ise 
ekonomimizi olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir.                                                          

Bu arada, yılın ikinci çeyreğinde % 7,5 oranında büyüyen Çin ekonomisi, 
yılın 3. çeyrek döneminde % 7,3 büyüme kaydederek geçen yıllara göre daha 
düşük bir oran olsa da genel beklentilerin üzerinde bir performans göstermiş 
olup, yıl sonu hedefi olan % 7,5’in yakalanacağı veya çok yakın bir rakama 
ulaşılacağı tahmin edilmektedir.  

Öngörülerin üzerinde gerçekleşen büyümeye karşın Çin ekonomisinin bu 
veriyle birlikte küresel kriz sonrası dönemdeki en düşük büyüme performansını 
sergilemiş olması olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 
yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak amacıyla Çin Merkez Bankası 21 Kasım 
tarihinde iki yıldan sonra ilk defa faiz indirimine gitmiştir. Diğer yandan, yine 
Kasım ayında Çin ile Güney Kore arasında imzalanan ve 2015’te yürürlüğe 
girmesi beklenen STA Anlaşmasının bölgesel ve küresel dengelerle birlikte 
ülkemiz ve sektörümüzü de etkilemesi beklenmektedir. 

Bu gelişmelerin çerçevesinde tekstil sektörü ihracatında Kasım ayında % 
9,8 düşüş yaşanırken, Ocak-Kasım dönemi ihracatta ise % 6,3 artış sözkonusudur. 
Kasım ayında genel ihracat % 6,4 düşerken, Ocak-Kasım döneminde ise % 4,4 
artış kaydedilmiştir.   

Döviz kurlarıyla ilgili olarak, Ağustos ve Eylül aylarında dolarda yaşanan 
artışın ardından Ekim ve Kasım aylarında dolardaki hafif düşüşe karşın euro kur 
değerinde daha fazla düşüş olması sonucunda geçen yılın bu döneminde 1,35 
seviyelerinde olan € / $ paritesi 1,24’e kadar gerilemiştir. Geçen yılın aynı 
dönemine göre doların döviz kuru değerinde % 9 oranında bir artış 
kaydedilirken, euro’nun kur değeri ise geçen yılki değerine dönmüş durumdadır.  

Tekstil sektörü ihracatının büyük bölümünün AB’ye yapıldığı ve ihracat 
gelirlerinin euro ağırlıklı olduğu, buna karşılık ithalat girdilerinin dolar ağırlıklı 
olduğu göz önüne alındığında, son dönemde doların euro’ya karşı değer 
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kazanması ihracat sektörümüzün ve genelde Türkiye ekonomisinin aleyhine bir 
gelişme olarak görülmelidir.  

Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin kısmen hafiflemesinin yanı sıra 
küresel petrol üretimindeki artışla Euro Bölgesi ve küresel ekonomideki 
durgunluğa paralel küresel petrol talebinin azalacağına yönelik beklentilerin 
etkisiyle ham petrol fiyatlarındaki düşüş Kasım ayında da devam etmiştir.  

Son yapılan OPEC toplantısında petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen üretim 
kotalarının değiştirilmeyerek günlük üretim seviyesinin 30 milyon varil 
düzeyinde tutulmasının da petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdığı 
görülmektedir. Böylece, Ağustos ayında 100 dolar seviyesinde olan Brent türü 
ham petrolün varil fiyatı, Kasım ayı sonunda 70 dolar seviyesinin altına 
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.   
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