
 

  Sayfa 1 / 19 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ 

SEKTÖRÜ 
2021 YILI MART AYI İHRACATI                               

PERFORMANS RAPORU 

 

  



Sayfa 2 / 19 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

İÇİNDEKİLER  

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2021 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI  ..................... 3 

AYLAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI  ........................................................................ 3 

ÜLKE GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI  ....................................................... 4 

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATINDA ÖNEMLİ ÜLKELER  .............................................................. 5 

MİKTAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI ...................................................................... 6 

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI  .............................................. 7 

ELYAF İHRACATI  ............................................................................................................................................... 8 

İPLİK İHRACATI  ................................................................................................................................................. 9 

DOKUMA KUMAŞ İHRACATI  ........................................................................................................................ 10 

ÖRME KUMAŞ İHRACATI  .............................................................................................................................. 11 

EV TEKSTİLİ İHRACATI  ................................................................................................................................... 12 

TEKNİK TEKSTİL İHRACATI  ............................................................................................................................ 13 

KONFEKSİYON YAN SANAYİ İHRACATI  ....................................................................................................... 15 

KAPASİTE KULLANIMI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ  ............................................................................... 16 

İSTİHDAM  ........................................................................................................................................................ 17 

ÜRÜN GRUPLARI İTİBARIYLA TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI  ................................................... 18 

TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATINDA İLK 50 ÜLKE  ...................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Ev Tekstili ve Teknik Tekstil Sektörü iştigal sahası içerisinde başka sanayi ürün 

gruplarının da yer alması sebebiyle, teknik tekstil ve ev tekstilinin toplam tekstil ihracatı 

içerisindeki payları hesaplanmamaktadır.  
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▪ Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2021 yılının Mart ayında %49,7 oranında artarak 

1,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı Mart ayında tekstil ve hammaddeleri sektörü 

ihracatının, Türkiye geneli ihracatı içerisindeki payı %5,6’dan %5,9’a yükselmiştir. 

▪ 2021 yılı Mart ayında Türkiye’nin genel ihracatı %42,2 artarak 19 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %42,2 oranında artarak 14,2 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

 

AYLAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI  

 

▪ 2021 yılı Mart ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2020 yılı Mart ayına göre %49,7 oranında 

artarken, 2021 yılı Şubat ayına göre %15,1 oranında artmıştır.   
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (27) ülkelerine yapılmış 

olup, AB (27) ülkelerine yapılan ihracat, 2020 yılı Ocak-Mart dönemine göre %33,8 oranında artışla 1,4 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği 

ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak–Mart döneminde 

%26 oranında artarak 326 milyon dolar olmuştur.  

 

▪ 2021 yılı Ocak–Mart döneminde AB ülkelerine miktar bazında ihracat ise %23 oranında artarak 300 bin 

ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler 

değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya’ya 

2021 yılı Ocak–Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %28,7 oranında artarak 264 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya 

tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ocak–Mart döneminde %36,9 oranında artarak 259 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı %6,6 payı ile ABD olmuştur. ABD’ye 

ihracat Ocak–Mart döneminde %50,2 oranında artarak 198 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş olup 

Mart ayında ise ihracat %56,8 oranında artarak 79 milyon dolara ulaşmıştır.  

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla İngiltere ve 

Bulgaristan olmuştur. Bu dönemde İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı %30,5 

oranında artarak 136 milyon dolar değerinde, Bulgaristan’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %23,1 

oranında artarak 112 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörünün en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği ülkelerine ise Ocak–Mart 

döneminde ihracat %33,8 oranında artarak 1,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Ocak–Mart döneminde Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke 

içerisinde ihracatta en fazla artış yaşanan ülkeler; %50,2 ile ABD, %36,9 ile İtalya ve %34,2 ile Hollanda 

olurken, ilk 10 ülkeye yapılan ihracatın tamamında artış yaşanmıştır. 
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı miktar bazında, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %24,4 oranında artarak 731 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde miktar bazında en önemli ihracat pazarının %8,3 payı ile İtalya olduğu 

görülmektedir. İtalya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ocak–Mart döneminde %35 artarak 

60 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci büyük ihracat pazarı Almanya’ya ise ihracat %4,4 artarak 44 

bin ton değerinde kaydedilmiştir. 

▪ Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü büyük ihracat pazarı olan ABD’ye ise 2021 

yılı Ocak-Mart döneminde ihracat %38,5 oranında artarak 40 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatının %41’inin gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine 

ihracat, Ocak–Mart döneminde %23 oranında artarak 300 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.    

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı miktar bazında incelendiğinde, ilk on 

ülke arasında ihracatın en fazla arttığı ülke ise, sektörün en büyük 5. ihracat pazarı olan Çin olmuştur. 

Çin’e bu dönemde ihracat %284 oranında artarak 31 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında 

ise Çin’e ihracat %651 oranında artarak yaklaşık 16 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeye bakıldığında miktar 

bazında ihracatın gerilediği tek ülke İran olmuştur. İran’a Ocak–Mart döneminde ihracat %19,1 

oranında gerileyerek 21 bin ton değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise İran’a ihracat %3,4 oranında 

artarak 7 bin ton değerinde gerçekleşmiştir.  
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı ürün grupları bazında 

incelendiğinde, en önemli ürün grubunun %43,1 artışla 653 milyon dolar ihracat değeri ile teknik 

tekstillerin olduğu görülmektedir.  

▪ %20,1 payı ile en fazla ihracat gerçekleştirilen 2. ürün grubu olan iplik ihracatı, Ocak–Mart döneminde 

%43,1 artarak 608 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise iplik ihracatı %82 oranında 

artarak 225 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ürün grubu olan örme kumaş ihracatı, 2021 

yılı Ocak-Mart döneminde %44,5 artışla 518 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayı örme 

kumaş ihracatı ise %76,8 oranında artışla 189 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

▪ Ev tekstili ihracatına bakıldığında ise Ocak–Mart döneminde ihracatın %22,9 artışla 514 milyon dolar 

değerinde gerçekleştiği, Mart ayında ev tekstili sektörünün %44,9 oranında artışla 185 milyon dolar 

değerinde ihracat gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. 

▪ Ocak–Mart dönemi dokuma kumaş ihracatı %5,7 gerileyerek 502 milyon dolar değerinde 

gerçekleşirken, elyaf ihracatı bu dönemde %29,6 artışla 226 milyon dolar ve konfeksiyon yan sanayi 

ihracatı %19 artışla 134 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde yaklaşık 226 milyon dolar değerinde gerçekleşen elyaf ihracatında en 

önemli alt ürün grubu %54,8 pay ile sentetik – suni liflerdir. Bu dönemde sentetik – suni lif ihracatı 

%9,8 oranında artarak yaklaşık 124 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ 2021 yılı Ocak-Mart dönemi elyaf ihracatında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ikinci alt ürün grubu ise 

pamuk lifleri olmuştur. Türkiye’nin pamuk lifi ihracatı, Ocak-Mart döneminde toplam elyaf ihracatının 

%42,4’ünü oluşturmuştur.  

 

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin elyaf ihracatında en önemli ülke, 27 milyon dolar ihracatla 

toplam elyaf ihracatından %12,1 oranında pay alan İran’dır. Elyaf ihracatında öne çıkan diğer önemli 

ülkeler ise Pakistan, İtalya ve Çin’dir.  

▪ Avrupa Birliği ülkelerine elyaf ihracatı Ocak-Mart döneminde %18,6 artarak 73 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen elyaf ihracatı, Türkiye’nin toplam elyaf 

ihracatının %32,3’ünü oluşturmaktadır. 
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart dönemi alt ürün grupları bazında iplik ihracatı incelendiğinde, en önemli alt ürün 

grubunun 221 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu 

gözlemlenmektedir. Bahse konu ürün grubunun toplam iplik ihracatındaki payı %36,3’tür.  2021 yılı 

Ocak-Mart ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatı %19,6 oranında artmıştır.   

▪ Toplam iplik ihracatından aldığı %34,5 payı ile en büyük 2. alt ürün grubu olan pamuk ipliği ihracatı 

ise 2021 yılı Ocak-Mart döneminde %66,8 oranında artarak 209 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

 

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde iplik ihracatında en önemli ülke, 61 milyon dolar değerinde ihracat 

gerçekleştirilen İtalya olurken; İtalya’ya bu dönemde iplik ihracatı %29 artmıştır. 2021 yılı Ocak-Mart 

döneminde iplik ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Portekiz ve ABD’dir. 

▪ Türkiye’nin iplik ihracatının %47,9’unun gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine Ocak-Mart 

döneminde ihracat %39,3 artarak 291 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin denim kumaş ihracatı, %16,8 gerileyerek 62 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Denim kumaş ihracatında Ocak-Mart döneminde en önemli ülke 

12 milyon dolar ihracat ve %19,3 payı ile Tunus’tur. Mısır %10,2 payı ile 2. sırada yer alırken, %8,9 

payı ile Hong Kong 3. sırada yer almaktadır. 2020 yılı Mart ayındaki denim kumaş ihracatı ise 

%38,5 oranında artarak 28 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

DOKUMA KUMAŞ İHRACATI 

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde, en 

önemli alt ürün grubunun %40,2 payı ve 202 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament 

ipliklerden dokuma kumaş ihracatı olduğu görülmektedir.  

 

▪ Türkiye’nin dokuma kumaş ihracatının %42,2’si AB ülkelerine gerçekleştirilirken, bahse konu ülkelere 

ihracat Ocak-Mart döneminde %1,5 gerileyerek 212 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart dönemi alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı incelendiğinde, en önemli 

alt ürün grubunun yaklaşık 281 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu 

görülmektedir. Diğer örme kumaş ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatındaki payı %54,3’tür.   

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci alt ürün grubu ise 

toplam ihracattan aldığı %36,8 pay ile elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme kumaşlar olmuştur.  

 

▪ Ocak – Mart dönemi örme kumaş ihracatındaki en önemli ülke; yaklaşık 84 milyon dolar değerinde 

ihracat gerçekleştirilen İtalya olmuştur. İtalya’ya bu dönemde örme kumaş ihracatı %76,7 oranında 

artmıştır. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde örme kumaş ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler 

Belarus ve Bulgaristan ve Rusya olmuştur. 

▪ Türkiye örme kumaş ihracatının %46’sının gerçekleştirildiği AB ülkelerine ise Ocak-Mart döneminde 

ihracat %46,5 oranında artarak 238 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.    
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▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ürün grupları bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde, en önemli 

ürün grubunun %31,3 payı ile havlu ve temizlik bezlerinin olduğu görülmektedir. Türkiye’nin havlu ve 

temizlik bezleri ihracatı bu dönemde %15,7 artarak 161 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

 

▪ 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ev tekstili ihracatında en önemli ülke Almanya olmuştur. Almanya’ya 

bu dönemde yapılan ev tekstili ihracatı %9,7 oranında artarak 100 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.  
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▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatına bakıldığında Ocak-Mart döneminde toplam ihracatın %30,5’inin 

dokunmamış mensucat ürün grubunun oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde Türkiye’nin 

dokunmamış mensucat ihracatı %26,5 oranında artarak 199 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Teknik tekstil ihracatında en önemli ikinci ürün grubu ise toplam ihracattan aldığı %18,8’lik pay ile 

teknik tekstil materyalinden hazırgiyim ürünleri olmuştur. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin ilgili ürün 

grubu ihracatı %699,0 oranında artarak 123 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında en önemli üçüncü ürün grubu ise Ocak-Mart döneminde toplam 

teknik tekstil ihracatından aldığı %14,4’lük pay ile teknik tekstilden mamul ambalaj için torba ve 

çantalar olmuştur. Türkiye’nin ilgili ürün grubu ihracatı Ocak-Mart döneminde %24,2 oranında artarak 

94 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında ilk 10 ülkeye bakıldığında en büyük ihracat pazarının Almanya 

olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatından %9,5 oranında pay alan 

Almanya’ya Ocak-Mart döneminde teknik tekstil ihracatı %79,4 oranında artarak 62 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise Almanya’ya teknik tekstil ihracatı %75,3 oranında artarak 

20 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

▪ Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ikinci ülke ise toplam 

ihracattan aldığı %7,8’lik pay ile ABD olmuştur. ABD’ye bu dönemde teknik tekstil ihracatı %57,6 

oranında artarak 51 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, ABD’ye Mart ayı teknik tekstil ihracatı %28 

oranında artmıştır.  

▪ İtalya ise Türkiye’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği üçüncü ülke konumundadır. 

Türkiye’nin teknik tekstil ihracatından %7,8 oranında pay alan İtalya’ya Ocak-Mart döneminde ihracat 

%64,5 oranında artarak yaklaşık 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise İtalya’ya 

teknik tekstil ihracatı %62,9 oranında artarak 16 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

▪ Türkiye’nin en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ilk üç ülke, toplam teknik tekstil ihracatının 

%25,1’ini oluşturmaktadır.  

 

▪ Türkiye’nin teknik tekstil ihracatının %51,9’unun gerçekleştirildiği Avrupa Birliği Ülkelerine Ocak-Mart 

dönemi teknik tekstil ihracatı %69,4 oranında artarak yaklaşık 339 milyon dolar değerinde 

gerçekleştirilmiştir. Mart ayında ise AB ülkelerine teknik tekstil ihracatı %63,4 oranında artarak 108 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

▪ Türkiye’nin 2021 yılı Mart ayında en fazla teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülkeye 

bakıldığında en fazla dikkat çekici artış Cezayir’de yaşanmıştır. Türkiye’nin Mart ayında Cezayir’e teknik 

tekstil ihracatı %106,5 oranında artarak 6 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

KONFEKSİYON YAN SANAYİ İHRACATI 

▪ Ocak-Mart döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun 

ihracattan aldığı %16 payla parça, şerit motif halinde işlemeler olduğu gözlemlenmektedir. İlgili ürün 

grubu ihracatı bu dönemde sabit kalarak 21 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.   

 

▪ Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en fazla konfeksiyon yan sanayi ihracatı gerçekleştirdiği ülke 

Almanya olmuştur. Türkiye’nin Almanya’ya Ocak-Mart dönemi konfeksiyon yan sanayi ihracatı %41,6 

oranında artarak yaklaşık 9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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KAPASİTE KULLANIMI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 

▪ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayinde son 12 ayın 

ortalama kapasite kullanım oranı %71,7 olarak hesaplanmaktadır.   

▪ 2021 yılı Mart ayında tekstil ürünleri imalatımızda 78,2 olarak gerçekleşen kapasite kullanım oranı, 

2021 yılı Şubat ayına göre %1 artarken, 2020 yılının Mart ayına göre ise %0,1 oranında artmıştır.  

 

 

 

▪ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak ayında imalat sanayi ve tekstil sanayii üretimi, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %12,1 oranında artmıştır. 
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İSTİHDAM  

▪ Tekstil ve Hazırgiyim sektörleri istihdamı, 2021 yılı Ocak ayında 1 Milyon 80 bin olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam istihdam 2020 yılı Aralık ayına göre %1 artarken, 2020 yılı Ocak ayına göre ise %6,7 oranında 

artış göstermiştir. 

 

 

▪ Tekstil ve hammaddeleri sektörü ise 2021 yılı Ocak ayında 464 bin istihdam ile tüm zamanların en 

yüksek istihdamına ulaşmıştır. Tekstil ve hammaddeleri sektörü istihdamı 2020 yılı Aralık ayına göre 

%0,9 artarken, 2020 yılı Ocak ayına göre ise %8,4 artış göstermiştir.  
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ÜRÜN GRUPLARI İTİBARIYLA TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI  
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TÜRKİYE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATINDA İLK 50 ÜLKE  

 

 


