
DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEKSTİL SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA RAPORU

2019



• TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2019 YILI EKİM AYI İHRACAT 
PERFORMANSI

• Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2019 yılının Ekim ayında %5,2 
oranında gerileme ile 887 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak - Ekim 
dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %5,5 oranında azalış ile 8,3 milyar dolar 
değerinde kaydedilmiştir.

• 2019 yılı Ekim ayında Türkiye’nin genel ihracatı %1,5 oranında azalarak yaklaşık 16,3 
milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %2,2 
oranında azalmış ve 12,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ekim ayında 
toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel ihracatımız içerisindeki payı %5,4 
olarak gerçekleşmiştir.



GENEL PERFORMANS İÇİNDE TOPLAM TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜNÜN İHRACATTAKİ 

PAYI

BİRİM 1000$ 2018 EKİM 2019 EKİM DEĞİŞİM
2018

OCAK-EKİM

2019 

OCAK-EKİM
DEĞİŞİM

TÜRKİYE GENEL 

İHRACATI 
16.589.577 16.335.611 -1,5 % 145.789.145 148.841.837 2,1 %

TOPLAM TEKSTİL VE 

HAMMADDELERİ 

SEKTÖRÜ İHRACATI
935.654 887.050 - 5,2 % 8.781.121 8.299.396 - 5,5 %

TOPLAM TEKSTİL VE 

HAMMADDELERİ 

SEKTÖRÜ İHRACAT 

PAYI

5,6 % 5,4 % 6,0 % 5,6 % 

SANAYİ İHRACATI 12.702.878 12.426.864 - 2,2 % 112.874.833 114.710.448 1,6 %
TOPLAM TEKSTİL VE 

HAMMADDELERİ 

SEKTÖRÜ 

İHRACATININ 

SANAYİ 

İHRACATINDAKİ 

PAYI

KAYNAK: İhracatçı 

Birlikleri Kayıt 

Rakamları/ Kasım

2019

7,4 % 7,1 % 7,8 % 7,2 %



AYLAR BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATIMIZ

2019 Yılının Ekim Ayında Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatımız %5,2 

Oranında Gerileyerek 887 Milyon Dolar Değerinde Gerçekleşmiştir.
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Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız Birim: Milyon $

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları /Kasım 2019



Ülke Grupları Bazında Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız:

• 2019 yılı Ekim ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmış ve AB(28) 

ülkelerine yapılan ihracat, 2018 yılı Ekim ayına göre %6,8 oranında gerilemeyle 443 milyon dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. AB(28) ülkelerine 2019 yılı Ocak - Ekim dönemi ihracatı ise yaklaşık 4,1 

milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Ekim ayında, ülkemizden en fazla toplam tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye 

yapılan ihracat Ekim ayında %7,8 oranında artarak 104 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. Ekim 

ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke grubu %34,2 artış ile Diğer 

Avrupa Ülkeleri olurken, ihracatımızda en fazla gerileme yaşanan ülke grubu %18,7 ile Asya ve 

Okyanusya Ülkeleri olmuştur. 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde ise tekstil ve hammaddeleri 

ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %9,9 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri 

olurken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla gerilediği ülke grupları %13,4 

oranında bir azalış kaydedilen Asya ve Okyanusya Ülkeleri olmuştur.

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları /Kasım 2019



ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI

Birim:1000 ABD $ 2018 EKİM 2019 EKİM DEĞİŞİM 2018

OCAK-EKİM

2019 

OCAK-EKİM

DEĞİŞİM PAY

ABD ÜLKELERİ

28 TOPLAMI 

475.962 443.423 - 6,8 % 4.552.009 4.177.579 - 8,2 % 50,3 %

ESKİ DOĞU BLOĞU 

ÜLKELERİ TOPLAMI 

(RUSYA,UKRAYNA, 

SIRBİSTAN, BELARUS 

VB.)

96.827 104.356 7,8 % 819.892 860.399 4,9 % 10,4 %

AFRİKA ÜLKELERİ 

TOPLAMI (FAS, MISIR, 

LİBYA, TUNUS VB.)

91.140 88.296 -3,1 % 850.362 841.282 - 1,1 % 10,1 %

ORTA DOĞU ÜLKELERİ 

TOPLAMI (IRAK, 

ARABİSTAN, İSRAİL, 

BAE VB.)

80.640 77.140 - 4,3 % 848.459 787.457 - 7,2 % 9,5 %

AMERİKA ÜLKLERİ 

TOPLAMI (ABD, 

KANADA BREZİLYA, 

MEKSİKA VB.)

73.757 67.444 - 8,6 % 661.256 633.979 - 4.1 % 7,6 %

ASYA VE OKYANUSYA 

ÜLKELERİ TOPLAMI 

(ÇİN, HONG KONG, 

JAPONYA, G.KORE VB.)

63.427 51.545 -18,7 % 549.708 476.119 -13,4 % 5,7 %

TÜRKİYE 

CUMHURİYETLERİ 

TOPLAMI 

(KAZAKİSTAN, 

AZERBAYCAN, 

ÖZBEKİSTAN VB.)

26.325 27.288 3,7 % 228.571 251.112 9,9 % 3,0 %

SERBEST BÖLGELER 

TOPLAMI

21.980 20.050 -8,8 % 209.209 210.468 0,6 % 2,5 %

DİĞER AVRUPA 

ÜLKELERİ TOPLAMI 

(NORVEÇ, İSVEÇ, 

İZLANDA VB.)

5.596 7.507 34,2 % 61.653 60.986 -1,1 % 0,7 %

TEKSTİL SEKTÖRÜ 

İHRACATI 

935.654 887.050 -5,2 % 8.781.121 8.299.396 -5,5 % 100 %

KAYNAK: İHRACATÇI BİRLİKLERİ KAYIT RAKAMLARI /KASIM 2019 



• Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımızda Önemli Ülkeler:

• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne 

çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu 

görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Ekim 

ayında %8,2 oranında artış göstererek yaklaşık 86,3 milyon dolar değerinde 

gerçekleşirken 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde ise ihracatımız %3,3 oranında 

gerileyerek 701 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

• Kaynak: İhracatçı Birlikleri







• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımız 2019 yılı Ekim ayında %10,8 oranında azalarak 66,7 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde ise Almanya’ya tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,7 oranında 
azalarak yaklaşık 688,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

• 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü 
önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Ekim ayında 
%5,4 oranında yükselerek yaklaşık 64 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 
yılı Ocak - Ekim döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %2,5 
oranında azalarak yaklaşık 488 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 



• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla 
İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 
2019 yılı Ekim ayında %2,4 oranında artarak 44 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 
2019 yılı Ocak – Ekim döneminde ise ihracatımız %4,9 oranında artarak 388 milyon dolar 
olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise Ekim ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın 
aynı ayına kıyasla %21,9 oranında gerileyerek 38 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde 2018 yılının aynı 
dönemine kıyasla %21,1 oranında gerileyerek yaklaşık 360 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

• 2019 yılı Ekim ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında 
ihracatımızın en fazla yükseldiği ülkeler, %9,7 oranında artışla Rusya ve 8,2 oranında artışla 
Almnya olmuştur. Rusya’ya 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde ihracatımız %32,3 oranında 
artarken, Almanya’ya yapılan ihracatta aynı dönemde %3,3 oranında azalış gözlemlenmiştir. 

• 2019 yılı Ekim ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında 
ihracatımızın en fazla gerilediği ülke ise %21,9 oranında gerileme ile Bulgaristan’dır. 
Bulgaristan’a sektör ihracatımız 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde ise bir önceki yıla 
kıyasla %21,1 oranında gerilemiştir

Kaynak: İhracatçı Birlikleri 



• Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız:

• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektöründe miktar 
bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 oranında artarak yaklaşık milyon ton 
ihracat gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ekim ayında ise miktar bazında ihracatımızda bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %1,1 oranında artmıştır. 

• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı miktar bazında 
değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarı olan İtalya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında %0,4 oranında azalışla yaklaşık 151 bin ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
İtalya’ya miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Ekim ayında 
ise %4,9 oranında azalmıştır. 

• Miktar bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci büyük ihracat pazarımız olan 
Almanya’ya ihracatımız, 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde %2,8 artmış olup, Ekim ayında 
ise %18,8 oranında artmıştır.





• Miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü büyük ihracat 

pazarımız olan İngiltere’ye yapılan ihracat ise 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde 

%14,1 oranında artış gösterirken, 2019 yılı Ekim ayında ise %5,4 oranında artış 

göstermiştir. 

• 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde miktar bazında toplam tekstil ve hammaddeleri 

ihracatımızda en yüksek artış %14,1 ile İngiltere’ye yapılan ihracatta yaşanmıştır. 

• Tekstil ve Hammaddeleri sektörümüz ihracatı miktar bazında incelendiğinde 2019 

yılı Ocak – Ekim döneminde en fazla gerileme yaşanan ülke ise %15,7 oranında 

gerilemeyle Bulgaristan’dır.



• Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız

• 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri 

ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu 

görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %23,5’ini oluşturan dokuma 

kumaş ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 oranında 

azalarak yaklaşık 2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaş 

ihracatımız, 2019 yılının Ekim ayında ise %5,2 oranında gerileyerek yaklaşık 209 

milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 





• Ülkeler Bazında Konfeksiyon Yan Sanayi İhracatımız:

• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda en önemli 

ülke ABD’dir. ABD’ye bu dönemde yapılan konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 

%16,1 oranında artış ile yaklaşık 64,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ABD’ye konfeksiyon yan sanayi ihracatımız 2019 yılı Ekim ayında ise %16 

oranında artmıştır.





• 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde konfeksiyon yan sanayi ihracatında ikinci önemli 
ülke; %25,1 oranında artışla 57,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz 
İngiltere’dir. İngiltere’ye 2019 yılı Ekim ayı ihracatımız %22 oranında azalarak 6,1 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

• Konfeksiyon yan sanayi ihracatımızda Ocak - Ekim döneminde AB(28) ülkelerine 

%0,1 oranında artışla 271,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz 

görülmektedir. 2019 yılı Ekim ayında ise AB(28) ülkelerine konfeksiyon yan sanayi 

ihracatımız %5,7 oranında azalmıştır.



• Kapasite Kullanımı ve Üretim

• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, imalat 
sanayinde 2018 yılı ortalama kapasite kullanım oranı 76,8 değerinde 
hesaplanmaktadır. 

• 2019 yılı Ekim ayında tekstil ürünleri imalatımızda 78,6 olarak gerçekleşen kapasite 

kullanım oranı, 2019 Eylül’e göre %0,1 oranında azalırken, 2018 yılının Ekim ayına 

göre ise % 2,8 oranında yükselmiştir.





• Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılında tekstil ürünleri imalatımızda 
üretim endeksi (Baz yılı 2015), 2017 yılına göre ortalama %6,1 oranında artmıştır. 
İmalat sanayi üretim endeksi ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %9,0 oranında 
artmıştır. 

• 2019 yılı Haziran ayında imalat sanayi üretim endeksi %4,6 oranında gerilerken, 

tekstil sanayi üretim endeksi ise % 4,6 oranında azalmıştır.

• Kaynak:TÜİK




