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SUNUﬁ

‹stanbul Sanayi Odası, imalat sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün geliﬂtirilmesi amacıyla, 2001 yılından
bu yana, “‹SO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliﬂtirilmesi Projesi”ni yürütmektedir. Ülkemizin
sektörel strateji üretme yetene¤inin geliﬂtirilmesine ve kurumsal iﬂbirliklerinin pekiﬂtirilmesine önemli
katkılar sa¤layan bu proje kapsamında Meslek Komiteleri temsilcileri, sektör dernekleri ve meslek
kuruluﬂlarının katkı ve katılımlarıyla çeﬂitli sektör raporları hazırlanmaktadır.
Bu ba¤lamda sektör raporları serisinin 12.’sini oluﬂturan “Tekstil ‹malatı Sanayi” sektör raporumuz Odamız
bünyesinde sektörü temsil eden 7, 8, 9, 10 ve 11. Grup Meslek Komitelerimizin ve ilgili sivil toplum
kuruluﬂlarının katkı ve katılımlarıyla proje danıﬂmanımız Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanarak
kamuoyunun ilgisine sunulmuﬂtur.
Tarihin ilk dönemlerinde ba¤layan geleneksel üretimini sanayi devrimi ile birlikte kitle üretimine çeviren
ve ülkelerin sanayileﬂme evrelerinde vazgeçilmez bir sanayi dalı olan tekstil imalatı sanayi, günümüzde
teknolojik geliﬂmelerin de deste¤i ile çok çeﬂitli ve fonksiyonel ürünleriyle tüm ülkeler için önemli bir
sanayi kolu olmayı sürdürmektedir.
Ülkemizde de tekstil imalatı sanayi, 23 bini aﬂan giriﬂim sayısı, 342 bin kiﬂilik istihdamı, 11 milyar dolarlık
ihracatı, yüzde 9’un üzerindeki Türkiye imalat sanayi katma de¤erindeki payıyla ülke ekonomisine önemli
katkılar sa¤lamaktadır. Bütün bu özellikleriyle sektör dünya tekstil ihracatı içindeki payını yüzde 4’e
yaklaﬂtırırken, dünya sıralamasında yedinci sırada yer alma baﬂarısını göstermiﬂtir.
Türk tekstil imalatı sanayi özellikle 1980 yılından sonra ihracata dayalı üretime baﬂlamıﬂ ve AB ile kurulan
yakın iﬂbirli¤i sayesinde önemli bir konuma yükselmiﬂtir. AB ile tamamlanan gümrük birli¤i ile sektörün
geliﬂimi hızlanmıﬂtır. Türk tekstil imalat sanayi, gümrük birli¤inin sa¤ladı¤ı teknik mevzuatlara ve standartlara
uyumu, AB baﬂta olmak üzere büyük pazarlara yakınlı¤ı, kalifiye insan kayna¤ı ve tedarik zincirinin güçlü
olması gibi unsurlar ile dünyanın en rekabetçi sektörleri arasında yer almaktadır. Sektör bu gücünü bugün
esnek üretim, ürün geliﬂtirme, yenilikçilik, tasarım ve markalaﬂma yetenekleri ile desteklemektedir.
Türkiye co¤rafi olarak pamuk yetiﬂtirmeye çok elveriﬂli bir ülke olmasına ra¤men pamuk üretimi önemli
ölçüde azalmıﬂ, pamukta dıﬂa ba¤ımlı hale gelinmiﬂ ve üretilen pamu¤un toplanma ve iﬂlemeye götürülme
aﬂamasında kalitesi düﬂmüﬂtür. Yine önemli bir girdi olan suni ve sentetik elyaf üretiminde de dıﬂ rekabetin
yarattı¤ı baskı nedeniyle önemli bir üretim kapasitesi kaybı olmuﬂtur. Asya ülkeleri bu alanda düﬂük
üretim maliyetleri avantajlı ara girdi kullanımı avantajına sahip bulunmaktadır.
Tekstil sektörü sermaye yo¤un bir sektör olmakla birlikte iﬂgücü ve enerji maliyetleri uluslararası rekabette
belirleyici olmaya devam etmektedir. Rakip ülkeler ile karﬂılaﬂtırıldı¤ında Türkiye’de iﬂgücü maliyetleri
çok yüksek kalmaktadır. Enerji maliyetlerinin karﬂılaﬂtırmasında ise Türkiye, Hindistan, Pakistan ve Çin
ile hemen hemen aynı seviyelerde enerji maliyetlerine sahipken, Mısır, Vietnam, Endonezya ve Bangladeﬂ’e
göre daha yüksek enerji maliyetlerine sahip bulunmaktadır.
Sürdürülebilir yeﬂil üretim bir di¤er önemli rekabet unsuru haline gelmektedir. Türkiye AB normlarında
üretim yaparak bu alanda avantajlı olmakla birlikte özellikle Asya ülkelerine göre ilave maliyetler yüklenmek
durumunda kalmaktadır. Ürün standartları alanında Türkiye henüz standart koyucu de¤ildir ve bu nedenle
konulan standartlara uyum sa¤lamak durumunda kalmaktadır.
Tekstil imalatı sanayinde teknoloji faaliyetleri, araﬂtırma-geliﬂtirme çalıﬂmaları ve tasarım kapasitesi ile
markalaﬂma rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelmiﬂtir. Türkiye çok önemli bir tekstil üreticisi
olmakla birlikte üretim teknolojisinde dıﬂa ba¤ımlıdır. Araﬂtırma ve geliﬂtirme faaliyetleri henüz yeterli
ve ihtiyaç duyulan seviyeye ulaﬂmamıﬂtır. Buna karﬂın sektörde tasarım, koleksiyon ve moda kapasitesi
her aﬂamada hızla geliﬂmektedir. Markalaﬂma ise sektörün son yıllarda a¤ırlık vermeye baﬂladı¤ı bir
alandır. Bununla birlikte Türkiye kaliteli, esnek ve giderek artan yüksek katma de¤erli ürünleri üretmekte
olup bunları temsil eden “Made in Türkiye” etiketi ile de rekabet avantajı sa¤lamaktadır. Türkiye’nin bir
di¤er avantajı Avrupa pazarları ile etrafındaki 2-3 saat uçuﬂ mesafesindeki pazarlara olan yakınlı¤ı ve bu
pazarlara yönelik olarak sahip oldu¤u lojistik olanaklardır.
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Sektörde uzun yılların birikimi ile önemli ölçüde nitelikli yetiﬂmiﬂ iﬂgücü bulunmaktadır. Ancak sektör
yeni iﬂe alımlarda eski cazibesini kaybetmekte olup, nitelikli iﬂgücü istihdamında zorlanmaktadır. Tekstil
sektöründe ithalat ve iç piyasa gözetimi de önemli bir sorundur. Standart dıﬂı, kalitesiz, ucuz-dampingli,
insan sa¤lı¤ına zararlı ürünler ithal edilebilmekte, bunlar yurtiçi piyasaya girebilmektedir. Ayrıca yurtiçinde
kayıt d›ﬂı üretilen ürünler de haksız rekabet yaratmaktadır. Standart ve laboratuvar altyapısı da istenilen
seviyede de¤ildir.
Tüm bu sorunlara ra¤men hızla büyüyen iç pazar, iç pazarda kalite, marka ve modern perakende algısının
yükselmesi ve buna ba¤lı olarak geniﬂleyen talep tekstil imalatı sanayi için önemli bir fırsat oluﬂturmaktadır.
Çevre ve bölge ülkelerinde artan Türkiye ve Türk malı popülaritesi de önemli bir fırsat haline gelmiﬂtir.
Çevre ve bölge ülkelerinin hazır giyim tüketimleri ve ihtiyaçları artarken, bu ülkelerin ara girdi (iplik/kumaﬂ,
yan sanayi vb) ihtiyaçlarını kendi içlerinden karﬂılama olana¤ının sınırlı kalması da önemli bir fırsat
yaratmaktadır.
Önümüzdeki dönemde bu fırsat pencerelerinin çok daha iyi de¤erlendirilece¤ine olan güvenimizle “Tekstil
‹malatı Sanayi” raporumuzu, sektörümüzün, uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefine ulaﬂma
çabasına yeni açılımlar getirmesi ve katkı sa¤laması dileklerimizle bilgilerinize sunuyor; danıﬂmanımız
Sayın Dr. Can Fuat Gürlesel’e, çalıﬂmamıza emek ve katkı veren 7, 8, 9, 10 ve 11. Grup Meslek Komitesi
Üyelerimize, sektörel sivil toplum kuruluﬂları temsilcilerine ve Odamız Araﬂtırma ﬁubesi çalıﬂanlarına
teﬂekkür ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,
Erdal BAHÇIVAN
‹stanbul Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹

TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹N‹N TANIMI VE
KAPSAMI
Tekstil imalat sanayi, tarihin ilk dönemlerinde
baﬂlayan geleneksel üretimini sanayi devrimi ile
birlikte kitle üretimine çevirmiﬂ ve ülkelerin
sanayileﬂme evrelerinde vazgeçilmez bir sanayi dal›
olmuﬂtur. Günümüzde ise teknolojik geliﬂmelerin
de deste¤i ile çok çeﬂitli ve fonksiyonel ürünleri ile
yine tüm ülkeler için önemli bir sanayi kolu olmay›
sürdürmektedir.
Tekstil imalat› sanayi NACE.2 sektör s›n›fland›rmalar›
içinde 13. grubu oluﬂturmaktad›r. Bu bölüm tekstilin
dokunmas› da dahil tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas›
ve bükülmesi; tekstil ve giyim eﬂyalar›n›n
aprelenmesi, boyanmas› vb. bitirme iﬂlemleri ile
tekstil ürünlerinin imalat›n› (ev tekstil ürünleri,
battaniyeler, hal›lar, kilimler, kordon, halat, ip vb.)
kapsamaktad›r (giyim eﬂyalar›n›n imalat› hariç).

SEKTÖRÜN GEL‹ﬁ‹M‹ VE TEMEL
GÖSTERGELER‹
Tekstil imalat› sanayinde 2004 y›l›nda 19.726 olan
giriﬂim say›s› 2011 y›l›nda 23.012'ye yükselmiﬂtir.
Ücretli çal›ﬂan say›s› ise ayn› dönemde yüzde 2,6
artarak 2011 y›l›nda 342.474 olmuﬂtur. Nominal
üretimi de¤eri 2004 y›l›nda 31,65 milyar TL iken
2011 y›l›nda 59,76 milyar TL'ye ç›km›ﬂt›r. Tekstil
imalat› sanayinin yaratt›¤› katma de¤er ise nominal
de¤erler ile 2004 y›l›nda 7,8 milyar TL iken 2011
y›l›nda 11,81 milyar TL olmuﬂtur. Tekstil imalat›
sanayi y›llar itibariyle önemli yat›r›m
gerçekleﬂtirmektedir. 2011 y›l›nda 5,23 milyar TL
tutar›nda yat›r›m yap›lm›ﬂt›r.
Tekstil imalat› sanayinde giriﬂim say›s› olarak en
yüksek paya ev tekstili alt sektörü yüzde 38,3 ile
sahip bulunmaktad›r. Üretim de¤eri olarak en yüksek
paya yüzde 27,8 oran› ile tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas›
ve bükülmesi alt sektör grubu sahiptir. Tekstil imalat›
sanayinde en yüksek katma de¤eri ise yüzde 27,3
ile dokuma alt sektörü yaratmaktad›r. Tekstil imalat›
sanayinde en yüksek yat›r›m› ise yüzde 30,3 pay›
ile dokuma alt sektörü yapmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayinin 2004-2011 y›llar› döneminde
giriﬂim say›s›n›n imalat sanayinin geneli içindeki
pay› hemen hemen ayn› kalm›ﬂt›r. ‹stihdam içindeki
pay› ise gerileyerek 2004 y›l›nda yüzde 16,0 iken
2011 y›l›nda yüzde 12,0'a düﬂmüﬂtür. 2004 y›l›nda
yüzde 11,09 olan üretimdeki pay› 2011 y›l›nda ise

yüzde 8,58 olmuﬂtur. Yarat›lan katma de¤er içindeki
pay› da 2004 y›l›nda yüzde 11,67 iken 2011 y›l›nda
ise yüzde 9,16 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2011 y›l›nda
ise yat›r›mlardaki pay› yüzde 10,58 olmuﬂtur.
Tekstil imalat› sanayinde üretim 2005-2012 aras›nda
yüzde 8 gerilemiﬂtir. Böylece ayn› dönemde yüzde
27,3 art›ﬂ gösteren ortalama imalat sanayi üretim
büyümesinin alt›nda kalm›ﬂt›r.
Tekstil imalat› sanayinin ihracat› 2005 y›l›nda 7,08
milyar dolar iken 2012 y›l›nda 11,09 milyar dolara
yükselmiﬂtir. Tekstil imalat› sanayi ihracat›n›n
Türkiye'nin toplam ihracat› içindeki pay› yüzde
9,6'dan yüzde 8,1'e gerilemiﬂtir. 2005 y›l›nda 4,44
milyar dolar olan tekstil ithalat› ise 2012 y›l›nda 6,59
milyar dolara yükselirken toplam ithalat içindeki
pay› da yüzde 3,8'den yüzde 2,8'e inmiﬂtir.
Tekstil imalat› sanayi alt sektör gruplar› içinde en
yüksek ihracat› hal›lar ve di¤er yer kaplamalar›
gerçekleﬂtirmektedir. 2012 y›l›nda hal› ve yer
kaplamalar› ihracat› 2,0 milyar dolar olmuﬂtur. ‹kinci
en yüksek ihracat› ise ev tekstili a¤›rl›kl› dokumaya
elveriﬂli maddelerden di¤er haz›r eﬂya ve tak›mlar
gerçekleﬂtirmektedir. Bu alt ürün grubunun ihracat›
2012 y›l›nda 1,90 milyar dolar olmuﬂtur. Tekstil
iplikleri ihracat› 1,67 milyar dolar, sentetik ve suni
filamentler ihracat› 1,59 milyar dolar, örme kumaﬂ
ihracat› 1,45 milyar dolar, pamuklu dokuma ihracat›
ise 1,15 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Tekstil imalat› sanayinde ihracatta miktar ve ihraç
ürünleri ortalama birim de¤erleri 2003-2012
döneminde artm›ﬂt›r. ‹hracat birim de¤eri 2003-2012
aras›nda Dolar cinsinden yüzde 44 artm›ﬂt›r. ‹hracat
miktar› ise yine 2003-2012 aras›nda yüzde 47 artm›ﬂt›r.
Türkiye'nin tekstil imalat› sanayinde ihracat pazarlar›
oldukça çeﬂitlilik göstermektedir. Sektörün en önemli
pazar› AB ülkeleri olmakla birlikte son y›lardaki
geliﬂimi ile birlikte Rusya 2012 y›l›nda en büyük
pazar haline gelmiﬂtir. AB ülkeleri içinde Almanya,
‹talya, ‹ngiltere, Fransa ve Hollanda geleneksel ve
önemli pazarlar olmay› sürdürmektedir. ABD
sektörün dördüncü büyük pazar› olarak yer
almaktad›r. Sektör için S.Arabistan, Irak ve M›s›r,
Körfez, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesindeki
önemli pazarlar›d›r. Romanya, Polonya, Bulgaristan
ve Ukrayna da hem üretimde kulland›klar› ara
girdiler için hem de ev tekstili gibi nihai ürünler
için Türk tekstil sektörünün geliﬂen ve potansiyel
pazar›n› oluﬂturmaktad›r.
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Tekstil imalat› sanayinin, nihai ürünlerin ihracat ve
ithalat fark› ile ölçülen net döviz kazanc› 2012 y›l›nda
4,49 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Tekstil imalat› sanayinde araﬂt›rma-geliﬂtirme
faaliyetleri için istihdam edilenlerin say›s› 2011 y›l›
itibariyle 947 kiﬂidir. Araﬂt›rma geliﬂtirme faaliyetleri
için yap›lan harcamalar ise y›llar itibariyle artarak
2011 y›l›nda 80 milyon TL olarak ölçülmüﬂtür.
Tekstil imalat› sanayinde al›nan marka tescilleri y›llar
itibariyle önemli art›ﬂlar göstermektedir. 2000 y›l›nda
546 adet yerli marka tescilli yap›l›rken bu say› 2012
y›l›nda 3.971'e kadar yükselmiﬂtir. En çok marka
tescili yap›lan alt sektör ise kumaﬂ ve ev tekstili alt
sektörüdür.
Tekstil imalat› sanayinde 5746 say›l› AR-GE
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun
çerçevesinde en az 50 kiﬂi çal›ﬂt›rarak ARGE
desteklerinden yararlanmak üzere 8 ﬂirket bünyesinde
kurulan ARGE Merkezi bulunmaktad›r.
Türk tekstil imalat› sanayi özellikle 1980 y›l›ndan
sonra ihracata dayal› üretime baﬂlam›ﬂ ve AB ile
kurulan yak›n iﬂbirli¤i sayesinde önemli bir konuma
yükselmiﬂtir. AB ile tamamlanan gümrük birli¤i ile
sektörün geliﬂimi h›zlanm›ﬂt›r. Türk tekstil imalat
sanayi, gümrük birli¤inin sa¤lad›¤› teknik mevzuatlara
ve standartlara uyumu, AB baﬂta olmak üzere büyük
pazarlara yak›nl›¤›, kalifiye insan kayna¤› ve tedarik
zincirinin güçlü olmas› gibi unsurlar ile dünyan›n
en rekabetçi sektörleri aras›nda yer almaktad›r.
Sektör bu gücünü bugün esnek üretim, ürün
geliﬂtirme, yenilikçilik, tasar›m ve markalaﬂma
yetenekleri ile desteklemektedir.
Türkiye iplik sanayi 7,5 milyon i¤ ve 600 bini aﬂan
rotor say›s› ile ve genç say›labilecek makine park›
ile Avrupa'n›n en büyük iplik üretim kapasitesine
sahiptir.
Türkiye'de üretilen baﬂl›ca elyaf ve iplik çeﬂitleri
pamuk, polyester, akrilik ve polipropilendir. Pamuk,
ipek ve yün ipli¤i üretim kapasitesi 958 bin ton,
suni ve sentetik iplik üretim kapasitesi ise yaklaﬂ›k
1,43 milyon tondur.
Türkiye'de pamuklu dokuma sektörü oldukça yeni
bir makine park›na sahiptir. 2013 y›l› Eylül ay›
itibariyle dokuma kumaﬂ üretim kapasitesi 1,56
milyar metrekaredir. Örme kumaﬂ sektörünün kurulu
kapasitenin 1,2-1,5 milyon ton seviyesinde oldu¤u
öngörülmektedir. Sektörün 2012 y›l› itibariyle toplam
üretimi 650-700 bin ton seviyesindedir.
962 bin ton ile Avrupa'n›n en büyük kapasitesine
sahip Türk tekstil terbiye sanayi özellikle orta kaliteye
sahip ürünlerin üretiminde çok geniﬂ bir tecrübeye
sahip bulunmaktad›r.
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Türkiye'de ev tekstili sektörü üretim kapasitesi,
üretim ve ihracat olarak özellikle 2000'li y›llar›n
baﬂ›ndan itibaren önemli bir geliﬂme sürecine girmiﬂ
ve tekstil sektörünün en önemli ve rekabetçi alt
sektörlerinden biri haline gelmiﬂtir. Ev tekstili üretim
kapasitesi ve üretimi ihracat odakl› geniﬂlemekte
ve artmaktad›r. Ev tekstili üretim de¤eri 2012 y›l›nda
13,84 milyar TL ve sat›ﬂlar ise 13,35 milyar TL
olmuﬂtur.
Türkiye'de teknik tekstil sektörü son y›llarda geliﬂme
sürecine girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Keçe ve dokusuz
yüzeyler alan›nda son y›llarda yap›lan yat›r›mlarla
yeterli üretim kapasitesine sahip olunmuﬂtur. Özellikle
son iki y›lda büyük miktarda keçe ve dokusuz yüzey
makinesi yat›r›m› yap›lm›ﬂt›r.
Türkiye'de üretim kalitesi ve ürün çeﬂitlili¤i itibariyle
geliﬂmiﬂ bir tekstil ve haz›r giyim konfeksiyon yan
sanayi sektörü bulunmaktad›r. Tekstil ve konfeksiyon
yan sanayi her türlü nitelikte, çeﬂitte ve kalitede
aksesuar ve yan sanayi girdisi üretebilmekte ve
tekstil-haz›r giyim sanayinin ihtiyaçlar›n›n çok büyük
k›sm›n› yurtiçinde karﬂ›layabilmektedir.
Türkiye'de hal› sektörü geleneksel üretimine ilave
olarak özellikle son on y›lda makine hal›s› üretiminde
önemli ilerleme sa¤lam›ﬂt›r. Hal› sektörünün 2012
y›l› itibariyle üretim kapasitesi 400 milyon m2'ye
ulaﬂm›ﬂt›r. Türkiye hal› sektörü bu üretim kapasitesi
ile dünyada toplam yüzde 11 üretim pay›na sahip
bulunmaktad›r.

DÜNYA TEKST‹L SANAY‹ VE TÜRK‹YE’N‹N
KONUMU
Dünya tekstil sanayinde üretim ve üretici ülkeler
dünya ticaretindeki geliﬂmeler ile birlikte önemli
ölçüde bir dönüﬂüm içine girmiﬂtir. Dünya Ticaret
Örgütü taraf›ndan 1995 y›l›nda imzalanan ve 2005
sonras› tekstil ve haz›r giyim ticaretinin tamamen
liberalleﬂmesini öngören Tekstil ve Haz›r Giyim
Anlaﬂmas›n› takiben Çin'in 2001 y›l›nda Dünya
Ticaret Örgütüne üye olarak bu anlaﬂmaya taraf
olmas› dünya tekstil sektöründe yeni bir dönem
baﬂlatm›ﬂt›r.
Bu yeni dönemde Çin küresel üretim merkezi haline
dönüﬂmüﬂtür. Yine Çin, ithalatç› ve yat›r›mc› kimli¤ini
bu dönemde kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Geliﬂen ülkeler
içinde Hindistan, Pakistan, Bangladeﬂ ve Endonezya
gibi ülkeler gerek üretim maliyetlerinin düﬂük
olmas›n›n etkisiyle, gerekse önemli ithalatç› ülkelerle
imzalad›¤› tercihli ticaret anlaﬂmalar› ve düzenlemeleri
vas›tas›yla önemli üreticiler ve ihracatç›lar haline
gelmiﬂlerdir. Hindistan sektörde en büyük ikinci
üretici olmuﬂtur.

Bu sektörde dünyan›n ikinci büyük üreticisi AB
ülkeleri ise hem üretimlerini sürdürmekte hem de
Çin, Türkiye, Bangladeﬂ, Hindistan gibi üretici
ülkelere üretim yapt›rarak en büyük al›c› konumlar›na
devam etmektedirler.
Güney Kore, Tayvan, Japonya ve ABD gibi geliﬂmiﬂ
ülkeler ise teknik tekstil üretimleri ve ihracatlar› ile
sektördeki önemli varl›klar›n› teknoloji ve yüksek
katma de¤erli üretim odakl› olarak sürdürmektedirler.
Tekstil sektöründe özellikle AB ve ABD gibi büyük
pazarlara ve kumaﬂ tedarik eden haz›r giyim
sektörlerinin üretimin yap›ld›¤› ülkelere yak›n olan
M›s›r, Fas, Tunus, Romanya, Bulgaristan, Sri Lanka,
Kamboçya gibi ülkeler de üretici ülkeler olarak yer
almaktad›rlar.
Dünya tekstil imalat› sanayi ihracat› 2011 y›l›nda
295,7 milyar dolara yükselmiﬂtir. Ancak 2012 y›l›nda
yüzde 4 gerileyerek 284 milyar dolara olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Tekstil imalat› sanayi ihracat›n›n
toplam dünya ihracat› içindeki pay› ise 2005 y›l›ndan
bu yana gerileyerek yüzde 2,03'ten 2012 y›l›nda
yüzde 1,59'a düﬂmüﬂtür.
Tekstil imalat› sanayi ihracat›n›n alt sektörler itibariyle
da¤›l›m› de¤erlendirildi¤inde ise 2012 y›l› itibariyle
en yüksek ihracat 54 milyar dolar ile tekstil
ipliklerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Teknik tekstillerin yer
ald›¤› özel iplikler ve dokunmam›ﬂ mensucat ihracat›
ise 46 milyar dolar ile ikinci s›rada yer almaktad›r.
Dünya tekstil ihracat›nda 2012 y›l›nda Çin 95,45
milyar dolar ile en çok ihracat gerçekleﬂtiren ülkedir.
Hindistan 15,27 milyar dolar ile ikinci s›rada yer
almaktad›r. Almanya 13,88, ABD 13,46 ve ‹talya
13,16 milyar dolar ile bu iki ülkeyi izlemektedir.
Güney Kore teknik tekstil a¤›rl›kl› ihracat› ile alt›nc›
s›radad›r. Türkiye ise yedinci s›rada yer almaktad›r.
Dünya tekstil ithalat›nda ilk s›ray› 25,96 milyar dolar
ile ABD almaktad›r. Çin ikinci, Almanya ise üçüncü
büyük ithalatç›d›r.
Türkiye tekstil imalat› sanayinde alt sektörler itibariyle
Avrupa ve Dünya'da üretim ve ihracat alan›nda
önemli büyüklüklere ve s›ralamalara sahip
bulunmaktad›r.
Türkiye üretim itibariyle de¤erlendirildi¤inde iplik
üretiminde Avrupa'da birinci, Dünyada üçüncü
s›rada yer almaktad›r. K›sa elyaf ring ipli¤i üretiminde
Avrupa'da ikinci Dünyada beﬂinci s›rada
bulunmaktad›r. Open end iplikte Avrupa'da birinci,
dünyada ikinci s›rada yer almaktad›r. Dokuma kumaﬂ
sektöründe Avrupa'da ikinci, Dünya'da ise beﬂinci
üreticidir. Örme kumaﬂ sektöründe Avrupa'n›n en
büyük, Dünya'da Çin'den sonra ikinci üreticidir.
Tekstil terbiye alt sektöründe Türkiye Avrupa'n›n

en büyük, Dünyan›n Çin ve Hindistan'dan sonra
üçüncü büyük üretim kapasitesine sahiptir. Ev
tekstilinde Avrupa'n›n en büyük, Dünyan›n dördüncü
büyük üreticisidir. Hal›'da ise Avrupa'n›n ikinci,
dünyan›n üçüncü büyük üreticisi konumunda
bulunmaktad›r.
Türkiye tekstil ihracat›nda 2012 y›l›nda 11,09 milyar
dolar ile dünya tekstil ihracat› içinde yüzde 3,9 pay
al›rken, ihracatta yedinci s›rada yer almaktad›r. Türk
tekstil ihracat› dünya tekstil ihracat› içindeki pay›n›
s›n›rl› ölçüde ancak kademeli olarak art›rmay›
baﬂarmaktad›r. 2005 y›l›ndan bu yana dünya ihracat›
içindeki pay›n› 0,57 puan yükseltmiﬂtir. Alt sektörlerin
dünya ihracat› içindeki paylar› de¤erlendirildi¤inde
hal›lar ve di¤er yer kaplamalar› yüzde 12,62'ye
ulaﬂan pay› ile ilk s›rada yer almaktad›r.

TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹NDE TEMEL
REKABET UNSURLARI VE GEL‹ﬁMELER
Tekstil imalat› sanayinde temel rekabet unsurlar›,
de¤er zinciri baﬂl›klar› alt›nda belirlenmektedir.
Hammadde ve girdi tedariki, üretim, teknoloji
faaliyetleri, pazarlama-sat›ﬂ, finansman-mali yap› ve
insan kaynaklar› ile piyasa ve sektör koﬂullar› de¤er
zincirinin halkalar›n› oluﬂturmaktad›r.
Türkiye co¤rafi olarak pamuk yetiﬂtirmeye çok
elveriﬂli bir ülke olmas›na ra¤men pamuk üretimi
önemli ölçüde azalm›ﬂ, pamukta d›ﬂa ba¤›ml› hale
gelinmiﬂ ve üretilen pamu¤un toplanma ve iﬂlemeye
götürülme aﬂamas›nda kalitesi düﬂmüﬂtür. Tekstil
sektöründeki önemli rakiplerimiz Çin, Hindistan ve
Pakistan kendine yeter ölçüde pamuk üretimi
gerçekleﬂtirmektedir. Yine önemli bir girdi olan suni
ve sentetik elyaf üretiminde de d›ﬂ rekabetin yaratt›¤›
bask› nedeniyle önemli bir üretim kapasitesi kayb›
olmuﬂtur. Asya ülkeleri bu alanda düﬂük üretim
maliyetleri avantajl› ara girdi kullan›m› avantaj›na
sahip bulunmaktad›r.
Tekstil sektörü sermaye yo¤un bir sektör olmakla
birlikte iﬂgücü ve enerji maliyetleri uluslararas›
rekabette belirleyici olmaya devam etmektedir.
Rakip ülkeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye'de iﬂgücü
maliyetleri çok yüksek kalmaktad›r. Enerji
maliyetlerinin karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise Türkiye,
Hindistan, Pakistan ve Çin ile hemen hemen ayn›
seviyelerde enerji maliyetlerine sahipken, M›s›r,
Vietnam, Endonezya ve Bangladeﬂ'e göre daha
yüksek enerji maliyetlerine sahip bulunmaktad›r.
Sürdürülebilir yeﬂil üretim bir di¤er önemli rekabet
unsuru haline gelmektedir. Türkiye AB normlar›nda
üretim yaparak bu alanda avantajl› olmakla birlikte
özellikle Asya ülkelerine göre ilave maliyetler
yüklenmek durumunda kalmaktad›r. Ürün standartlar›
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alan›nda Türkiye henüz standart koyucu de¤ildir
ve bu nedenle konulan standartlara uyum sa¤lamak
durumunda kalmaktad›r. Türkiye çok önemli bir
tekstil üreticisi olmakla birlikte üretim teknolojisinde
d›ﬂa ba¤›ml›d›r. Türk tekstil sektörünün rekabette
avantajl› oldu¤u alanlardan biri de üretimdeki ileri
yatay ve dikey entegrasyon seviyesidir.
Tekstil sektöründe araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri
henüz yeterli ve ihtiyaç duyulan seviyeye
ulaﬂmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n sektörde tasar›m,
koleksiyon ve moda kapasitesi her aﬂamada h›zla
geliﬂmektedir. Türk tekstil sektörü Asyal› ve di¤er
düﬂük maliyetli üretim ve fiyat avantaj›na sahip
rakipleri karﬂ›s›nda tasar›m ve koleksiyon odakl›,
daha yüksek katma de¤erli ürünler üreterek rekabet
edebilmektedir.
Yurtd›ﬂ›nda aktif pazarlama henüz istenilen seviyeye
ulaﬂmam›ﬂt›r. Markalaﬂma ise sektörün son y›llarda
a¤›rl›k vermeye baﬂlad›¤› bir aland›r. Kumaﬂ, ev
tekstili, yan sanayi ve hal›da Türk markalar› yerel
ve bölgesel niteliklerini güçlendirmektedir.
Türkiye bununla birlikte kaliteli, esnek ve giderek
artan yüksek katma de¤erli ürünleri üretmekte olup
bunlar› temsil eden “Made in Türkiye” etiketi ile de
rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r.
Türkiye'nin bir di¤er avantaj› Avrupa pazarlar› ile
etraf›ndaki 2-3 saat uçuﬂ mesafesindeki pazarlara
olan yak›nl›¤› ve bu pazarlara yönelik olarak sahip
oldu¤u lojistik olanaklard›r.
Türk tekstil sektöründe karl›l›k önemli bir sorundur.
Uluslararas› rekabette bir yandan fiyat bask›s› di¤er
yandan maliyetlerde yaﬂanan art›ﬂlar sanayi karl›l›¤›n›
düﬂürmektedir.
Sektörde uzun y›llar›n birikimi ile önemli ölçüde
nitelikli yetiﬂmiﬂ iﬂgücü bulunmaktad›r. Ancak sektör
yeni iﬂe al›mlarda eski cazibesini kaybetmekte olup,
nitelikli iﬂgücü istihdam›nda zorlanmaktad›r. Ayr›ca
sektörün de¤iﬂen rekabet dinamikleri içinde ihtiyaç
duyulan yeni nesil insan kaynaklar› s›k›nt›s› da
yaﬂanmaktad›r.
Tekstil sektöründe ithalat ve iç piyasa gözetimi
önemli bir sorundur. Standart d›ﬂ›, kalitesiz, ucuzdampingli, insan sa¤l›¤›na zararl› ürünler ithal
edilebilmekte, bunlar yurtiçine girebilmektedir.
Ayr›ca yurtiçinde kay›t d›ﬂ› üretilen ürünler de haks›z
rekabet yaratmaktad›r.
Standart ve laboratuar altyap›s› da istenilen seviyede
de¤ildir. Çok say›da standarda ba¤l› olarak test,
ölçme ve kalibrasyon iﬂleri ço¤unlukla yurtd›ﬂ›
laboratuarlarda yap›lmakta ve bu alanda d›ﬂa
ba¤›ml›l›k hem esnekli¤i ve h›zl› hareket etmeyi
engellemekte hem de ilave maliyet yaratmaktad›r.
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TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹N‹N SWOT
ANAL‹Z‹ VE DE⁄ERLEND‹RMELER
Türk tekstil imalat sanayinin SWOT analizi
kapsam›nda sanayinin mevcut güçlü ve zay›f yönleri
ile karﬂ› karﬂ›ya bulunulan tehditler ve f›rsatlar tespit
edilmekte ve de¤erlendirilmektedir. SWOT analizi
de¤erlendirmeleri sanayinin de¤er zinciri halkalar›na
yönelik tespitler olarak grupland›r›lmakta ve
sunulmaktad›r.

Sektörün Güçlü Yönleri
Türkiye'nin co¤rafik olarak pamuk yetiﬂtirmeye
elveriﬂli bir ülke olmas›, Avrupa ülkelerine göre
genç ve modern makine park›na sahip olunmas›,
tüm alt sektörlerdeki mevcut üretim kapasitesi,
çeﬂitlili¤i ve yeterlili¤i, her ürün grubunda h›zl›,
esnek, butik ve küçük parti üretim yetene¤inin
kazan›lm›ﬂ olmas›, üretim alan›nda kazan›lm›ﬂ olan
bilgi birikimi ve tecrübe, sektörde sa¤lan›lm›ﬂ olan
tam entegrasyon, üretimde yüksek kalite seviyesi,
daha yüksek katma de¤erli üretim yapabilme ve
bunlara ilave olarak son y›llarda trendlere uygun
koleksiyon ve tasar›m kapasitesine sahip olunmaya
baﬂlanmas›, h›zl› yükleme ve tedarik yetene¤ine
sahip olunmas›, taﬂ›ma ve ulaﬂt›rma alan›nda yurtiçi
ve yurtd›ﬂ› lojistik olanaklar›, AB, Rusya, Ortado¤u,
Afrika ve Orta Asya pazarlar›na (azami 3-4 saat)
yak›nl›k, uzun y›llar›n yaratt›¤› bilgi ve tecrübe
birikimine sahip iﬂgücü varl›¤› ve her kademede
yetiﬂmiﬂ insan gücü çal›ﬂt›r›lmas›.

Sektörün Zay›f Yönleri
Pamuk üretiminde yetersizlik ve kalitenin düﬂmesi
ile artan d›ﬂa ba¤›ml›l›k. Suni ve sentetik elyaf
tedarikinde de yurtd›ﬂ›na ba¤›ml›l›k ve yün
kayna¤›n›n azalmas›. Yüksek üretim maliyetleri,
ﬂirketlerin kendi bünyelerinde gerçekleﬂtirdikleri
ürün geliﬂtirme ve tasar›m faaliyetlerinin do¤rudan
desteklenmemesi. Markalaﬂma için uygulanan
Turquality ve Marka destek program› kapsam›ndaki
uygulamalar›n bürokratik ve gecikmeli olmas›, teknik
tekstil kullanma e¤iliminin s›n›rl› kalmas›. Aktif
pazarlama ve tan›t›m›n yeterince yap›lmamas›. Hedef
pazarlara eriﬂimi kolaylaﬂt›racak yeterli serbest ticaret
ve benzeri ticaret anlaﬂmalar›n›n olmamas›. Sanayi
karl›l›¤›n›n düﬂük ve geriliyor olmas›. Sektörde
çal›ﬂt›racak (düz iﬂçi) yeterli iﬂgücü bulunamamas›,
buna ilave olarak yeterli yeni nesil insan kaynaklar›
bulunamamas›. Geniﬂ bir yelpazeye yay›lan devlet
destekleri alan›nda bilgi ve uygulama da¤›n›kl›¤›
nedeniyle iﬂletmelerin yeterince yararlanamamas›.
AB ile Gümrük Birli¤i'nin yaratt›¤› s›k›nt›lar ile
ithalatta ve iç piyasada yetersiz kamu gözetimi ve
denetimi.

Sektörün Tehditleri
Yüksek üretim maliyetlerinin yol açt›¤› kay›t d›ﬂ›l›k
ve buna ba¤l› olarak oluﬂan kay›t içi-kay›t d›ﬂ› aras›
haks›z rekabet ortam›, ‹stanbul'daki üretim tesislerinin
yeni ﬂehir plan›na göre mekansal olarak yeniden
yap›lanma zorunlulu¤u, bölgeler aras›nda uygulanan
farkl› teﬂvik uygulamalar› ile bölgeler aras›nda farkl›
üretim maliyeti yap›lar›n›n oluﬂmas›. Sektördeki
üreticilerin sektörde kalma iste¤inin zay›flamas› ve
sektöre yeni giriﬂlerin s›n›rl› kalmas›. Bunlara ilave
olarak sanayideki yeni yat›r›mlar için desteklerin
sadece 5. ve 6. Bölge illeri ile s›n›rlanmas› ve bu
illerde sanayi kültürü, yetiﬂmiﬂ iﬂgücü ve altyap›n›n
yetersiz olmas›. Sektörde uygulanan farkl› KDV
oranlar›n›n yaratt›¤› (yüzde 8 ve 18) ilave mali yükler
ile yüksek finansman maliyetleri. Yeterli ARGE
harcamalar›n›n yap›lmamas› ile sanayinin daha
yüksek katma de¤erli üretim yaparak rekabet
gücünün artt›rmas›na olanak sa¤layacak markalaﬂma
sürecinin yavaﬂ geliﬂmesi, markalaﬂma e¤iliminin
s›n›rl› kalmas›. Avrupa Birli¤i'nin üçüncü ülkeler ile
yapt›¤› yeni nesil serbest ticaret anlaﬂmalar›n›n
yaratt›¤› s›k›nt›lar. Alternatif ve potansiyel pazarlar
olarak görülen bölge ve çevre ülkelerindeki siyasi
belirsizlikler ve buna ba¤l› ortaya ç›kan pazar riskleri.
Uluslararas› pazarlarda standartlar›n giderek bir
teknik engel haline gelmesi ve her ülkenin ayr›
standart talep etmeye baﬂlamas›. Kamuoyunda
sektörün gelece¤ine iliﬂkin oluﬂan olumsuz alg›
nedeniyle sektörün iﬂgücü için cazibesinin azalmas›
ve nitelikli iﬂgücünün istihdam edilememesi. Sektörün
ihtiyaç duydu¤u ve çeﬂitlenen yeni nesil yetiﬂmiﬂ
iﬂgücünü yeterince bulamamas›. ‹thalat ve iç piyasa
denetimindeki yetersizlik nedeniyle ülkeye giren
ve haks›z rekabet yaratan ucuz, kalitesiz ve standart
d›ﬂ› ürünler. Kamuoyunda sektörün gelece¤ine
iliﬂkin olumsuz alg›lama.

merkezi haline dönüﬂmesi ve bu f›rsata da ba¤l›
olarak bölgesel moda merkezi olunmas›, moda
etkinlikleri ve bölgesel moda e¤ilimlerinde belirleyici
olma. Çin'de üretim maliyetlerinin artmaya baﬂlamas›.
Avrupal› marka ve al›c›lar›n küçük, s›k ve h›zl› parti
ürün talebinin giderek artmas› ile Avrupal› al›c›lar›n
belirli fiyat marjlar› ile Türkiye'den daha kaliteli mal
alma e¤iliminin sürmesi.

SEKTÖR STRATEJ‹LER‹ VE POL‹T‹KALAR
Tekstil imalat› sanayi için strateji ve politikalar baﬂl›¤›
alt›nda öncelikle sektörün de¤er zincirini temel alan
15 stratejik hedef belirlenmiﬂtir. Hammadde ve
girdiler için 1, üretim için 4, teknoloji faaliyetleri
için 2, pazarlama ve sat›ﬂ için 3, insan kaynaklar›
için 1, piyasa ve sektör koﬂullar› için 4 stratejik
hedef belirlenmiﬂtir. Bunlar;
1. Yerli hammadde kaynaklar›n›n desteklenmesi
ve ithal ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›
2. Üretim maliyetlerinin iyileﬂtirilmesi ve mevcut
iﬂletmelerin üretim maliyetlerinin azalt›lmas›
3. Yat›r›m teﬂviklerinde iyileﬂtirmeler yap›lmas›
4. ‹stanbul'da sanayinin mekansal yeniden
yap›lanmas› aﬂamas›nda kümelenmenin
korunmas› ile uygun seçenek ve koﬂullar›n
sa¤lanmas›
5. Kümelenmeye yönelik mevzuat›n haz›rlanmas›
ve uygulanmas›
6. ﬁirketlerin tasar›m ürün geliﬂtirme ve markalaﬂma
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi
7. ARGE faaliyetlerinin geniﬂletilmesi, 5746 say›l›
ARGE desteklerinin kullanma koﬂullar›n›n
iyileﬂtirilmesi
8. 2023 y›l›nda 20 milyar dolar ihracat yap›lmas›

Sektörün F›rsatlar›
Uluslararas› alanda “code of conduct” olarak
nitelendirilen kalite ve standart koﬂullar›n›n önemli
bir bölümüne sahip olunmas›. Çok say›da üretici
ve ihracatç› firman›n bu koﬂullar› karﬂ›lamas› ve
Türkiye'nin rakip ülkeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu
konuda çok ileri olmas›. H›zl› büyüyen iç pazar, iç
pazarda kalite, marka ve modern perakende alg›s›n›n
yükselmesi ve buna ba¤l› olarak geniﬂleyen talep.
Çevre ve bölge ülkelerinde artan Türkiye ve Türk
mal› popülaritesi. Çevre ve bölge ülkelerinin haz›r
giyim tüketimleri ve ihtiyaçlar› artarken bu ülkelerin
ara girdi (iplik/kumaﬂ, yan sanayi vb) ihtiyaçlar›n›
kendi içlerinden karﬂ›lama olana¤›n›n s›n›rl› kalmas›.
Mevcut geliﬂmiﬂ pazarlarda Türk markalar› ile
geniﬂleme olana¤› ile özellikle Avrupal› markalar›n
sat›n al›nmas› ve Avrupal› üreticiler ile iﬂbirlikleri
ve ortakl›k f›rsatlar›. Türkiye'nin bölgesel bir al›ﬂveriﬂ

9. Avrupa Birli¤i ile bölge ve çevre ülkelere ihracat›n
tedarikçi niteli¤i ve markalar ile artt›r›lmas› ve
bu amaçla desteklerin geliﬂtirilmesi
10. Bölgesel moda ve al›ﬂveriﬂ merkezi niteli¤inin
güçlendirilmesi
11. Sektör için nitelikli ve yeni nesil iﬂgücü
yetiﬂtirilmesi ve sektörde istihdam›n özendirilmesi
12. Kamuoyu nezdindeki alg›n›n iyileﬂtirilmesi
13. ‹thalatta ve iç piyasada gözetimin art›r›lmas› ve
etkinleﬂtirilmesi
14. Standart, test, ölçüm ve akreditasyon kapasitesinin
ve kalitesinin geliﬂtirilmesi
15. Devlet desteklerinde ve uygulamalarda
iyileﬂtirmeler yap›lmas›

XVII

F‹RMALARA ÖNER‹LER
Tekstil imalat› sanayinde faaliyet gösteren ﬂirketler
yeni rekabet koﬂullar›na uyum sa¤lamak ve rekabet
güçlerini koruyarak art›rmak için kendi içlerinde de
dönüﬂüm sa¤lamal› ve bu amaçla dönüﬂüm stratejileri
uygulamal›d›r. ﬁirketlerin uygulayacaklar› dönüﬂüm
stratejileri dört alandan oluﬂmaktad›r. Bunlar s›ras›
ile Üretim, Tasar›m, Pazarlama ve Markalaﬂma
alanlar›d›r.
1. Üretim
a. Esnek ve Küçük Parti Üretim Modellerinin
Uygulanmas› ve Dönüﬂüm
b. Yal›n Üretim Modellerinin Uygulanmas›
c. Üretimde Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Yaklaﬂ›m›n›n Benimsenmesi
d. ‹leri Üretim Teknolojisi Kullan›m›
e. Ürün Standartlar›na Uyum
f. Kalite Standartlar›na Uyum
2. Tasar›m
a. Tasar›m Kapasitesi Kurulmas› ‹htiyac›
b. Tasar›m Kapasitesinin Planlanmas› ve
Yönetimi
c. Tasar›m Kapasitesinin Oluﬂturulmas›
d. Tasar›mlar›n Ticarileﬂtirilmesi
3. Pazarlama
a. Al›c›lar›n ve Müﬂterinin Bulundu¤u Noktada
Pazarlama ve Do¤rudan Sat›ﬂ
b. Yeni Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama
Tak›mlar› Kurulmas›
c. Aktif Pazarlama Alt Yap›s›n›n Kurulmas›
d. Yeni Pazarlama Kanallar› Kurulmas›
e. ‹ﬂletme Kapasitesinin Artt›r›lmas›
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EXECUTIVE SUMMARY

DEFINITION AND EXTENT OF THE
MANUFACTURING INDUSTRY OF
TEXTILE
Manufacturing industry of textile has converted the
traditional production that started in the early periods
of history to mass production with the industrial
revolution and become an indispensable branch of
industry in industrialisation stages of countries.
Today, it remains an important branch of industry
for all countries with the support of technological
developments and diverse and functional products.
The manufacturing industry of textile is in the 13.
group in NACE.2 sector categorisations. This section
covers the preparation of textile fibre including the
weaving of the textile and twisting; finishing textile
and clothing goods, dying etc. and manufacturing
of textile products (excluding the manufacture of
clothing goods).

DEVELOPMENT OF THE SECTOR AND
MAIN INDICATORS
Number of enterprises, which was 19.726 in 2004,
increased to 23.012 in 2011. Number of wageworkers
increased by 2,6 percent in the same period and
reached to 342.474 in 2011. Nominal production
value was 31,65 billion TL in 2004 and increased
to 59,76 billion TL in 2011. Value added created by
the manufacturing industry of textile was 7,8 billion
TL in 2004 while increasing to 11,81 billion TL in
2011 with nominal values. The manufacturing
industry of textile has been making substantial
investments for years. A total of 5,23 billion TL was
made in 2011.
The highest share in the number of enterprises in
the manufacturing industry of textile belongs to the
sub-sector of home textile with 38,3 percent. The
sub-sector of preparation and twisting of textile
fibre has the biggest share of production value with
27,8 percent. The highest value added in the
manufacturing industry of textile is created by the
the sub-sector of knitting with 27,3 percent. The
highest investment in the manufacturing industry
of textile is made by the sub-sector of knitting with
30,3 percent.
The general share of the manufacturing industry of
textile in the general manufacturing industry in
terms of investment has remained nearly the same
in the period of 2004-2011. Its share in the
employment has declined from 16,0 percent in 2004
to 12,0 percent in 2011. Its share in production,

which was 11,09 percent in 2004 has declined to
8,58 in 2011. Its share in the yielded value added
was 11,67 percent in 2004 while decreasing to 9,16
percent in 2011. Its share in investments in 2011
has been 10,58 percent.
Production in the manufacturing industry of textile
decreased by 8 percent between 2005-2012. Thus,
it fell behind the average growth of the manufacturing
industry of textile, which grew 27,3 percent in the
same period.
Export of the manufacturing industry of textile was
7,08 billion dollars in 2005 while increasing to 11,09
billion dollars in 2012. The share of the export of
manufacturing industry of textile in the overall
export of Turkey has declined from 9,6 percent to
8,1 percent. Import of textile, 4,44 billion dollars in
2005, increased to 6,59 billion dollars in 2012 while
its share in the overall import decreased from 3,8
percent to 2,8 percent.
The highest share of import among the sub-sectors
under the manufacturing industry of textile belongs
to rugs and other floor coverings. Export of rugs
and floor coverings was 2,0 billion dollars in 2012.
The second highest export belongs to the category
of other readymade goods and sets made of materials
convenient to knitting, primarily being home textile.
The export of this sub-group was 1,90 billion dollars
in 2012. Export of textile threads was 1,67 billion
dollars, export of synthetic and artificial filaments
was 1,59 billion dollars, export of knit fabric was
1,45 billion dollars and export of cotton weaving
was 1,15 billion dollars.
Quantity in the export of manufacturing industry
of textile and average unit values of export goods
increased in 2003-2012. Unit value in export increased
44 percent in dollar between 2003-2012. The export
amount increased 47 percent between 2003-2012.
Export markets in the Turkish manufacturing industry
of textile are quite diverse. The most important
market of the sector is the EU countries, while
Russia has become the largest market as of 2012
with its recent development. Among the EU countries;
Germany, Italy, England, France and Holland remain
traditional and important markets. The USA is the
fourth biggest market of the sector. Saudi Arabia,
Iraq and Egypt are important markets in the Gulf,
Middle East and Northern Africa. Romania, Poland,
Bulgaria and Ukraine also constitute the developing
and potential market of Turkish textile sector for
both intermediate inputs that they use in the
production and final products like home textile.
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Net foreign exchange earning of the manufacturing
industry of textile, calculated with the gap between
export and import of final products has been 4,49
billion dollars in 2012.

Having the largest capacity in Europe with 962
thousand tonnes, Turkish textile finish industry has
a wide experience in the production of especially
medium-quality products.

As of 2011, number of employees for research and
development activities in the manufacturing industry
of textile was 947. Expenditures for research and
development activities increased for years and
calculated as 80 million TL in 2011.

Turkish home textile sector has entered an important
development process especially since the 2000s in
terms of production capacity, production and export
and has become one of the most important and
competitive sub-sectors of the textile sector.
Production capacity and production of home textile
sector is enlarging and increasing in an exportoriented way. Production value of home textile
has been 13,84 billion TL and sales has reached to
13,35 billion TL in 2012.

Trademark registers in the manufacturing industry
of textile has been substantially increasing for years.
546 local trademark registers were made in 2000
while this number increased to 3,971 in 2012. The
sub-sector where the highest number of trademarks
have been registered is the fabric and home textile
subsector.
Within the frame of Code about the Promotion of
R&D Activities numbered 5746, there is an R&D
Centre under the body of 8 companies to benefit
from R&D activities by employing at least 50
employees in the manufacturing industry of textile.
Turkish manufacturing industry of textile started
export-based production especially after 1980 and
rose to an important position thanks to close
cooperation with the EU. Custom union completed
with the EU accelerated the development of the
sector. Turkish manufacturing industry of textile is
among the most competitive sectors in the world
thanks to factors like its compliance with technical
regulations and standards brought by the customs
union, closeness to big markets primarily being the
EU, source of qualified personnel and strong supply
chain. The sector reinforces this strength with
capabilities of flexible production, product
development, innovativeness, design and branding.
Turkish thread industry has the largest thread
production capacity in Europe with 7,5 million
spindles, more than 600 thousand rotors and young
machinery.

Technical textile sector in Turkey has entered a
development process in the recent years. Sufficient
production capacity has been achieved with
investments made in the areas of felt and nonwoven
surfaces in the recent years. Especially in the last
two years, a substantial investment is made in felt
and unwoven fabric surface machinery.
There is a developed textile and readymade clothing
side-industry in terms of product quality and diversity.
Side industry of textile and ready made garment is
able to produce side-industry input and accessories
in any kinds, quality and characteristics; and to
meet the principal part of the needs of textilereadymade garment industry nationally.
In addition to traditional production, rugs sector in
Turkey has improved especially in also machinewoven rugs. As of 2012, the production capacity
of rugs sector has reached to 400 million m_. Turkish
rugs sector has a 11 percent share in the total
production with this capacity.

WORLD TEXTILE INDUSTRY AND THE
POSITION OF TURKEY

Main varieties of fibre and thread produced in
Turkey are cotton, polyester, acrylic and
polypropylene. Production capacity of cotton, silk
and wool thread is 958 thousand tonnes; of artificial
and synthetic thread is 1,43 million tonnes.

Production and manufacturer countries in the world
has entered a transformation process substantially
with developments in the world trade. Following
the Agreement on Textile and Clothing that was
signed in 1995 by World Trade Organisation, which
envisages the overall liberalisation of textile and
ready-made garment trade, the fact that China has
been a party by signing the agreement has started
a new era in the world textile sector.

Cotton weaving sector in Turkey has a fairly new
machinery. As of September 2013, production
capacity of textile fabric is 1,56 billion square meters.
Established capacity of the knit fabric sector is
envisaged to be in the level of 1,2-1,5 million tonnes.
As of 2012, total production of the sector is
approximately 650-700 thousand tonnes.

In this new era, China has converted to a global
production centre. China started to gain its importer
and investor identity in this era. Among the
developing countries; India, Pakistan, Bangladesh
and Indonesia have become substantial
manufacturers and exporters through lower
production costs, optional trade agreements and
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regulations signed with prominent importer countries.
India has become the second biggest manufacturer.
Second biggest manufacturer in this sector, the EU
countries both continue their investments and remain
the biggest purchasers by making manufacturer
countries like China, Turkey, Bangladesh and India
manufacture products.
Developed countries like South Korea, Taiwan,
Japan and the USA maintain their substantial
existence by focusing on technology and production
with high value added with their technical textile
production and exports.
Countries like Egypt, Morocco, Tunisia, Romania,
Bulgaria, Sri Lanka and Cambodia, which are close
to large markets like the EU and the USA and
countries where fabric supplier ready-made sectors
are produced, stand among the manufacturer
countries.
Export of world manufacturing industry of textile
reached to 295,7 billion dollars in 2011. However,
this figure declined by 4 percent in 2012 and was
calculated to be 284 billion dollars. Share of the
manufacturing industry of textile in the overall
export in the world has declined since 2005 from
2,03 percent to 1,59 in 2012.
When distribution of the export of manufacturing
industry of textile in terms of sub-sectors, the highest
rate of export as of 2012 has been realised by textile
threads with 54 billion dollars. Export of special
threads and nonwoven hosiery that involves technical
textiles ranks the second with 46 billion dollars.
In 2012, China has made the largest export in world
textile export with 95,45 billion dollars. India is
the second with 15,27 billion dollars. Following
countries are Germany with 13,88, the USA with
13,46 and Italy with 13,16 billion dollars. South
Korea is the sixth country in technical textile-based
export. Turkey ranks the seventh.
The USA is the first in world textile import with
25,96 billion dollars. China is the second and
Germany is the third biggest importer.
Turkey has significant scales and rankings in the
areas of production and export in Europe and the
world in terms of sub-sectors.
When Turkey is assessed in terms of production,
it ranks the first in thread production in the Europe
and the third in the world. It ranks the second in
the production of short fibre ring thread in the
Europe and the fifth in the world. It is the first in
open end thread in Europe and second in the world.
It ranks the second in textile fabric in Europe and
the fifth in the world. In the knit fabric sector, it
is the biggest manufacturer in Europe and the

second manufacturer following China in the world.
In the textile finishing sub-sector, Turkey has the
largest production capacity in Europe and the third
largest production capacity in the world following
China and India. It is the biggest manufacturer in
home textile in Europe and the fourth biggest in
the world. In rugs sector, it is the second biggest
manufacturer in Europe and the third in the world.
Turkey has a share of 3,9 percent in the world
textile export with 11,09 billion dollars in 2012 and
ranks the seventh in export. Turkish textile export
has managed to increase its share in the world
textile export limitedly but gradually. It has increased
its share in the world export 0,57 points since 2005.
When shares of sub-sectors in the world export,
rugs and other floor covering has the first ranking
with a share of 12,62 percent.

MAIN COMPETITIVE FACTORS AND
DEVELOPMENTS IN THE
MANUFACTURING INDUSTRY OF
TEXTILE
Main competitive factors in the manufacturing
industry of textile are identified under the headings
of value chains. Ring of the value chain comprises
of raw material and input supply, production,
technological activities, marketing-sales, financingfinancial structure, human resources and condition
of the market and the sector.
Although Turkey is quite eligible to grow cotton in
terms of geographical feature, the production of
cotton has substantially diminished, foreigndependency has emerged in cotton and the quality
of the produced cotton during the picking and
transportation for processing. Our important rivals
in textile sector, namely China, India and Pakistan
produce sufficient cotton for themselves. A
substantial production capacity has been lost because
of the pressure created by foreign competition in
also artificial and synthetic fibre production as an
important input. Asian countries have the advantage
of lower production costs and advantageous
intermediate input usage in this area.
Even though the textile sector is capital intensive
sector, labour and energy costs remain determinant
in the international competition. When rival countries
are compared, labour costs in Turkey are very high.
When energy costs are compared; Turkey has
nearly the same energy costs as India, Pakistan and
China while it has higher energy costs compared
to Egypt, Vietnam, Indonesia and Bangladesh.
Sustainable green production has become another
important competitive factor. Turkey is advantageous
in this area as it makes production in compliance
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with the EU norms; however, it has to bear additional
costs compared to especially Asian countries. Turkey
has yet to be a standard-setter in product standards
and thus it has to comply with the already set
standards. Turkey is a very important textile
manufacturer while being foreign dependent in the
production technology. One of the areas where
Turkish textile sector is advantageous is the level of
vertical and horizontal integration in the production.
Research and development activities of the textile
sector have not reached the sufficient and required
level yet. However, design, collection and fashion
capacity in the sector has been developing rapidly
in all stages. Turkish textile sector has been able to
compete with its Asian and other rivals that enjoy
lower production costs and price advantage by
manufacturing products with higher value added.
Active marketing in abroad has not reached the
required level yet. Branding is an area where the
sector has given weight in recent years. Turkish
brands in fabric, home textile, side-industry and rugs
have been reinforcing their native and local specialties.
In addition to this, Turkey manufactures high-quality,
flexible and high value added products that are
gradually increasing and has the competitive advantage
with “Made in Turkey” label.
Another advantage of Turkey is its closeness to
European markets and surrounding markets in the
flight distance of 2-3 hours and logistical opportunities
for these markets.
Profitability is an important problem in Turkish textile
sector. Both price pressure and increases in the costs
diminishes the industrial profitability in the international
competition.
A substantial amount of qualified labour is ready in
the sector with the experience of long years. However,
the sector has been losing its former charm in the
new recruitments and has troubles in the employment
of qualified labour. Moreover, new generation human
resources problems needed in the changing
competitive dynamics are also present.
Audit of export and domestic market is an important
problem. Non-standard, low quality, cheap- damping,
hazardous products on human health can be imported
and these products can enter the country. Besides,
off-the-record products produced in the country also
create an unfair competition.
Standard and laboratory infrastructure is not at the
required level. Dependent on many various standards,
testing, measurement and calibration processes are
carried out in mainly foreign laboratories and this
foreign dependency both inhibits flexibility and rapid
movement and creates additional costs.

XXII

SWOT ANALYSIS OF THE
MANUFACTURING INDUSTRY OF
TEXTILE AND EVALUATIONS
Within the frame of the SWOT analysis of the
Turkish manufacturing industry of textile, current
strong and weak sides of the industry, faced threats
and opportunities are identified and evaluated.
Evaluations of the SWOT analysis are grouped and
presented as assessments about the rings of the
value chains in the industry.
Strong Sides of the Sector
The fact that Turkey is eligible to grow cotton
geographically, availability of younger and more
modern machinery compared to European countries,
current production capacity in all sub-sectors,
diversity and sufficiency, that the ability of rapid,
flexible, boutique and small parties of production
has been achieved, knowledge and experience in
production, total integration in the sector, high level
of quality in production, production of products
with higher value added, that collection and design
capacity in line with trends in the recent years have
been achieved, the ability to rapid loading and
supply, domestic and foreign logistics opportunities
in transportation and delivery, closeness to EU,
Russian, Middle Eastern, African and Central Asian
markets (maximum 3-4 hours), presence of
experienced and knowledgeable labour force and
the employment of qualified labour force in all
stages.
Weak Sides of the Sector
Foreign dependency caused by insufficiency in the
cotton production and decreased quality. Foreign
dependency in also the artificial and synthetic fibre
production and the decrease in the source of wool.
High production costs, the fact that research and
development activities that the companies realise
in their bodies are not directly supported. That
applications within the frame of Turquality and
Brand support programs for branding are
bureaucratic and delayed, the tendency to use
technical textile remains limited. Insufficiency in
active marketing and promotion. The absence of
sufficient free trade agreements and similar trade
agreements to facilitate the access to target markets.
The fact that industrial profitability is low and
decreasing. The lack of sufficient labour force
(unskilled labourer) in the sector, additionally, the
absence of sufficient new generation human
resources. The fact that businesses cannot benefit
from state supports in the wide range because of
the disorganised information and application.
Troubles caused by the Customs Union with the
EU and insufficient public observation and audit in
exports and domestic market.

Threats of the Sector
Informality created by the high production costs
and corresponding unfair competition between
formal and informal production, the necessity to
restructure the production facilities in Istanbul
locationally according to the new city plan, different
incentive plans in various regions and different cost
structures in different regions. That the motive of
the manufacturers to remain in the sector has
diminished and new enterprises in the sector have
remained limited. Additionally, the fact that supports
for the new investments in the industry have been
limited to only the 5th and 6th regions and these
provinces have insufficient industrial culture, qualified
labour force and infrastructure. Financial burdens
created by different VAT rates in the sector (8 and
18 percent) and high financing costs.
The fact that branding process, which will enable
the industry to produce products with high value
added and increase its competitive powers, develops
slowly because of the lack of sufficient R&D
expenditures, and that branding tendency remains
limited.
Troubles caused by the new generation free trade
agreements between the EU and third countries.
Political uncertainties and corresponding markets
risks in regions and surrounding countries which
are regarded as alternative and potential markets.
The fact that standards have been causing a technical
obstruction in international markets gradually and
each country has started to demand special standards.
Because of the negative approach about the future
of the sector in public opinion, the decrease in the
attractiveness of the sector for the labour force and
the inability to employ qualified labour force. That
the sector cannot find the diversified, new generation,
qualified labour force it needs. Because of the
ineffectiveness in the audit of exports and domestic
market, cheap, low quality and non-standard
products that enter the country and create unfair
competition. Negative perception about the future
of the sector in the public opinion.
Opportunities in the Sector
Possession of a major part of quality and standard
requirements, named as "code of conduct" in the
international arena. The fact that many manufacturers
and exporter companies meet these requirements
and Turkey is much ahead when compared to rival
countries. Rapidly-growing domestic market, quality
in the domestic market, the rise of the awareness
of brand and modern retail and correspondingly
expanding demand. Popularity of Turkey and
Turkish brand increasing in surrounding countries.
The fact that these surrounding countries have
limited ability to meet their needs of intermediate

input (thread/fabric, side industry etc.) while their
ready-made garment consumptions and needs are
increasing. Especially the purchase of European
brands together with the opportunity to expand
with Turkish brands in currently developed markets
and opportunities of cooperation and partnership
with European manufacturers. The fact that Turkey
has converted to a local shopping mall and a local
fashion centre accordingly, being determinant in
fashion activities and trends. The fact that production
costs have started to increase in China. The fact
that demands of small, frequent and rapid parties
of products by the European brands and purchasers
have been increasing gradually and certain price
margins of the European purchasers and the
continuation of the trend to buy high quality products.

SECTOR STRATEGIES AND POLICIES
15 strategic targets have been identified based on
primarily the value chain of the sector under the
heading of strategies and policies of the
manufacturing industry of textile. 1 for raw material
and inputs, 4 for production, 2 for technological
activities, 3 for marketing and sales, 1 for human
resources, 4 for conditions of the market and sector,
a total of 15 strategic targets have been defined.
These are;
1. To support national raw material sources and
diminish dependency on imports
2. To improve the production costs and decrease
the production costs of current businesses
3. To improve investment promotions
4. To protect convergence in the stage of
restructuring the industry in Istanbul in terms
of location and provision of suitable options
and conditions
5. To arrange and apply the regulation of
convergence
6. To reinforce and support the development of
design products and branding capacities of
companies
7. To expand the R&D activities, to improve the
conditions of using the R&D supports numbered
5746
8. To realise 20 billion dollars of export in 2023
9. To increase the export to the European Union
and surrounding countries with the supplier title
and brands and to enhance the support for that
purpose
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10. To strengthen the specialty of local fashion and
shopping center

c. Establishment of the Active Marketing
Infrastructure

11. To raise qualified and new generation labour
force for the sector and promotion of the
employment in the sector

d.Establishment of New Marketing Channels

12. To modify the corresponding perception in the
public opinion
13. To increase and activate supervision in exports
and domestic market
14. To improve and enlarge the standard, testing,
measurement and accreditation capacity
15. To make modifications in state subsidies and
applications

SUGGESTIONS FOR COMPANIES
Companies operating in the manufacturing industry
of textile should transform in their own bodies and
apply transformation strategies for that in order to
adapt to new competitive conditions and increase
their current competitive powers. Transformations
strategies that companies will apply are made of
four areas: These areas are respectively Production,
Design, Marketing and Branding
1. Production
a. Application of Flexible and Small Parties of
Production Models and Transformation
b.Application of Plain Production Models
c. Adoption of Innovativeness and Creativity in
Production
d.The Use of Advance Production Technology
e. Compliance with Product Standards
f. Compliance with Quality Standards
2. Design
a. The Need for the Establishment of Design
Capacity
b.Planning and Management of the Design
Capacity
c. To form the Design Capacity
d.To Commercialise the Designs
3. Marketing
a. Marketing and Direct Sales on the Spot of
Purchasers and Customers
b.Establishment of the New Marketing
Management and Marketing Teams

XXIV

e. To Enhance the Business Capacity
4. Branding
a. To Change Perceptions in Businesses and to
Make Long-Term Strategic Plans
b.Branding and Positioning the Brand
c. To Determine and Manage the Brand Identity
d.The Selection and Management of New Sales
Channels
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TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹N‹N TANIMI VE KAPSAMI

1.1. TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹
Tekstil imalat sanayi, tarihin ilk dönemlerinde
baﬂlayan geleneksel üretimini sanayi devrimi ile
birlikte kitle üretimine çevirmiﬂ ve ülkelerin
sanayileﬂme evrelerinde vazgeçilmez bir sanayi dal›
olmuﬂtur. Günümüzde ise teknolojik geliﬂmelerin
de deste¤i ile çok çeﬂitli ve fonksiyonel ürünleri ile
yine tüm ülkeler için önemli bir sanayi kolu olmay›
sürdürmektedir.
Tekstil üretimi elyaf ve iplikten üretilen, genellikle
esnek (baz› durumlarda esnek olmayabilen)
malzemelerin üretimi ile bu malzemeleri
ﬂekillendirme ve mamul hale getirilmesini
içermektedir. Tekstil üretimi alt sektörleri itibariyle
büyük ölçüde sermaye-yo¤un bir sanayidir. Kimyasal
(insan yap›s›, sentetik ve suni) elyaf ve iplik çekimi
dünyan›n en sermaye yo¤un sanayi sektörlerinden
biri olup petro-kimya sanayi içinde yer al›rken;
iplik, dokuma, örme ve tekstil terbiye iﬂletmeleri
di¤er sermaye-yo¤un sanayi sektörünü
oluﬂturmaktad›rlar.
Tekstil imalat› sanayi elyaf (lif), iplik, dokuma ve
örme kumaﬂ, dokusuz yüzeyler, boya ve terbiye,
ev tekstili, teknik tekstil ve hal›lar gibi çok geniﬂ ve
önemli üretim ve ürün yelpazesine sahip
bulunmaktad›r. Tekstil sanayinde üretilen elyaf,
iplik ve kumaﬂlar ara girdi niteli¤indeki ürünlerdir.
Boya terbiye de üretimde ara bir süreçtir. Buna
karﬂ›n ev tekstili, hal› ve teknik tekstil ürünlerinin
bir k›sm› nihai ürün olarak kullan›lmaktad›r. Kumaﬂlar
yine çok geniﬂ bir sanayi kolunu oluﬂturan haz›r
giyim sektörünün en önemli girdisini oluﬂturmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayi üretimi günümüzde büyük
ölçüde geliﬂen ülkelere kaym›ﬂt›r. Sermaye yo¤un
bir sanayi olmas›na ra¤men geliﬂen ülkelerin üretim
maliyetlerindeki göreceli üstünlükleri nedeniyle
üretim daha çok geliﬂen ülkelerde yap›lmaktad›r.
Geliﬂmiﬂ ülkeler ise özellikle teknik tekstil ve katma
de¤eri yüksek ürünlerin üretimini yapmaktad›r.
Teknolojik geliﬂmeler tekstil sanayini de fazlas› ile
etkilemektedir. Tekstil sanayinde rekabet gücünün
önemli bir unsurunu teknoloji faaliyetleri sonucu
üretilen daha yüksek katma de¤erli ve fonksiyonel
ürünler oluﬂturmaktad›r. Teknik tekstil ise tamamen
teknoloji tabanl› bir üretim alan› olarak büyümektedir.

1.2. TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹N‹N
KAPSAMI
Tekstil imalat› sanayi NACE.2 sektör s›n›fland›rmalar›
içinde 13 no'lu grubu oluﬂturmaktad›r. Bu
s›n›fland›rma içinde tekstil imalat› sanayinin kapsam›
aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
13 TEKST‹L ÜRÜNLER‹N‹N ‹MALATI
Bu bölüm tekstilin dokunmas› da dahil tekstil
elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi; tekstil ve giyim
eﬂyalar›n›n aprelenmesi, boyanmas› vb. bitirme
iﬂlemleri ile tekstil ürünlerinin imalat›n› (ev tekstil
ürünleri, battaniyeler, hal›lar, kilimler, kordon, halat,
ip vb. kapsamaktad›r (giyim eﬂyalar›n›n imalat›
hariç). Sentetik elyaf›n imalat› kimyasal bir iﬂlem
oldu¤undan s›n›f 20.60 içerisinde s›n›fland›r›l›rken,
lifli bitkilerin yetiﬂtirilmesi (do¤al elyaf) bölüm 01
içerisinde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Giyim eﬂyalar›n›n imalat›,
bölüm 14 de s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
13.1 Tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi
13.10 Tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
bükülmesi
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.9 Di¤er tekstil ürünlerinin imalat›
13.91 Örgü (triko) veya t›¤ iﬂi (kroﬂe)
kumaﬂlar›n imalat›
13.92 Giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ
tekstil ürünlerinin imalat›
13.93 Hal› ve kilim imalat›
13.94 Halat, urgan, k›nnap ve a¤ imalat›
13.95 Dokusuz kumaﬂlar›n ve dokusuz
kumaﬂtan yap›lan ürünlerin imalat›, giyim
eﬂyas› hariç
13.96 Di¤er teknik ve endüstriyel tekstillerin
imalat›
13.99 Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er
tekstillerin imalat›
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13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

13.1 Tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
bükülmesi

13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

13.10 Tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
bükülmesi
Bu s›n›f, tekstil elyaf›n›n haz›rlanma iﬂlemlerini ve
bükülmesini kapsamaktad›r. Bu, ipek, yün, di¤er
hayvan ve bitki elyaf› veya suni/sentetik elyaf, ka¤›t
veya cam, vb. çeﬂitli ham maddelerden yap›labilir.
Bu s›n›f›n kapsam›; tekstil lifleri üzerinde yap›lan
haz›rlay›c› faaliyetler; ipe¤in sar›lmas› ve y›kanmas›,
yünlerin ya¤›n›n giderilmesi ve karbonize edilmesi
ve yün yapa¤›n›n boyanmas›, her türlü hayvansal,
bitkisel veya suni lifin ay›klanmas› ve taraklanmas›,
ipli¤in dokuma veya dikiﬂ, ticaret ya da daha ileri
iﬂlemler için e¤rilmesi ve imalat›, ketenin ditilmesi,
sentetik veya suni filament ipliklerinin tekstüre
edilmesi, bükülmesi, katlanmas› ve dald›r›lmas›.
Ayr›ca bu s›n›f ka¤›t ipli¤inin imalat›n› da
kapsamaktad›r;
Kapsam d›ﬂ› olanlar; tar›m veya çiftçilik ile ba¤lant›l›
olarak meydana getirilen haz›rl›k faaliyetleri, bkz.
bölüm 01, bitkisel tekstil lifleri (jüt, keten, büyük
Hindistan cevizi lifi vb.), taﬂ›yan bitkilerin ›slat›l›p
yumuﬂat›lmas›, bkz. 01.16, pamuk ç›rç›rlama
faaliyetleri, bkz. 01.63, sentetik veya yapay (suni)
lifler ve filament demetleri imalat›, sentetik veya
yapay (suni) liflerden tek katl› ipliklerin (yüksek
mukavemetli iplikler ve hal› iplikleri dahil) imalat›,
bkz. 20.60, cam lifi imalat›, bkz. 23.14.
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmas›n›
kapsamaktad›r. Bu, ipek, yün, di¤er hayvan, sebze
veya suni veya sentetik lif, ka¤›t veya cam vb. gibi
çeﬂitli ham maddelerden yap›labilmektedir. Bu s›n›f
aﬂa¤›dakileri kapsamaktad›r; pamuk tipi, yünlü tipi
ve yün ve ipekli tipi geniﬂ dokunmuﬂ kumaﬂlar›n
imalat›, kar›ﬂ›k, suni veya sentetik iplikler
(polipropilen, vb.) dahil, keten, has›r, kenevir, jüt,
teyel lifleri ve özel iplikler kullan›larak di¤er geniﬂ
yünlü kumaﬂlar›n imalat›.
Ayr›ca bu s›n›f ﬂunlar› da kapsamaktad›r; yün tüy
veya ipek veya pamuktan yap›lm›ﬂ kordon (saçak)
kumaﬂlar›n›n, havlu, havluluk bez, tülbent vb.
kumaﬂlar›n imalat›, cam elyaf›ndan yün kumaﬂ
imalat›, karbon ve aramid ipliklerden dokumalar›n
imalat›, dokuma yoluyla imitasyon kürk imalat›.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; örgü ve t›¤ iﬂi kumaﬂlar›n
imalat›, bkz. 13.91, tekstil döﬂeme örtülerinin imalat›,
bkz. 13.93, dokusuz kumaﬂ imalat›, bkz. 13.95 dar
dokunmuﬂ kumaﬂlar›n imalat›, bkz. 13.96, keçe
imalat›, bkz. 13.99.
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Bu grup, tekstil ürünlerinin ve giyilecek di¤er
k›yafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktad›r.
Örne¤in; a¤artma, boyama, kaplama vb.
Bu s›n›f›n kapsam›; tekstil elyaf›n›n, ipliklerinin,
kumaﬂlar›n›n ve giyim eﬂyalar› da dahil tekstil
maddelerinin a¤art›lmas› ve boyanmas›, tekstil
ürünlerinin ve giyim eﬂyalar› da dahil tekstil
maddelerinin kaplanmas›, kurutulmas›, buharlanmas›,
daralt›lmas›, yamalanmas›, sanforlanmas›, merserize
edilmesi.
Ayr›ca bu s›n›f ﬂunlar› da kapsamaktad›r; kotlar›n
a¤art›lmas›, tekstiller üzerine plise ve benzer iﬂler
yap›lmas›, sat›n al›nan giysilerin su geçirmez hale
getirilmesi, kaplanmas› veya emprenye edilmesi.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; kauçuk ana unsur oldu¤unda,
kauçuk kullanarak yap›lan, kaplanan, örtülen veya
lamine edilen tekstil ürünlerinin imalat›, bkz. 22.19.
13.9 Di¤er tekstil ürünlerinin imalat›
Bu grup, giyim eﬂyalar› hariç, hal›, kilim, ip, dar
dokunmuﬂ kumaﬂlar, saçaklar vb. ürünler gibi
tekstilden üretilmiﬂ ürünlerin imalat›n› kapsamaktad›r.
13.91 Örgü (triko) veya t›¤ iﬂi (kroﬂe)
kumaﬂlar›n imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; örgü ve t›¤ iﬂi kumaﬂlar›n imalat›
ve iﬂlenmesi; havl› ve havlu kumaﬂlar, yuvarlak örgü
kumaﬂlar, Raschel veya benzeri makineler kullan›larak
örülen tüller ve perdeler, di¤er örgü (triko) ile veya
t›¤ iﬂi (kroﬂe) dokuma ürünleri.
Ayr›ca bu s›n›f ﬂunlar› da kapsamaktad›r; örme
yoluyla imitasyon kürk imalat›.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; Raschel veya benzeri makineler
kullan›larak örülen a¤lar ve pencere mobilyas› tipi
dantelli dokumalar›n imalat›, bkz. 13.99, örgü (triko)
veya t›¤ iﬂi (kroﬂe) k›yafet imalat›, bkz. 14.39.
13.92 Giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ
tekstil ürünlerinin imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; örülmüﬂ veya t›¤ iﬂi kumaﬂlar
da dahil herhangi tekstil maddesinden yap›lm›ﬂ
eﬂyalar›n imalat›: seyahat örtüleri de dahil
battaniyeler, yatak, masa, tuvalet veya mutfak
havlusu, yorgan, çarﬂaf, minder, puf, yast›k, uyku
tulumu vb. Konfeksiyon mefruﬂat (döﬂeme)
maddelerinin imalat›: perdeler, saçaklar, çekme
perdeler, yatak örtüleri, mobilya veya makine örtüleri
vb., bez astarl› muﬂambalar, tenteler, çad›rlar, kamp
malzemeleri, yelkenler, güneﬂlikler, araba k›l›flar›,
makineler veya mobilyalar› örtmede kullan›lan
örtüler vb., bayraklar, sancaklar, flamalar vb., toz

bezleri, bulaﬂ›k bezleri ve benzer maddeler,
cankurtaran yelekleri, paraﬂütler vb.
Ayr›ca bu s›n›f ﬂunlar› da kapsamaktad›r; elektrikli
battaniyelerin tekstil k›s›mlar›n›n imalat›, elle dokunan
resim dokumal› duvar örtüsü imalat›,
Kapsam d›ﬂ› olanlar; teknik kullan›m amac›yla tekstil
maddeleri imalat›, bkz. 13.96.
13.93 Hal› ve kilim imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; tekstil yer kaplamalar›n›n imalat›:
hal›lar, kilim ve has›rlar, yer döﬂemeleri.
Ayr›ca bu s›n›f ﬂunlar› da kapsamaktad›r; i¤neli
dokuma tezgahlar›nda dokunan keçe yer kaplamalar›
imalat›.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; has›r ve örgü malzemelerinden
has›r örgüsü imalat›, bkz. 16.29, mantar yer
kaplamalar› imalat›, bkz. 16.29, vinil, muﬂamba gibi
esnek yer kaplamalar›n›n imalat›, bkz. 22.23.
13.94 Halat, urgan, k›nnap ve a¤ imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; kauçuk veya plastik ile
emdirilmiﬂ, kaplanm›ﬂ, örtülmüﬂ veya k›l›flanm›ﬂ
olsun ya da olmas›n tekstil elyaf›ndan veya ﬂeritten
ya da benzerlerinden kal›n sicim, ip, halat ve kordon
imalat›. Sicim, ip veya halattan örülmüﬂ a¤ imalat›,
ip ve a¤ ürünleri imalat›: bal›k a¤›, gemi halatlar›,
yük boﬂaltma a¤lar›, metal halkalarla donat›lm›ﬂ ip
veya tekstille kaplanm›ﬂ kablolar vb.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; saç filesi imalat›, bkz. 14.19,
tel kablo (halat) imalat›, bkz. 25.93, bal›kç›l›k sporu
için gerekli olan, bal›k yakalamaya özgü a¤ kepçeleri
imalat›, bkz. 32.30.
13.95 Dokusuz kumaﬂlar›n ve dokusuz
kumaﬂtan yap›lan ürünlerin imalat›,
giyim eﬂyas› hariç

tekstil ipliklerinin veya ﬂeritlerinin imalat›, yüksek
mukavemetli suni veya sentetik ipliklerden lastik
kord bezi imalat›, di¤er iﬂlem görmüﬂ ya da kaplanm›ﬂ
di¤er kumaﬂlar›n imalat›: tela ve benzer sertleﬂtirilmiﬂ
kumaﬂlar, zamk veya niﬂastal› maddelerle kaplanm›ﬂ
kumaﬂlar, çeﬂitli tekstil ürünleri imalat›: tekstil fitilleri,
lüks lambas› gömlekleri ile tüp ﬂeklindeki gaz fitilleri,
lüks lambas› gömleklerinin kumaﬂlar›, tekstil
malzemelerinden hortumlar, taﬂ›ma ve konveyör
bantlar› veya kay›ﬂlar› (metal ile ya da di¤er
materyallerle güçlendirilmiﬂ olsun ya da olmas›n),
elek bezi ve süzgeç bezi imalat›, otomobil süsleri
imalat›, ressamlar›n kullan›m› için tuval ve çizim
kumaﬂ› imalat›.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; kauçuk ana unsur oldu¤u
durumlarda kauçukla kaplanm›ﬂ, emdirilmiﬂ,
kaplanm›ﬂ ya da k›l›flanm›ﬂ dokumac›l›k
kumaﬂlar›ndan, ipliklerden ya da sicimlerden
nakliyecilik ya da taﬂ›mac›l›k kuﬂaklar›n›n imalat›,
bkz. 22.19. Yaln›zca güçlendirme amac›yla gözenekli
kauçuklar›n ya da plastiklerin tekstillerle
birleﬂtirilmesinden oluﬂan tabaka ve levhalar›n
imalat›, bkz. 22.19, 22.21, dokunmuﬂ metal tellerden
k›yafet imalat›, bkz. 25.93.
13.99 Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er
tekstillerin imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; keçe imalat›, tüller ve di¤er a¤
kumaﬂlar› imalat› ile parçalar, ﬂeritler ya da motifler
halinde dantel ve nak›ﬂ imalat›, bas›nçl› hassas giysi
dokumalar› imalat›, tekstilden ayakkab› ba¤› imalat›,
pudra ponponu ve parmaks›z eldiven imalat›.
Kapsam d›ﬂ› olanlar; i¤neli dokuma tezgah›nda
keçeden yer kaplamas› imalat›, bkz. 13.93, tampon
nevilerinin ve tampon parçalar›n›n imalat›: pedler,
adet bezleri, tamponlar vb., bkz. 17.22.

Bu s›n›f tekstillerle veya tekstil ürünleri imalat› ile
ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak
belirtilmemiﬂ olan ve çok büyük say›da iﬂlem gören
ve çok çeﬂitli üretilmiﬂ mallar› içeren tüm faaliyetleri
kapsamaktad›r.
13.96 Di¤er teknik ve endüstriyel tekstillerin
imalat›
Bu s›n›f›n kapsam›; dar dokunan kumaﬂlar›n imalat›,
çözgülü kumaﬂlar dahil, bir yap›ﬂt›r›c› ile birleﬂtirilmiﬂ,
örülmüﬂ kumaﬂlar hariç, etiket, rozet vb. imalat›,
süsleme amaçl› aksesuar imalat›: kordonlar,
kurdeleler, püsküller, ponponlar vb., plastikle
emdirilmiﬂ kaplanm›ﬂ, örtülmüﬂ ya da preslenmiﬂ
kumaﬂlar imalat›, metalize iplik ya da metalize kal›n
ipliklerin, tekstil maddeleri ile kaplanm›ﬂ kauçuk
ipliklerin ve sicimlerin, kauçukla ya da plastikle
kaplanm›ﬂ, örtülmüﬂ, emdirilmiﬂ veya kal›planm›ﬂ
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SEKTÖRÜN GEL‹ﬁ‹M‹ VE TEMEL GÖSTERGELER‹

2.1. GENEL KAPSAM VE METODOLOJ‹
Tekstil imalat› sanayinin geliﬂimi giriﬂim say›s›,
üretim, katma de¤er, yat›r›mlar, istihdam, verimlilik,
d›ﬂ ticaret, iç pazar, net döviz kazand›r›c› faaliyetler
ve teknoloji faaliyetleri gibi temel göstergeler
kullan›larak de¤erlendirilmektedir. Bu temel
göstergeler için baﬂta Türkiye ‹statistik Kurumu
olmak üzere resmi kurumlar›n istatistik verileri
kullan›lmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayinin giriﬂim say›s›, üretim, katma
de¤er ve yat›r›mlar ile istihdam göstergeleri için
Türkiye ‹statistik Kurumunun ‹ﬂ ‹statistikleri verileri
kullan›lmaktad›r. Bu göstergeler için NACE.2
s›n›fland›rmas›nda güncel veriler 2009, 2010 ve 2011
y›llar›na ait bulunmaktad›r. Geçmiﬂ y›llar için ise
NACE.1 s›n›fland›rmas›nda sektörü temsil eden
veriler kullan›lmaktad›r.
‹ﬂ ‹statistikleri, 2002 y›l›ndan itibaren Avrupa Birli¤i'nin
20 Aral›k 1996 tarihli 58/97 say› ile 11 Mart 2008
tarihli 295/2008 say›l› Konsey yönetmeliklerine
dayan›larak üretilmektedir. TÜ‹K ‹ﬂ ‹statistikleri
2003-2008 y›llar› için y›ll›k sanayi ve hizmet
istatistiklerindeki giriﬂimlerin ekonomik faaliyetlerini
Avrupa Toplulu¤unda Ekonomik Faaliyetleri ‹statistiki
S›n›flamas› NACE Rev 1.1'e göre, 2009 y›l›ndan
itibaren de NACE Rev.2'ye göre s›n›fland›rmaktad›r.
‹ﬂ ‹statistikleri hesaplama yöntemlerinde tamsay›m
s›n›rlar› olarak 20'den fazla çal›ﬂan› olan tüm giriﬂimler
ile sektörler düzeyinde NACE. Rev 2 s›n›flar›na göre
4'lü s›n›f faaliyetleri belirlenmiﬂ olup kullan›lmaktad›r.
Bu çerçevede öncelikle tekstil imalat› sanayinin
giriﬂim say›s›, istihdam, üretim de¤eri, katma de¤eri,
yat›r›mlar ve istihdam göstergelerine iliﬂkin
de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. De¤erlendirmelerde
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun ‹ﬂ ‹statistikleri verileri
kullan›lmaktad›r. ‹ﬂ ‹statistiklerinde kullan›lan tan›m
ve kavramlar ﬂöyledir;
Giriﬂim say›s›; sektörlerde faaliyet gösteren ve
referans dönemde aktif olan tüm birimlerin say›s›d›r.
Ücretli çal›ﬂan say›s›: ücretli çal›ﬂanlar›n say›s›,
maaﬂ, ücret, komisyon, ikramiye, parça baﬂ› ödeme
veya ayni karﬂ›l›klar ﬂeklinde yap›lan ödemeleri
alan, iﬂ akdine sahip ve iﬂveren için çal›ﬂan kiﬂilerin
say›s›d›r.
Üretim de¤eri: sat›ﬂa dayal›, stok de¤iﬂmelerini ve
mal ve hizmetlerin yeniden sat›ﬂ›n› içeren birim
taraf›ndan fiilen üretilen miktar›n parasal de¤eridir.

Faktör maliyetiyle katma de¤er: iﬂletme
sübvansiyonlar› ve dolayl› vergilerdeki
düzeltmelerden sonra, iﬂletme faaliyetlerinden elde
edilen gayri safi gelirdir.
Maddi mallara iliﬂkin brüt yat›r›m: referans
dönemi süresince tüm maddi mallara yap›lan
yat›r›md›r.

2.2. TEMEL GÖSTERGELER
Tekstil imalat› sanayinde temel göstergeler 20042011 y›llar› aras›ndaki geliﬂmeler itibariyle
sunulmaktad›r. Buna göre tekstil imalat› sanayinde
2004 y›l›nda 19.726 olan giriﬂim say›s› 2011 y›l›nda
23.012'ye yükselmiﬂtir. Ücretli çal›ﬂan say›s› ise ayn›
dönemde yüzde 2,6 artarak 2011 y›l›nda 342.474
olmuﬂtur. Nominal üretimi de¤eri 2004 y›l›nda 31,65
milyar TL iken 2011 y›l›nda 59,76 milyar TL'ye
ç›km›ﬂt›r.
Tekstil imalat› sanayinin yaratt›¤› katma de¤er ise
nominal de¤erler ile 2004 y›l›nda 7,8 milyar TL iken
2011 y›l›nda 11,81 milyar TL olmuﬂtur. Tekstil imalat›
sanayi y›llar itibariyle önemli yat›r›m
gerçekleﬂtirmektedir. 2006, 14,97 milyar TL ile en
yüksek yat›r›m yap›lan y›l olmuﬂtur. 2011 y›l›nda
5,23 milyar TL tutar›nda yat›r›m yap›lm›ﬂt›r.

Y›llar

Giriﬂim
Say›s›
(Adet)

Ücretli
Çal›ﬂan
Say›s›
(Kiﬂi)

2004

19.726

333.791

31.650

7.808

2005

21.050

337.872

31.039

6.213

2.912

2006

20.882

338.744

35.824

7.779

14.971

2007

18.614

334.971

37.602

7.295

3.719

2008

19.730

311.115

35.377

7.460

2.231

2009

18.147

265.957

32.211

7.217

2.354

2010

19.836

312.745

44.697

8.862

2.858

2011

23.012

342.474

59.763

11.813

5.231

Üretim
Katma
Yat›r›mlar
De¤eri
De¤er
(Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL)
3.101

Tablo 1 : Tekstil ‹malat› Sanayinde Temel Göstergeler
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

2.2.1. Giriﬂim Say›s›
Tekstil imalat› sanayi on alt sektör grubundan
oluﬂmaktad›r. Bu on alt grup tekstil elyaf›n›n
haz›rlanmas› ve bükülmesi, dokuma, tekstil
ürünlerinin bitirilmesi ile di¤er tekstil ürünlerinin
imalat› alt›ndaki 7 alt gruptur.
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Tekstil imalat› sanayi için yukar›da yer verilen temel
göstergeler bu on alt ürün grubu itibariyle aﬂa¤›da
ayr›nt›l› olarak sunulmaktad›r. TÜ‹K ‹ﬂ ‹statistikleri
KOD
13
131
132
133
139
1391

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya t›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

alt sektörler itibariyle ayr›nt›l› verilerini en son 2011
y›l› için yay›nlam›ﬂ olup, bu nedenle sunumdaki
veriler 2004-2011 y›llar› için yer almaktad›r.

2004
19.726
1.782
4.822
1.621
11.501
814

2005
21.050
1.868
5.077
1.764
12.341
898

2006
20.882
2.288
4.732
1.792
12.070
630

2007
18.614
1.694
3.798
2.244
10.878
573

2008
19.730
1.576
3.744
2.665
11.745
587

2009
18.147
1.164
4.137
2.183
10.663
701

2010
19.836
1.497
4.664
2.282
11.483
808

2011
23.012
1.624
4.535
2.840
14.013
859

7.244

7.695

7.145

5.829

6.522

5.832

6.643

8.811

567
98
4

620
100
6

816
110
6

915
130
6

843
138
6

724
136
6

565
173
6

509
146
7

611

640

701

840

890

993

1.102

1.133

2.163
281.029

2.382
302.459

2.662
309.841

2.5895
316.596

2.759
321.652

2.271
320.815

2.186
299.928

2.548
333.288

Tablo 2 : Tekstil ‹malat› Sanayi Giriﬂim Say›s› (Adet)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

2.2.2. Üretim De¤eri
Tekstil imalat› sanayinde üretim de¤erleri nominal
olarak tüm alt ürün gruplar›nda yükselmiﬂtir. En
yüksek art›ﬂ örgü veya triko ürünlerinin imalat›,
tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi, dokuma,
KOD
13
131
132
133
139
1391

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya t›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

2004
31.650
9.531
8.874
3.349
9.886
1.802

2005
31.039
9.102
7.967
3.556
10.414
2.124

hal› ve kilim imalat› ile giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki
tamamlanm›ﬂ tekstil ürünleri (ev tekstili) imalat›nda
gerçekleﬂmiﬂtir.

2006
35.824
10.660
9.345
3.776
12.043
2.415

2007
37.602
11.192
9.184
4.255
12.971
2.550

2008
35.377
9.492
7.942
3.874
14.069
3.164

2009
32.211
7.959
7.616
3.431
13.206
3.049

2010
44.697
12.698
10.027
4.286
17.686
4.372

2011
59.763
16.593
13.976
4.917
24.277
5.814

5.041

4.502

4.987

5.449

6.207

5.297

6.409

8.962

1.165
62
47

1.570
55
61

1.913
71
93

2.084
74
113

2.103
74
133

2.052
79
152

3.014
99
260

4.279
156
400

1.059

1.237

1.540

1.651

1.448

1.546

2.238

3.040

720
285.330

865
311.885

1.024
379.215

1.050
414.733

940
477.137

1.031
420.381

1.294
524.469

1.625
696.364

Tablo 3 : Tekstil ‹malat› Sanayi Üretim De¤eri (Milyon TL)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

2.2.3. Yarat›lan Katma De¤er
Tekstil imalat› sanayinde 2004-2011 y›llar› aras›nda
sekiz alt sektörde yarat›lan katma de¤erler nominal
olarak artm›ﬂt›r. En yüksek katma art›ﬂ› tekstil
elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi, hal› ve kilim
imalat› ile di¤er teknik ve endüstriyel tekstillerin
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imalat› alt sektörlerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Dokuma
ile giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ tekstil
ürünlerinin imalat› (ev tekstili) alt sektörlerinde ise
2004-2011 y›llar› aras›nda yarat›lan katma de¤er
nominal olarak gerilemiﬂtir.

KOD
13
131
132
133
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya T›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

2004
7.808
2.077
2.202
845
2.684
316

2005
6.213
1.527
1.700
738
2.248
286

2006
7.779
2.034
2.240
893
2.612
320

2007
7.295
1.958
1.900
948
2.489
315

2008
7.460
1.727
1.859
831
3.043
469

2009
7.217
1.576
1.934
770
2.937
460

2010
8.862
2.364
2.147
954
3.396
544

2011
11.813
2.794
3.230
1.113
4.677
692

1.400

950

1.127

1.096

1.426

1.280

1.337

1.937

368
13
12

393
10
11

402
16
22

396
15
23

454
19
29

470
22
38

578
27
50

865
31
80

368

390

401

416

420

403

525

662

207
66.925

208
60.245

324
74.798

228
79.000

226
93.804

263
84.735

334
99.229

4.08
128.950

Tablo 4 : Tekstil ‹malat› Sanayi Katma De¤eri (Faktör Maliyetiyle, Milyon TL)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

2.2.4. Yat›r›mlar
Tekstil imalat› sanayi, genel imalat sanayi içinde
göreceli olarak yüksek yat›r›m gerçekleﬂtiren bir
sektör konumundad›r. 2006 y›l›nda 14,97 milyar TL
ile en yüksek yat›r›m büyüklü¤üne ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Alt
sektörler itibariyle y›llara göre farkl› büyüklükte
yat›r›mlar yap›l›rken 2004-2011 aras›nda en çok
yat›r›m› dokuma alt sektörü gerçekleﬂtirmiﬂtir.
KOD
13
131
132
133
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya t›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

2004
3.101
899
807
445
950
123

Tekstil elyaf›n›n bitirilmesi ve bükülmesi, giyim
eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ tekstil ürünlerinin
imalat› ile hal› ve kilim imalat› yüksek yat›r›m
gerçekleﬂtirilen di¤er alt sektörlerdir.

2005
2.912
770
960
364
818
150

2006
14.971
1.571
11.520
498
1.382
198

2007
3.719
1.761
660
302
996
189

2008
2.231
499
640
277
815
213

2009
2.354
385
932
238
800
162

2010
2.858
528
787
326
1.217
201

2011
5.231
1.342
1.583
467
1.840
388

392

282

519

318

200

201

463

565

246
-

198
-

308
-

254
-

157
-

192
10
15

247
11
52

471
14
36

114

101

232

151

160

149

129

183

75
18.856

87
20.374

125
53.002

84
38.773

85
36.348

71
36.597

114
33.711

183
49.443

Tablo 5 : Tekstil ‹malat› Sanayinde Maddi Mallara ‹liﬂkin Brüt Yat›r›mlar (Milyon TL)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

2.2.5. Alt Sektörler ‹tibariyle Paylar
Tekstil imalat› sanayinde alt sektörlerin temel
göstergelerdeki paylar› 2011 y›l› itibariyle aﬂa¤›da
sunulmaktad›r. Buna göre giriﬂim say›s› olarak en
yüksek paya giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanmam›ﬂ
tekstil ürünlerinin imalat› (ev tekstili) alt sektörü
yüzde 38,3 pay› ile sahip bulunmaktad›r. Üretim
de¤eri olarak en yüksek pay› yüzde 27,8 oran› ile

tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi alt sektör
grubu sahiptir. Tekstil imalat› sanayinde en yüksek
katma de¤eri ise yüzde 27,3 ile dokuma alt sektörü
yaratmaktad›r. Tekstil imalat› sanayinde en yüksek
yat›r›m› ise yüzde 30,3 pay› ile dokuma alt sektörü
yapmaktad›r.
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Giriﬂim Say›s›
Adet

Üretim De¤eri

Faktör Fiyatlar›yla
Katma De¤er

Maddi Mallara
‹liﬂkin Brüt Yat›r›mlar

Pay (%)

Milyon TL

Pay (%)

Milyon TL

Pay (%)

Tekstil Ürünlerinin ‹malat›

23.012

100,0

59.763

100,0

11.813

100,0

Milyon TL
5.231

Pay (%)
100,0

Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas›
ve Bükülmesi

1.624

7,1

16.593

27,8

2.794

23,7

1.342

25,7
30,3

Dokuma

4.535

19,7

13.976

23,4

3.230

27,3

1.583

Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi

2.840

12,3

4.917

8,2

1.113

9,4

467

8,9

14.013

60,9

24.277

40,6

4.677

39,6

1.840

35,2

859

3,7

5.814

9,7

692

5,9

388

7,4

8.811

38,3

8.962

15,0

1.937

16,4

565

Hal› ve Kilim ‹malat›

509

2,2

4.279

7,2

865

7,3

471

9,0

Halat Urgan K›nnap ve A¤
‹malat›

146

0,6

156

0,3

31

0,3

14

0,3

Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) ve ya t›¤ ‹ﬂi
Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki
Tamamlanm›ﬂ Tekstil
Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)

Dokusuz Kumaﬂlar›n ve
Ürünlerin ‹malat›

10,8

7

0,1

400

0,7

80

0,7

36

0,7

Di¤er Teknik ve Endüstriyel
Tekstillerin ‹malat›

1.133

5,0

3.040

5,1

662

5,6

183

3,5

Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›

2.548

11,1

1.625

2,7

408

3,5

183

3,5

Tablo 6 : Baz› Temel Göstergelerde Alt Sektör Gruplar› ‹tibariyle Da¤›l›m (2011)
Kaynak : Y›ll›k Sanayi ve Hizmet ‹statistikleri, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K).

0,3

5,8

2,7

7,2

27,8

15

9,7

düﬂmüﬂtür. Üretim de¤eri olarak pay› ise kademeli
olarak gerilemektedir. 2004 y›l›nda yüzde 11,09 olan
üretimdeki pay› 2011 y›l›nda ise yüzde 8,58 olmuﬂtur.
Yarat›lan katma de¤er içindeki pay› da 2004 y›l›nda
yüzde 11,67 iken 2011 y›l›nda ise yüzde 9,16 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Tekstil imalat› sanayi yat›r›mlar
içinde ise oldukça yüksek bir paya sahip
bulunmaktad›r. 2006 y›l›nda tek baﬂ›na tüm imalat
sanayindeki yat›r›mlar›n yüzde 28,24'ünü
gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2011 y›l›nda ise yat›r›mlardaki
pay› yüzde 10,58 olmuﬂtur.

23,4
8,2

Elyaf ‹plik
Boyama Terbiye Bask›
Ev Tekstili
Halat Urgan ‹p
Di¤er Tekstil Ürünleri (Yan Sanayi)

Dokuma
Örme Kumaﬂ
Hal› Kilim
Dokusuz Kumaﬂ ve Teknik Tekstil
(Yan Sanayi Dahil)

Grafik 1 : Üretim De¤erlerine Göre Alt Sektör Gruplar›n›n Paylar› (%) (2011)
Kaynak : TÜ‹K

2.3. GENEL ‹MALAT SANAY‹ ‹Ç‹NDEN
ALINAN PAYLARDA GEL‹ﬁMELER
Tekstil imalat› sanayinin temel göstergeler itibariyle
imalat sanayinin genelinden ald›¤› paylar ve bu
paylardaki geliﬂmeler ise aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
2004-2011 y›llar› döneminde giriﬂim say›s›n›n imalat
sanayinin geneli içindeki pay› hemen hemen ayn›
kalm›ﬂt›r. ‹stihdam içindeki pay› ise gerileyerek 2004
y›l›nda yüzde 16,0 iken 2011 y›l›nda yüzde 12,1'e
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Y›llar

Giriﬂim
Say›s›

Ücretli
Çal›ﬂan
Say›s›

2004

7,00

16,0

11,09

11,67

16,44

2005

6,96

14,9

9,95

10,31

14,29

2006

6,74

14,3

9,45

10,40

28,24

2007

5,88

13,6

9,07

9,23

9,59

2008

6,13

12,3

7,41

7,95

6,14

2009

5,66

11,7

7,66

8,52

6,43

2010

6,61

12,2

8,52

8,93

8,48

2011

6,91

12,0

8,58

9,16

10,58

Üretim
De¤eri

Katma
De¤er

Yat›r›mlar

Tablo 7 : Tekstil ‹malat› Sanayinin Genel ‹malat Sanayi Pay›ndaki Geliﬂmeler (Yüzde Paylar)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri Verilerinden hesaplanm›ﬂt›r.

kullan›m oran› gerilemiﬂ, 2012 y›l›nda ise tekrar
yüzde 78'e yükselmiﬂtir. Kapasite kullan›m oran›ndaki
gerileme imalat sanayinin geneli ile paralellik
gösterirken son dört y›ld›r imalat sanayinin
ortalamas›n›n üzerinde kapasite kullan›lmaktad›r.

28,2

30.0

5.0

Üretim De¤eri

Katma De¤er

Yat›r›mlar

2007

2009

2011

Sanayi üretiminin alt sektörler itibariyle geliﬂimi
de¤erlendirildi¤inde 2005-2012 dönemi aras›nda
üretim art›ﬂ› hal› ve kilim imalat›, dokusuz kumaﬂlar›n
imalat› ve di¤er teknik ve endüstriyel tekstillerin
imalat› sanayinde gerçekleﬂmiﬂtir. Di¤er tüm alt
sektörlerde üretim 2005-2012 döneminde gerilemiﬂtir.

6,1
6,4

8,5

9,6

10,6

11,7
10,3
10,4
9,2
8,0
8,5
8,9
9,2

10.0

7,0
7,0
6,7
5,9
6,1
5,7
6,6
6,9

15.0

11,1
10,0
9,5
9,1
7,4
7,7
8,5
8,6

16,0
14,9
14,3
13,6
12,3
11,7
12,2
12,0

20.0

16,4
14,3

25.0

0.0
Giriﬂim Say›s›

Ücretli Çal›ﬂan Say›s›

2004

2005

2006

2008

2010

Grafik 2 : Tekstil ‹malat› Sanayinin Genel ‹malat Sanayi Pay›ndaki Geliﬂmeler (Yüzde Paylar)
Kaynak : TÜ‹K
Üretim Endeksi (2005=100)

140,0

2.4. SANAY‹ ÜRET‹M‹ VE KAPAS‹TE
KULLANIM ORANLARI
Tekstil imalat› sanayinde üretim 2005-2012 aras›nda
yüzde 8 gerilemiﬂtir. Böylece ayn› dönemde yüzde
27,3 art›ﬂ gösteren ortalama imalat sanayi üretim
büyümesinin alt›nda kalm›ﬂt›r.

124,8

130,0
120,0

114,4
101,8

110,0

112,7

100,0

100,0

107,2

101,0

99,9

90,0

88,2

88,2

2010

2011

78,2
2005

2006

2007

2008

2009

Tekstil ‹malat Sanayi

‹malat Sanayi

Grafik 3 : Tekstil ‹malat› Sanayi Üretim Endeksinde Geliﬂmeler
Kaynak : TÜ‹K

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tekstil Sanayi Üretimi (% De¤iﬂim)

1,8

-0,8

-12,0

-12,0

12,8

0,0

4,3

‹malat Sanayi Üretimi (% De¤iﬂim)

7,2

6,7

-1,5

-11,3

14,4

9,2

2,0

Tekstil Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)

101,8

101,0

88,9

78,2

88,2

88,2

92,0

‹malat Sanayi Üretim Endeksi (2005=100)

107,2

114,4

112,7

99,9

114,3

124,8

127,3

Tekstil Sanayi Kapasite Kullan›m Oran› (%)

79,1

78,7

70,8

67,6

77,3

76,6

78,0

‹malat Sanayi Kapasite Kullan›m Oran› (%)

81,0

80,2

76,7

65,2

72,7

75,4

74,2

Tablo 8 : Tekstil ‹malat› Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullan›m Oran›
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, T.C. Merkez Bankas›

KOD
13
131
132
133
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) ve ya t›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

92,0

88,9

80,0
70,0

Sanayide 2006 y›l›nda yüzde 79,1 ile en yüksek
kapasite kullan›m oran›na ulaﬂ›ld›ktan sonra kapasite

127,3

114,3

2006
101,8
101,7
101,2
106,9
100,7
103,5

2007
101,0
103,2
104,9
105,5
94,7
98,5

2008
88,9
86,9
90,8
90,8
88,3
87,3

2009
78,2
81,2
72,4
80,8
79,9
80,5

2010
88,2
89,0
83,7
95,0
89,1
82,2

2011
88,2
86,8
82,5
93,9
92,0
72,9

2012
92,0
95,9
87,8
93,1
92,1
82,4

95,9

89,6

85,6

77,5

83,7

87,6

87,2

107,2
110,4
166,8

114,0
102,2
161,3

103,9
83,0
157,1

107,2
72,7
179,5

135,3
87,5
212,3

147,6
88,1
300,2

144,9
94,6
431,4

128,0

124,5

104,8

83,9

98,5

108,8

102,1

94,4
107,2

75,8
114,4

74,6
112,7

58,8
99,9

63,5
114,3

58,4
124,8

54,7
127,3

Tablo 9 : Tekstil ‹malat› Sanayi Alt Sektörlerinde Üretim Endeksleri (2005=100)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu
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2012

2.5. ‹ST‹HDAM
115,0
‹stihdam Endeksi (2005=100)

Tekstil imalat› sanayinde 2005-2012 y›llar› aras›nda
istihdam tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve bükülmesi,
dokuma, örgü veya t›¤ iﬂi kumaﬂlar›n imalat› ile
giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ tekstil ürünlerin
imalat› alt sanayilerinde azalm›ﬂt›r.
‹stihdam art›ﬂ gerçekleﬂen alt sektörler ise hal› ve
kilim imalat›, dokusuz kumaﬂlar›n imalat›, teknik
ve endüstriyel tekstillerin imalat› ve tekstil ürünlerinin
bitirilmesi alt sektörleridir.
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Grafik 4 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹stihdam Endeksinde Geliﬂmeler
Kaynak : TÜ‹K

KOD
13
131
132
133
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
D

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya t›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (EV Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›
‹malat Sanayi

2006
98,0
98,9
98,7
97,5
97,0
90,9

2007
102,2
103,0
106,1
103,2
98,6
91,5

2008
94,0
88,3
96,4
100,3
93,4
93,9

2009
80,6
77,9
81,3
86,4
79,5
77,6

2010
85,7
84,8
86,6
90,6
83,7
82,9

2011
91,1
87,2
90,8
94,9
87,1
87,1

2012
99,1
94,6
98,0
105,9
92,2
94,2

94,6

94,3

89,8

74,0

76,5

81,4

85,1

100,3
106,4
109,3

100,1
105,8
97,4

94,5
109,1
95,5

86,4
108,6
95,3

93,5
114,5
147,5

109,6
117,9
160,5

123,6
133,0
214,2

12,5

120,3

120,7

111,8

119,3

119,3

122,8

96,4
102,5

102,8
106,3

84,0
106,0

70,3
95,5

74,5
100,1

64,1
105,9

66,2
110,1

Tablo 10 : Tekstil ‹malat› Sanayi Alt Sektörlerinde ‹stihdam Endeksleri (2005=100)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

Verimlilik Endeksi (2005=100)

2.6. ‹ﬁGÜCÜ VER‹ML‹L‹⁄‹
Tekstil imalat› sanayinde kiﬂi baﬂ› üretim ile ölçülen
verimlilik 2005-2012 döneminde yüzde 4,4 azalm›ﬂt›r.
Bu dönemde üretim istihdamdan daha h›zl› gerilemiﬂ,
bu nedenle iﬂgücü verimlili¤i de düﬂmüﬂtür. Ayn›
dönemde imalat sanayinde verimlilik veya kiﬂi baﬂ›na
üretim yüzde 15,6 artm›ﬂt›r.
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Tekstil Sanayi Verimlilik (Kiﬂi Baﬂ› Üretim) Endeksi
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Grafik 5 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹ﬂgücü Verimlili¤i Endeksinde Geliﬂmeler
Kaynak : TÜ‹K

Tablo 11 : Tekstil ‹malat› Sanayi Verimlilik (Kiﬂi Baﬂ› Üretim) Endeksleri (2005=100)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

117,9

2012

2012

Tekstil imalat› sanayinde alt sektörler itibariyle
verimlilik geliﬂmeleri de yine kiﬂi baﬂ›na üretim ile
ölçülmektedir. Buna göre 2005-2012 döneminde
KOD
13
131
132
133
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Tekstil Elyaf›n›n Haz›rlanmas› ve Bükülmesi
Dokuma
Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi
Di¤er Tekstil Ürünlerinin ‹malat›
Örgü (Triko) veya T›¤ ‹ﬂi Kumaﬂlar›n ‹malat›
Giyim Eﬂyas› D›ﬂ›ndaki Tamamlanm›ﬂ
Tekstil Ürünlerinin ‹malat› (Ev Tekstili)
Hal› ve Kilim ‹malat›
Halat Urgan K›nnap ve A¤ ‹malat›
Dokusuz Kumaﬂlar›n ve Ürünlerin ‹malat›
Di¤er Teknik ve Endüstriyel Tekstillerin
‹malat›
Di¤er Tekstil Ürünleri ‹malat›

2006
103,9
102,8
102,4
109,8
103,8
114,3

dört alt sektör verimlilik art›ﬂ› sa¤larken, dokuma
ve örme kumaﬂ üretimi ile tekstil ürünlerinin
bitirilmesi alt sektörlerinde verimlilik düﬂmüﬂtür.
2007
98,8
100,2
98,8
102,5
96,0
108,1

2008
94,5
98,4
94,0
90,5
94,4
93,0

2009
97,1
104,1
89,1
93,4
100,6
103,8

2010
102,9
105,0
96,5
104,9
106,4
99,3

2011
98,8
99,5
90,8
99,0
105,7
83,7

2012
95,6
101,5
89,5
88,0
99,9
87,5

101,3

95,0

95,3

104,9

109,3

107,7

102,3

106,9
103,4
151,6

114,4
96,4
165,1

109,9
76,0
164,1

123,8
66,9
187,7

144,5
76,6
143,3

134,8
74,7
186,2

117,2
70,9
202,0

113,9

103,6

87,2

75,2

82,7

91,2

83,3

97,5

73,2

88,2

83,1

84,7

90,5

82,2

Tablo 12 : Tekstil ‹malat› Sanayi Alt Sektörlerinde Verimlilik (Kiﬂi Baﬂ› Üretim) Endeksleri (2005=100)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

2.7. DIﬁ T‹CARET
12.000

Tekstil imalat› sanayinin d›ﬂ ticareti toplam ve alt
sektörler itibariyle ihracat ve ithalat, ihracat pazarlar›
ile ihracat miktar ve birim fiyat geliﬂmeleri baﬂl›klar›
alt›nda incelenmekte ve de¤erlendirilmektedir

10.000
8.000

8.950
7.076

9.407

10.783

11.086

2011

2012

8.970
7.733

7.585

6.000
4.000
2.000

2.7.1. Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat ve
‹thalat›

0
2005

Tekstil imalat› sanayinin ihracat› 2005 y›l›nda 7,08
milyar dolar iken 2012 y›l›nda 11,09 milyar dolara
yükselmiﬂtir. Bununla birlikte tekstil imalat› sanayi
ihracat›n›n Türkiye'nin toplam ihracat› içindeki pay›
yüzde 9,6'dan yüzde 8,1'e gerilemiﬂtir.

2006

2007

2008

2009

2010

Grafik 6 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat› (Milyon Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

2005 y›l›nda 4,44 milyar dolar olan tekstil ithalat›
ise 2012 y›l›nda 6,59 milyar dolara yükselirken
toplam ithalat içindeki pay› da yüzde 3,8'den yüzde
2,8'e inmiﬂtir.
Tekstil

Türkiye

Pay

Tekstil

Türkiye

Pay

Ürünleri ‹hracat›

Toplam ‹hracat›

(%)

Ürünleri ‹thalat›

Toplam ‹thalat›

(%)

2005

7.076

73.476

9,6

4.441

116.774

2006

7.585

85.535

8,9

4.686

139.576

3,4

2007

8.950

107.272

8,3

6.152

170.063

3,6

2008

9.407

132.027

7,1

5.801

201.964

2,9

2009

7.733

102.143

7,6

4.880

140.928

3,5

2010

8.970

113.883

7,9

6.702

185.544

3,6

2011

10.783

134.907

8,0

7.719

240.842

3,2

2012

11.086

137.710 *

8,1

6.594

236.545

2,8

3,8

Tablo 13 : Tekstil ‹malat› Sanayi D›ﬂ Ticareti (Milyon Dolar)
(*) Alt›n ‹hracat› Hariç
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu
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10,0

2.7.2. Alt Sektör Gruplar› ‹tibariyle
‹hracat ve ‹thalat

9,6

9,5

Tekstil imalat› sanayinde ihracat›n alt sektörler
itibariyle da¤›l›m› ve geliﬂimi aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayi alt sektör gruplar› içinde en
yüksek ihracat› hal›lar ve di¤er yer kaplamalar›
gerçekleﬂtirmektedir. 2012 y›l›nda hal› ve yer
kapmalar› ihracat› 2,0 milyar dolar olmuﬂtur. ‹kinci
en yüksek ihracat› ise ev tekstili a¤›rl›kl› dokumaya
elveriﬂli maddelerden di¤er haz›r eﬂya ve tak›mlar
gerçekleﬂtirmektedir. Bu alt ürün grubunun ihracat›
2012 y›l›nda 1,90 milyar dolar olmuﬂtur. Tekstil
iplikleri ihracat› 1,67 milyar dolar, sentetik ve suni
filamentler ihracat› 1,59 milyar dolar, örme kumaﬂ
ihracat› 1,45 milyar dolar ve pamuklu dokuma
ihracat› ise 1,15 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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Grafik 7 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat›n›n Türkiye Toplam ‹hracat› ‹çindeki Pay› (%)
Kaynak : TÜ‹K

KOD
65
651
652
653
654
655
656
657
658
659

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünleri (‹plik, Kumaﬂ, Yer
Kaplamalar›, Haz›r Eﬂya)
Tekstil ‹plikleri
Pamuklu Mensucat
Sentetik veya Suni Flamentler
‹pek, Yün, Keten vb'den Dokunmuﬂ
Mensucat
Örme Mensucat
Kordelalar, Etiketler, Armalar, Tüller vb
Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat
(Keçe, Vatka, Sicim, ‹p, Teknik Eﬂya)
Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er
Haz›r Eﬂya ve Tak›m
Hal›lar ve Di¤er Yer Kaplamalar›

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7.076

7.584

8.950

9.407

7.733

8.970

10.783

11.086

1.010
871
1.097

1.157
893
1.223

1.215
1.161
1.424

1.239
1.148
1.573

1.051
923
1.258

1.299
1.013
1.353

1.680
1.179
1.542

1.665
1.146
1.589

152

149

186

196

134

143

164

160

571
407

753
365

1.012
393

1.132
376

979
249

1.266
268

1.483
314

1.562
353

345

394

463

490

413

517

683

685

1.952

1.906

2.096

2.084

1.640

1.831

2.124

1.906

670

743

1.001

1.168

1.087

1.278

1.615

2.019

Tablo 14 : Alt Sektörler ‹tibariyle Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat› (Milyon Dolar)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

Tekstil imalat› sanayinde ithalat›n alt sektörler
itibariyle geliﬂimi ise aﬂa¤›da yer almaktad›r. Tekstil
ithalat› içinde en büyük pay› tekstil iplikleri
almaktad›r. Tekstil iplikleri ithalat› 2005-2012
döneminde önemli bir art›ﬂ göstermiﬂ ve 2012 y›l›nda
2,99 milyar dolara yükselmiﬂtir. ‹thalat di¤er alt ürün
KOD
65
651
652
653
654
655
656
657
658
659

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünleri (‹plik, Kumaﬂ, Yer
Kaplamalar›, Haz›r Eﬂya)
Tekstil ‹plikleri
Pamuklu Mensucat
Sentetik veya Suni Flamentler
‹pek, Yün, Keten vb'den Dokunmuﬂ
Mensucat
Örme Mensucat
Kordelalar, Etiketler, Armalar, Tüller vb
Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat
(Keçe, Vatka, Sicim, ‹p, Teknik Eﬂya)
Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er
Haz›r Eﬂya ve Tak›m
Hal›lar ve Di¤er Yer Kaplamalar›

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.441

4.686

6.152

5.801

4.880

6.702

7.719

6.594

1.530
1.014
611

1.731
939
663

2.587
1.034
772

2.264
927
729

1.821
825
679

2.712
1.127
913

3.083
1.260
1.024

2.988
768
904

338

322

344

339

234

272

336

318

171
91

178
117

223
129

239
133

230
101

372
137

559
149

354
148

477

484

606

675

580

686

759

630

64

83

120

128

108

139

192

154

145

168

337

366

300

345

357

329

Tablo 15 : Alt Sektörler ‹tibariyle Tekstil ‹malat› Sanayi ‹thalat› (Milyon Dolar)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu, ‹ﬂ ‹statistikleri

12

gruplar›nda ise baz› ürünlerde kademeli ve s›n›rl›
olarak artm›ﬂ, baz› alt ürün gruplar›nda ise yine
kademeli ve s›n›rl› olarak artm›ﬂt›r. Suni ve sentetik
filamentler 904 milyon dolar ile en çok ithalat›
yap›lan ikinci gruptur.

2.7.3. ‹hracat Miktar ve Birim De¤er
Geliﬂmeleri

20,0

15,2

15,0

Tekstil imalat› sanayinde ihracatta miktar ve ihraç
ürünleri ortalama birim de¤erleri 2003-2012
döneminde artm›ﬂt›r. ‹hracat birim de¤eri 2003=100
endeksi ile hesapland›¤›nda 2012 y›l›nda 144 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. 2003-2012 aras›nda Dolar cinsinden
ihraç birim de¤eri ortalama yüzde 44 artm›ﬂ, ancak
bu de¤er art›ﬂ›, imalat sanayi ortalama de¤er art›ﬂ›n›n
7 puan alt›nda kalm›ﬂt›r.
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9,2

5,9

3,8

7,3

7,2
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-8,2
-5,3

-10,0
-10,5

-15,0
1
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3

4

Miktar Endeksi

‹hracat miktar› ise yine 2003-2012 aras›nda kademeli
bir art›ﬂ göstermiﬂtir. 2003 y›l›nda 100 olarak ölçülen
ihracat miktar endeksi 2012 y›l›nda 147'ye
yükselmiﬂtir. Tekstil imalat› sanayi ihracat› 2003
y›l›na göre miktar baz›nda yüzde 47 artm›ﬂ, ancak
bu art›ﬂ imalat sanayinin ayn› dönemdeki ortalama
yüzde 106 ihracat miktar art›ﬂ›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.
Göstergeler

10,4

5

6

Birim De¤er Endeksi

Grafik 8 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat Miktar ve Birim De¤er Endeksleri
Y›ll›k De¤iﬂim Oranlar› (%)
Kaynak : TÜ‹K
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tekstil Sanayi ‹hracat Birim De¤er Endeksi

114

115

127

134

123

132

152

144

Genel ‹hracat Birim De¤er Endeksi

123
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144

168

140

146

163

157

Tekstil Sanayi ‹hracat Miktar Endeksi

118
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134
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135

147

Genel ‹hracat Miktar Endeksi

126

141

157

167

155

165

175

206

Tablo 16 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat Miktar ve Birim De¤er Endeksleri (2003=100)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

2.7.4. Tekstil ‹malat› Sanayi ‹hracat
Pazarlar›
Türkiye'nin tekstil imalat› sanayinde ihracat pazarlar›
oldukça çeﬂitlilik göstermektedir. Sektörün en önemli
pazar› AB ülkeleri olmakla birlikte son y›lardaki
geliﬂimi ile birlikte Rusya 2012 y›l›nda en büyük
pazar haline gelmiﬂtir.

Sektör için S.Arabistan, Irak ve M›s›r Körfez, Orta
Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli
pazarlard›r. M›s›r'da yer alan Türk haz›r giyim sektörü
üretimi de bu ülkeye olan tekstil ihracat›n›
desteklemektedir.

AB ülkeleri içinde Almanya, ‹talya, ‹ngiltere, Fransa
ve Hollanda geleneksel ve önemli pazarlar olmay›
sürdürmektedir. ABD sektörün dördüncü büyük
pazar› olarak yer almaktad›r.

Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Ukrayna da hem
üretimde kulland›klar› ara girdiler için hem de ev
tekstili gibi nihai ürünler için Türk tekstil sektörünün
geliﬂen ve potansiyel pazar›n› oluﬂturmaktad›r.

2005
S›ra

Ülkeler

2012
Tutar

Pay (%)

S›ra

Ülkeler

Tutar

Pay (%)

1.254

11,3

1

Almanya

830

11,7

1

Rusya

2

ABD

592

8,4

2

Almanya

977

8,8

3

Serbest Bölge

527

7,5

3

‹talya

724

6,5

4

‹talya

518

7,3

4

ABD

612

5,5

5

Rusya

462

6,5

5

S. Arabistan

435

3,9

6

‹ngiltere

373

5,3

6

‹ngiltere

425

3,8

7

Romanya

313

4,4

7

Romanya

315

2,8

8

Fransa

306

4,3

8

Fransa

309

2,8

9

Bulgaristan

209

3,0

9

Irak

306

2,8

10

‹spanya

206

2,9

10

Polonya

285

2,6

11

Polonya

203

2,9

11

Bulgaristan

269

2,4

12

Yunanistan

159

2,2

12

Ukrayna

268

2,4

13

Hollanda

156

2,2

13

M›s›r

263

2,4

14

S. Arabistan

141

2,0

14

Serbest Bölge

236

2,1

15

Ukrayna

131

1,8

15

Hollanda

230

2,1

Tablo 17 : Tekstil ‹malat Sanayi ‹hracat Pazarlar› (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›, Dünya Ticaret Örgütü ve TÜ‹K verilerinden hesaplanm›ﬂt›r.
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7

3
2,1

2,4

Pamuklu Mensucat (A¤›rl›k ‹tibariyle % 85 Veya Daha Fazla
Pamuk ‹çeren ve m2 A¤›rl›¤› 200 Gram› Geçenler) (GT‹P 5209)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

11,3

2,1

2,4

Ülke

2,4
2,6
2,8

8,8

2,8

‹hracat (Dolar)

1

‹talya

2

Tunus

76.807.304
54.616.832

3

Fas

51.673.042

4

Hong Kong

43.589.720

5

M›s›r

35.537.930

Toplam (Dünya)

560.922.982

2,8
6,5

3,8
3,9

5,5

Rusya

Almanya

‹talya

ABD

S.Arabistan

‹ngiltere

Romanya

Fransa

Irak

Polonya

Bulgaristan

Ukrayna

M›s›r

Serbest Bölge

Hollanda

Grafik 9 : Sektörün ‹hracat Pazarlar› (Yüzde, 2012)
Kaynak : Y›ll›k Sanayi ve Hizmet ‹statistikleri, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K).

Alt ürün gruplar itibariyle en çok ihracat
gerçekleﬂtirilen ilk beﬂ pazar bilgileri ise aﬂa¤›daki
tablolarda sunulmaktad›r.
Dokunmuﬂ Hal›lar ve Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er
Yer Kaplamalar› (GT‹P 5702)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke
Ülke

‹hracat (Dolar)

1

Suudi Arabistan

2

Irak

171.911.662

3

ABD

133.664.047

4

Libya

122.714.780

5

Almanya

Ülke

1.680.450.135

Belçika

68.168.027

2

‹ngiltere

56.444.455

3

Hollanda

50.380.329

4

Belarus

36.078.077

5

M›s›r

34.695.519

Toplam (Dünya)

Ülke

‹hracat (Dolar)

1

Rusya

189.159.914

2

‹ran

3

Almanya

44.398.909

4

ABD

43.272.668

5

‹ngiltere

38.174.963

Ülke

875.996.811

Rusya

117.095.471

2

‹talya

105.095.830

3

Yunanistan

26.003.241

4

Bulgaristan

24.068.207

5

Romanya

16.842.206

Toplam (Dünya)

‹hracat (Dolar)

1

‹talya

2

Portekiz

90.693.221
70.059.313

3

Almanya

30.893.394

4

‹spanya

24.408.716

5

Polonya

21.459.988

Toplam (Dünya)

393.099.517

Dokunmam›ﬂ Mensucat (Emdirilmiﬂ, S›vanm›ﬂ, Kaplanm›ﬂ Veya
Lamine Edilmiﬂ Olsun Olmas›n) (GT‹P 5603)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke
‹hracat (Dolar)

1

Rusya

23.042.351

2

ABD

22.571.917

3

Polonya

19.130.131

1

Rusya

284.952.687

4

M›s›r

19.063.664

2

‹talya

76.896.606

5

‹srail

3

Bulgaristan

65.917.931

4

Romanya

57.004.414

5

Ukrayna

50.720.632

Ülke

Toplam (Dünya)
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435.257.125

Pamuk ‹pli¤i (Dikiﬂ ‹pli¤i Hariç)
(A¤›rl›k ‹tibari ‹le Pamuk Oran› >% 85 ve Perakende Olarak
Sat›lacak Hale Getirilmemiﬂ) (GT‹P 5205)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

Ülke
Di¤er Örme Mensucat (GT‹P 6006)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

‹hracat (Dolar)

1

47.148.189

Toplam (Dünya)

497.947.230

Di¤er Örme Mensucat (Eni 30 cm'den Büyük) (GT‹P 6004)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

Ülke
Sentetik Filament ‹pliklerinden Dokunmuﬂ Mensucat
(GT‹P 5407)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

‹hracat (Dolar)

1

314.502.371

90.594.998

Toplam (Dünya)

Sentetik Filament ‹plikleri (Dikiﬂ ‹pli¤i Hariç)
(Perakende Olarak Sat›lacak Hale Getirilmemiﬂ) (GT‹P 5402)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke

‹hracat (Dolar)

866.093.430

Toplam (Dünya)

15.460.288
272.298.986

Dokunmuﬂ Kadife, Pelüﬂ ve T›rt›l Mensucat (GT‹P 5801)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke
Ülke

‹hracat (Dolar)

5,00

Rusya

46.435.947

2

Polonya

21.152.155

3

‹ngiltere

20.754.218

3,00

4

Almanya

15.681.664

2,00

5

Litvanya

11.047.755

Toplam (Dünya)

262.749.479

4,49

3,61
3,06

1

4,00

2,90

2,80

2,85

2,64

2,27

1,00
0,00
2005

Sentetik Devams›z Liften ‹plik (Dikiﬂ ‹pli¤i Hariç Toptan)
(GT‹P 5509)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke
Ülke

‹hracat (Dolar)

1

Rusya

2

‹talya

31.574.473

3

‹ngiltere

20.653.831

4

Bulgaristan

19.110.552

5

‹ran

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grafik 10 : Tekstil ‹malat› Sanayi Net ‹hracat› (Milyar Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

55.237.156

14.790.105

Toplam (Dünya)

260.299.482

Pamuklu Mensucat
(A¤›rl›k ‹tibari ‹le % 85 veya Daha Fazla Pamuk ‹çerenler)
(m2 A¤›rl›¤› 200 Gram› Geçmeyenler) (GT‹P 5208)
Türkiye'nin 2012 Y›l›nda ‹hracat Yapt›¤› ‹lk 5 Ülke
Ülke

‹hracat (Dolar)

1

Almanya

28.049.510

2

Serbest Bölgeler

26.848.000

3

‹talya

26.356.922

4

Romanya

14.619.858

5

Fransa

14.181.793

Toplam (Dünya)

249.940.195

2.8. NET DÖV‹Z KAZANCI
Tekstil imalat› sanayinin, nihai ürünlerin ihracat ve
ithalat fark› ile ölçülen net döviz kazanc› y›llar
itibariyle fazla vermektedir. Sektörün net döviz
fazlas› 2008 y›l›nda 3,6 milyar dolara ulaﬂt›ktan sonra
2010 y›l›nda 2,27 milyar dolara düﬂmüﬂtür. 2011 ve
2012 y›llar›nda ise net döviz kazanc› fazlas› önemli
ölçüde artm›ﬂ ve 2012 y›l›nda 4,49 milyar dolar
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
‹hracat

‹thalat

2.9. ARGE VE TEKNOLOJ‹ FAAL‹YETLER‹
Tekstil imalat› sanayinde teknoloji faaliyetleri,
araﬂt›rma-geliﬂtirme çal›ﬂmalar› ve tasar›m kapasitesi
ile markalaﬂma rekabetin en önemli unsurlar›nda
biri haline gelmiﬂtir.
Bu çerçevede tekstil imalat› sanayinin teknoloji
faaliyetleri incelenmekte ve de¤erlendirilmektedir.
ﬁirketlerin Araﬂt›rma Geliﬂtirme faaliyetleri için
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun AR-GE istatistikleri
kullan›lmaktad›r. TÜ‹K verileri en son 2011 y›l›na
ait bulunmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayinde araﬂt›rma-geliﬂtirme
faaliyetleri için istihdam edilenlerin say›s› 2011 y›l›
itibariyle 927 kiﬂidir. Sanayide ARGE istihdam›n›n
2007 y›l›ndan sonra artt›¤› görülmektedir.
Araﬂt›rma geliﬂtirme faaliyetleri için yap›lan harcamalar
ise y›llar itibariyle artarak 2011 y›l›nda 80 milyon
TL olarak ölçülmüﬂtür. Bunun 53 milyon Türk Liras›
istihdam a¤›rl›kl› cari harcamalar, 27 milyon Türk
liras› ise ekipman ve benzerlerini içeren yat›r›m
harcamalar›d›r.

Araﬂt›rmac›

Teknisyen

2011

Toplam
947

583

221

Di¤er Destek
143

2010

920

545

266

109

2009

854

422

220

212

Net ‹hracat

2008

684

292

225

167

498

215

148

135

2005

7.076

4.441

2.635

2007

2006

7.585

4.686

2.899

2006

630

392

137

101

2005

615

291

183

141

2007

8.950

6.152

2.798

2008

9.407

5.801

3.606

2009

7.733

4.880

2.853

2010

8.970

6.702

2.268

2011

10.783

7.719

3.064

2012

11.086

6.594

4.492

Tablo 19 : Tekstil ‹malat Sanayi ARGE Faaliyetlerinde Çal›ﬂanlar Say›s› (Kiﬂi)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

Tablo 18 : Tekstil ‹malat› Sanayi Net ‹hracat› (Milyon Dolar)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

15

Araﬂt›rmac›

Teknisyen

2011

Toplam
28.781

16.036

9.348

Di¤er Destek
5.301

2011

80

53

27

2010

24.588

13.242

8.120

3.226

2010

51

42

9

2009

23.445

13.085

7.371

2.989

2009

50

43

7

2008

19.199

10.688

5.569

2.942

2008

39

30

9

2007

17.718

9.395

5.568

2.755

2007

33

23

10

2006

14.202

7.734

4.191

2.277

2006

36

25

11

2005

12.927

6.930

3.756

2.241

2005

36

16

20

Tablo 20 : ‹malat Sanayinde ARGE Faaliyetlerinde Çal›ﬂanlar Say›s› (Kiﬂi)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

Toplam

Cari Harcama

Yat›r›m Harcamas›

Tablo 21 : Tekstil ‹malat Sanayi ARGE Faaliyetleri Harcamalar› (Milyon TL)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

Toplam

Cari Harcama

2011

2.569

2.119

Yat›r›m Harcamas›
450

Tekstil Ürünleri ‹malat
Sanayi Sektör Toplam›

2010

2.035

1.812

223

2000

2

720

2009

2.105

1.760

255

2005

20

2.757

2008

1.954

1.581

373

2006

15

3.427

39

4.365

Genel Toplam

2007

1.714

1.273

441

2007

2006

1.186

1.024

162

2008

45

4.584

2005

953

774

179

2009

21

4.529

2010

27

5.146

2011

30

6.011

2012

37

5.907

Tablo 22 : ‹malat Sanayinde ARGE Faaliyetleri Harcamalar› (Milyon TL)
Kaynak : Türkiye ‹statistik Kurumu

Tekstil imalat› sanayinde teknoloji faaliyetlerinin
ç›kt›lar› al›nan patentler, marka tescilleri ve endüstriyel
tasar›m tescillerinin say›s› ile ölçülmektedir.

Tablo 23 : Sektörde Al›nan Patentler (Yerel) (Adet)
Kaynak : Türk Patent Enstitüsü

Buna göre tekstil imalat› sanayinde al›nan patent
say›s› 2000 y›l›nda 2 iken izleyen y›llarda kademeli
ve istikrarl› olarak artm›ﬂ ve 2012 y›l›nda 37 olmuﬂtur.

2000 y›l›nda 546 adet yerli marka tescilli yap›l›rken
bu say› 2012 y›l›nda 3.971'e kadar yükselmiﬂtir. En
çok marka tescili yap›lan alt sektör ise kumaﬂ ve
ev tekstili alt sektörüdür.

Tekstil imalat› sanayinde al›nan marka tescilleri ise
sektörün ürün yap›s› gere¤i al›nan patent ve
endüstriyel tasar›m tescillerinden çok daha önemlidir.
Tekstil imalat› sanayinde al›nan marka tescilleri y›lar
itibariyle önemli art›ﬂlar göstermektedir.
Halat

‹plik

‹p

Tekstil imalat› sanayinde endüstriyel tasar›m tescilleri
say›s› ise gerileme e¤ilimi içindedir. Al›nan
endüstriyel tasar›m tescil say›s› 2000 y›l›nda 208
iken 2012 y›l›nda 18 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Kumaﬂ

Yan

Ev Tekstili

Sanayi

Hal›

Tekstil

Genel

Toplam

Toplam

2000

37

113

339

15

42

546

1.679

2005

105

352

1.779

78

122

2.436

4.389

2006

111

307

1.326

115

243

2.102

4.970

2007

396

516

1.766

664

818

4.160

4.871

2008

349

461

1.304

495

574

3.183

4.798

2009

371

472

1.445

570

677

3.535

5.247

2010

243

239

982

368

384

2.216

6.363

2011

228

258

995

386

425

2.292

6.968

2012

448

472

1.629

660

762

3.971

7.385

Tablo 24 : Sektörde Yerel Marka Tescilleri (Adet)
Kaynak : Türk Patent Enstitüsü

Tekstil imalat› sanayinde teknoloji faaliyetleri art›ﬂ
e¤iliminde bulunmaktad›r. Ancak ﬂirketlerin ulaﬂt›klar›
büyüklükler, sektörün cirolar›, ihracat kapasitesi ve
rekabet gücü ihtiyac› dikkate al›nd›¤›nda teknoloji
faaliyetleri henüz s›n›rl› kalmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayinde 5746 say›l› ARGE
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun
çerçevesinde en az 50 kiﬂi çal›ﬂt›rarak ARGE
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desteklerinden yararlanmak üzere 8 ﬂirket bünyesinde
kurulan ARGE Merkezi bulunmaktad›r.
Tekstil imalat› sanayinde teknoloji faaliyetleri ARGE
çal›ﬂmalar› ile tasar›m ve markalaﬂma süreçlerinde
kurumsal yap›lar önemli bir yer tutmaktad›r. Bu
çerçevede Türkiye'de tekstil imalat sanayindeki
teknoloji faaliyetlerindeki kurumsal geliﬂmeler alt
sektörler itibariyle de¤erlendirilmektedir.

Tekstil ‹malat
Sanayi Sektör Toplam›

Genel Toplam

2000

208

1.679

2005

388

4.389

2006

184

4.970

2007

35

4.871

2008

35

4.798

2009

27

5.247

2010

16

6.363

2011

11

6.968

2012

18

7.385

Tablo 25 : Sektörde Endüstriyel Tasar›m Tescilleri (Yerel) (Adet)
Kaynak : Türk Patent Enstitüsü

‹plik Sektörü;
‹ç ve d›ﬂ pazarlarda inovatif ürünlere yönelik artan
talep ve yüksek katma de¤erli ürünlere e¤ilim ile
birlikte sektörde teknoloji, ARGE ve inovasyon
faaliyetleri geniﬂlemektedir. ‹plik sektörü inovatif
ve niﬂ ürünler ile rekabet gücünü art›rmay›
hedeflemektedir. Firmalar teknoloji faaliyetleri sonucu
daha çok ürün geliﬂtirmeye odaklanmaktad›r. Güzel
koku yayan, yanmayan, organik, anti bakteriyel,
tüylenme yapmayan, kötü kokular› engelleyen
iplikler geliﬂtirilmektedir.
Üretim teknolojisi ve kapasitesi ile dünyan›n en
önemli iplik üreticilerinden olan sektör rekabet
gücünü inovatif ürünler ile art›rmaktad›r. Daha çok
konfeksiyon sektöründe kullan›lan kumaﬂlar için
iplik üreten sektör son y›llarda fonksiyonelli¤in
artmas› ve üretim süreçlerinin kolaylaﬂmas› ile
teknoloji faaliyetleri sonucu geliﬂtirilen ürünleri
üretebilmektedir. Nano malzemeler ile suni ve
sentetik ipliklere farkl› özellikler verilerek yeni
özellikli iplikler geliﬂtirilmektedir.
‹plik sektöründe g›da, ev tekstili, ayakkab›, sa¤l›k,
turizm, gemi sanayi, otomotiv ve beyaz eﬂya
sektörlerinde kullan›lmak üzere üretim yapmaya
baﬂlayan iplik firmalar› özellikli iplik türlerini
geliﬂtirme faaliyetlerini art›rmaktad›r. Bu tip iplikler
daha çok Avrupa Birli¤i pazar›nda talep görmektedir.
Geliﬂtirilen ve üretilen inovatif iplikler aras›nda
küresel moda markalar›n›n taklit sorunuyla mücadele
etmesi için kodlanm›ﬂ ve izlenebilir iplikler de
bulunmaktad›r.
Kumaﬂ Sektörü;
Kumaﬂ sektörü yüksek katma de¤erli ürünlerin
üretimine yönelmiﬂ ve bu nedenle son y›llarda
katma de¤eri yüksek ürünlerin geliﬂtirilmesi amac›yla
teknoloji faaliyetlerini art›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Geleneksel kumaﬂlara ilave olarak dokusuz kumaﬂlar,
klimatik iﬂlev gören, terletmeyen, su de¤di¤inde
renk de¤iﬂtiren, leke tutmayan, daha hafif ve benzeri

özelliklere sahip ak›ll› kumaﬂlar›n geliﬂtirilmesine
ve üretimine yönelmiﬂtir.
Kumaﬂ üretiminin gelece¤i yeni teknolojiler ile
geliﬂtirilmiﬂ konvansiyonel ipliklerin kullan›m›yla
performanslar› yükseltilmiﬂ dokuma ve örme
kumaﬂlardan geçmektedir.
Sektör bu nedenle özel kullan›m alanlar›na yönelik
ve de genel müﬂteri kitlesi taraf›ndan kullan›labilecek
performanslar› artt›r›lm›ﬂ kumaﬂlar›n geliﬂtirilmesine
a¤›rl›k vermektedir. Tekstil terbiye alan›nda ortaya
ç›kan teknolojik uygulamalar da rahat kullan›ma
yönelik kumaﬂlar›n geliﬂtirilmesine katk›
sa¤lamaktad›r.
Tekstil Terbiye Sektörü;
Kumaﬂ terbiyesi alan›nda ortaya ç›kan yeni
teknolojiler kumaﬂ sektöründe rekabeti önemli
ölçüde belirler hale gelmiﬂtir. Bu nedenle tekstil
terbiye sektörü de kumaﬂ teknolojisindeki geliﬂmelere
uyum sa¤lamaya çal›ﬂarak kumaﬂ geliﬂtirmeye,
örne¤in ipek dokunuﬂlu pamuklu kumaﬂlar,
performans› art›r›lm›ﬂ, buruﬂmaz, su geçirmez, anti
bakteriyel, ter kokusunu gideren ve benzeri kumaﬂlar›
geliﬂtirmeye a¤›rl›k vermektedir.
Tekstil ve Konfeksiyon Yan Sanayi;
Tekstil ve konfeksiyon yan sanayi tekstil ve haz›r
giyim sektörünün ihtiyaç duydu¤u kaliteli, yüksek
katma de¤erli ve tasar›m içeren fonksiyonel ürünlerin
üretimi için teknoloji, inovasyon ve tasar›m
faaliyetlerini art›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Tekstil ve haz›r giyim ürünlerinin fiziksel olarak
yüzde 10'u yan sanayi ürünleridir. Yan sanayi ürünleri
fonksiyonel ve görsel olarak çok önemli bir iﬂleve
sahip bulunmaktad›r.
Sürekli de¤iﬂim ve geliﬂim gösteren moda ve marka
e¤ilimleri ile müﬂteri taleplerine karﬂ› yan sanayi de
sürekli yenilikçi ve yarat›c› ürünler geliﬂtirmek
zorunda kalmakta ve özellikle tasar›m faaliyetlerine
daha çok a¤›rl›k vermektedir.
Sektör organik pamuktan ürünler, FSC ﬂartlar›na
uygun ka¤›tlar, do¤ada eriyen aksesuarlar, geri
dönüﬂümlü ürünler, RFID taﬂ›yan etiketler, güvenlik
sa¤layan ve taklidi önleyen bask›lar ve bunun gibi
bir çok yenilik gerçekleﬂtirmektedir.
Yan sanayi teknoloji faaliyetlerinde daha çok ürün
geliﬂtirme ve tasar›ma a¤›rl›k vermektedir. Tela ve
vatka için kullan›lan dokusuz kumaﬂlar özellikle
teknik tekstil ürünü olarak önemli bir ARGE ç›kt›s›d›r
ve ürün geliﬂtirmenin alt yap›s›n› oluﬂturmaktad›r.
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Ürün geliﬂtirmede daha sa¤lam, kullan›ﬂl›, çevreye
duyarl›, yeni trendlere uygun ürünler öne ç›kmaktad›r.
Kullan›lan hammaddelerde ve tasar›mlarda da son
y›llarda tüketici taleplerine dayal› yenilikler
yap›lmaktad›r. H›zl› de¤iﬂen moda trendlerine ba¤l›
olarak plastik ürünler yerini do¤al ürünlere ve metal
ürünlere b›rakmakta ve ürünler tasar›m odakl›
üretilmektedir.
Ev Tekstili Sektörü;
Ev tekstili sektörü performans› art›r›lm›ﬂ ürünlere,
tasar›m kapasitesinin geliﬂtirilmesine ve markalaﬂmaya
a¤›rl›k vermektedir.
Hafif, solmayan, anti bakteriyel, yanmayan, sa¤lam
ürünler performanslar›n art›r›lmas› ile
geliﬂtirilmektedir. Boya, terbiye, bask› ve benzeri
yeni teknoloji ve teknikler ile üçüncü boyutu
kazand›ran desenlere kadar uygulamalar
yap›lmaktad›r. Tasar›m kapasitesi özellikle son
y›llarda önemli ölçüde geliﬂtirilmektedir.
Ev tekstili, tekstil sektörü içinde markalaﬂmay› en
ileriye taﬂ›m›ﬂ alt sektör konumundad›r. Sektör çok
say›da önemli marka yaratm›ﬂt›r ve bu markalar
bölgesel hakimiyetlerini giderek küresel pazarlara
taﬂ›maktad›r.
Hal› Sektörü;
Hal› sektörü de performans› art›r›lm›ﬂ ve teknoloji
tabanl› ürünlerin geliﬂtirilmesine, tasar›m kapasitesinin
art›r›lmas›na ve markalaﬂmaya yönelmiﬂtir.
Sektör teknoloji faaliyetleri ile kokulu, havada oksijen
konsantrasyonu sa¤layan, ortam havas›n› temizleyen,
tabandaki kimyasallar› temizleyen, kötü kokular›
bar›nd›rmayan, anti bakteriyel, basanlar›n negatif
enerjisini boﬂaltan gibi özelliklere sahip hal›lar
geliﬂtirmekte ve üretmektedir. Yine teknoloji
faaliyetleri ile tufting hal›, çim hal›, nonwoven hal›,
yüksek çözünürlüklü foto¤raf görselleri taﬂ›yan üç
boyutlu hal›lar geliﬂtirmektedir.
Sektör tasar›m kapasitesini de geliﬂtirirken özellikle
kültürel ve geleneksel miras› ürünlere aktarmaktad›r.
Çok say›da renk ve desen kullan›m›
gerçekleﬂmektedir. Sektör tüm bu kapasitesine ba¤l›
olarak çok say›da önemli markay› yaratm›ﬂ olup
bunlar› dünya pazarlar›na taﬂ›maktad›r.

2.10. ÜRET‹M, TÜKET‹M VE ‹Ç PAZAR
BÜYÜKLÜKLER‹
Türk Tekstil sanayinde üretim, tüketim ve iç pazar
büyüklükleri alt sektörler itibariyle ve ayr›nt›l› olarak
incelenmekte ve de¤erlendirilmektedir. Alt sektörler
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olarak iplik, kumaﬂ, boya ve terbiye, yan sanayi,
ev tekstili ve hal› sektörlerine yer verilmektedir.
Türk tekstil imalat› sanayi özellikle 1980 y›l›ndan
sonra ihracata dayal› üretime baﬂlam›ﬂ ve AB ile
kurulan yak›n iﬂbirli¤i sayesinde önemli bir konuma
yükselmiﬂtir. AB ile tamamlanan gümrük birli¤i ile
sektörün geliﬂimi h›zlanm›ﬂt›r.
Türk tekstil imalat sanayi, gümrük birli¤inin sa¤lad›¤›
teknik mevzuatlara ve standartlara uyumu, AB baﬂta
olmak üzere büyük pazarlara yak›nl›¤›, kalifiye insan
kayna¤› ve tedarik zincirinin güçlü olmas› gibi
unsurlar ile dünyan›n en rekabetçi sektörleri aras›nda
yer almaktad›r. Sektör bu gücünü bugün esnek
üretim, ürün geliﬂtirme, yenilikçilik, tasar›m ve
markalaﬂma yetenekleri ile desteklemektedir.
Bununla birlikte sektör küresel ölçekte artan bir
rekabet ile karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r. Bu rekabet
d›ﬂ pazarlarda yaﬂand›¤› gibi yurtiçi pazarda da
yo¤un olarak yaﬂanmaya devam etmektedir. Küresel
pazarlarda rekabet art›ﬂ›na yol açan iki unsur 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren kotas›z ticarete
geçilmesi, ikincisi ise Çin'in 2007 y›l› sonras›nda AB
pazar›na tekstil sektöründe kotas›z olarak ihracat
yapmaya baﬂlamas›d›r.
Çin ve di¤er ucuz iﬂçilik avantaj›na sahip Asya
ülkelerinin yaratt›¤› fiyat rekabeti karﬂ›s›nda Türk
tekstil imalat sanayi önemli bir rekabet ile karﬂ›
karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Bu nedenle fiyatta rekabet
etmemizin oldukça güç oldu¤u Çin ve di¤er ucuz
üretim avantaj›na sahip ülkeler karﬂ›s›nda, moda
marka eksenli ve katma de¤eri yüksek ürünler ile
rekabet içinde olman›n önemi daha da artm›ﬂt›r.
2005 sonras›nda haks›z rekabete yol açan Çin menﬂeli
ucuz ürünlere karﬂ› Türkiye de uluslararas›
anlaﬂmalara uygun olarak çeﬂitli önlemler almaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu önlemler içinde miktar k›s›tlamalar›,
ithalatta gözetim uygulamalar› kapsam›nda kayda
alma uygulamalar›, haks›z rekabetin ortaya ç›kt›¤›
belirlenen çeﬂitli ürünlerin ithalat›nda ise dampinge
karﬂ› önlemler uygulanmakta ve yine haks›z rekabetin
ortaya ç›kt›¤› baz› ürünlerin ithalat›nda ise korunma
önlemi olarak ek mali yükümlülükler getirilmektedir.

2.10.1. ‹plik Sektörü
Elyaf (Lif) en genel tan›m›yla, enine kesitine göre
boyu çok uzun olan, esnek, e¤rilebilir maddelerdir.
Tekstil yap›lar›n›n temel unsurunu teﬂkil eden elyaf
veya lif, temin edildikleri kaynaklar›n türlerine göre
adland›r›l›rlar. Lifler devaml› (filament) veya devams›z
(stapel) olarak da s›n›fland›r›lmaktad›r. Her lif
kendine has özelliklere göre belirli ürünlerde

kullan›lmaktad›r. Lifler, uzunlu¤u, inceli¤i, düzlü¤ü,
rengi, parlakl›¤›, nem çekme özelli¤i, ›s› tutma
özelli¤i, buruﬂma özelli¤i, kopma dayan›kl›l›¤›,
sürtünme ve aﬂ›nma sa¤laml›¤›, s›cak tutma özelli¤i,
zararl›lara karﬂ› dayan›kl›l›¤› dikkate al›narak farkl›
ürünlerin elde edilmesinde tek baﬂlar›na veya di¤er
liflerle kar›ﬂt›r›larak kullan›lmaktad›r. Do¤al lifler
özellikle insan sa¤l›¤› aç›s›ndan daha olumlu
özelliklere sahip olduklar› için tercih edilmekte
ayr›ca tar›msal girdi olmas› nedeniyle üretimi ve
tüketimi devletlerce desteklenmektedir. Kimyasal
liflerin üretimi ise esas olarak kimya sanayinin
konusu olmakla birlikte bu alandaki teknolojik
yenilikler ile daha yüksek performansl› yeni liflerin
geliﬂtirilmesi tekstil sektöründeki de¤iﬂimi
etkilemektedir.
Türkiye iplik sanayi 7,5 milyon i¤ ve 600 bini aﬂan
rotor say›s› ile genç say›labilecek makine park› ile
Avrupa'n›n en büyük iplik üretim kapasitesine
sahiptir. Avrupa'n›n birinci, Dünya'n›n üçüncü
büyük iplik üreticisidir. Türkiye k›sa elyaf ring iplik
üretiminde dünyada beﬂinci, open-end iplikte Çin'in
ard›ndan ikinci, ring iplikte dünyan›n yedinci büyük
kapasitesine sahiptir. Sentetik iplik sektörü de
dünyan›n sekizinci büyük kapasitesine sahip olup,
AB'nin en büyük sentetik iplik kapasitesi Türkiye'de
bulunmaktad›r. Sermaye yo¤un tekstil sektöründe
bölgenin en büyük üretim kapasiteleri ülkemizde
bulunmaktad›r.

Pamuk, ‹pek ve Yün ‹plikleri

9.375.015

Di¤er kullan›mlar için taranm›ﬂ pamuktan iplikler

13.950.130

Dokuma kumaﬂlar için taranmam›ﬂ pamuktan iplikler

102.888.714

Dokuma kumaﬂlar için taranm›ﬂ pamuktan iplikler

204.471.067

‹pek iplik ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler

510.763

Kardelenmiﬂ yünden veya kardelenmiﬂ ince hayvan
k›l›ndan iplikler

19.002.884

Örgü kumaﬂlar ve çoraplar için taranmam›ﬂ pamuktan
iplikler

238.452.880

Örgü kumaﬂlar ve çoraplar için taranm›ﬂ pamuktan iplikler

45.096.668

Pamuk dikiﬂ iplikleri

6.785.262

Pamuk iplikler (perakende sat›ﬂa haz›r) (dikiﬂ ipli¤i hariç)

237.676.487

Taranm›ﬂ yünden veya taranm›ﬂ ince hayvan k›l›ndan iplikler

27.816.460

Yün veya ince hayvan k›l›ndan iplikler
(perakende sat›ﬂa haz›r)

12.804.255

Gipe iplikler, ﬂeritler ve benzerleri, görünür geniﬂli¤i
ﬂönil iplikler; ﬂenet iplikler

39.501.719

Toplam

958.332.304

Tablo 26 : Pamuk, ‹pek ve Yün ‹plik Üretim Kapasitesi (Eylül 2013)
Kaynak : TOBB Sanayi Envanteri

Türkiye'de sentetik elyaf iplik üretimi ilk kez 1964
y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r. Türk sentetik iplik sektörü 1997
y›l›ndan itibaren yeni bir geçiﬂ ve dönüﬂüm sürecine
girmiﬂtir. Bu sürecin en belirgin özelli¤i, dünyadaki
en son teknolojik geliﬂmeleri bünyesinde toplamak
suretiyle kapasite ve çeﬂitlilik aç›s›ndan en üst
seviyeyi yakalamas›d›r. Türkiye sentetik elyaf ve
iplik üretim kapasitesinde dünyada 8. s›radad›r.
Ülkemizdeki sentetik elyaf ve iplik kapasiteleri ve
üretim miktarlar› tablolarda yer almaktad›r.
ÜRÜN

Elyaf ve iplik üretiminin yo¤unlaﬂt›¤› iller ‹stanbul,
Bursa, Kahramanmaraﬂ, Gaziantep, Adana, ‹zmir,
Kayseri, Malatya, Tekirda¤, Uﬂak, Hatay ve Denizli'dir.
Türkiye'de üretilen baﬂl›ca elyaf ve iplik çeﬂitleri
pamuk, polyester, akrilik ve polipropilendir.

Polyester ‹plik

Türkiye k›sa elyaf iplik sektöründe dünyada en
yüksek üretim teknolojisine sahip ülkeler aras›nda
yer almaktad›r. 10 yaﬂ›ndan daha eski olmayan
makinelerin, toplam kapasite içerisindeki pay›,
dünya ortalamas›n›n, ring'de 2,4, open-end'de 2,5
kat›d›r. Mevcut open-end iplik e¤irme makineleri
ringlere göre daha modern olmakla beraber %74'ü
1995-2004 model makinelerden oluﬂmaktad›r.
Türkiye'de iplik üretim tesisleri GAP ve Marmara
bölgesinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye'de yün üretimi, koyun say›s›ndaki azalmadan
ve mevcut koyun stokundan yeterince yün
üretilmemesinden dolay› düﬂüﬂ göstermektedir.
1990'da 43 milyonun üzerinde olan koyun say›s›
günümüzde 25 milyona kadar gerilemiﬂtir. Buna
karﬂ›n, Türkiye yünlü iplik sektöründe dünyan›n
dördüncü büyük yün elyaf kullan›c›s› durumundad›r.

Kilogram

Di¤er kullan›mlar için taranmam›ﬂ pamuktan iplikler

Polyester End ‹plik

2008
453.000

2009
453.000

2010

2011

453.000

453.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Polyester Elyaf

185.000

185.000

235.000

235.000

Polyamid ‹plik

39.000

34.000

34.000

40.000

Polyamid End ‹plik

40.000

40.000

40.000

40.000

3.600

3.600

3.600

3.600

Akrilik Elyaf

295.000

308.000

308.000

308.000

Polipropilen ‹plik

260.000

260.000

263.000

270.000

Polipropilen Elyaf

50.000

51.000

51.000

60.000

Polyamid Elyaf

Toplam

1.346.600 1.355.600 1.408.600 1.430.600

Tablo 27 : Türkiye Sentetik Elyaf ve ‹plik Kapasitesi (Ton)
Kaynak : TSE Dergisi

2005 y›l›nda Çin'e uygulanan kotalar›n kalkmas›ndan
sonra dünya tekstil ve haz›r giyim pazarlar›ndaki
rekabet koﬂullar› de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Yeni rekabet
koﬂullar›n›n olumsuz etkileri Türk elyaf ve iplik
sektöründe de yo¤un olarak hissedilmiﬂtir. Artan
girdi maliyetleri, döviz kurunun düﬂük seyretmesi,
Uzak Do¤udan gelen ucuz ürünler gibi nedenlerden
dolay› sektör s›k›nt› yaﬂam›ﬂ, baz› firmalar kapanmak
zorunda kalm›ﬂ, baz› firmalar ise üretimlerini girdi
maliyetlerinin düﬂük oldu¤u ülkelere kayd›rmaya
baﬂlam›ﬂlard›r.
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ÜRÜN

2010

2011

165.000

143.000

170.000

178.447

19.000

12.500

21.000

21.242

Polyester Elyaf

109.000

85.000

182.000

188.983

Polyamid ‹plik

11.000

9.000

15.000

23.000

Polyamid End ‹plik

40.000

27.750

35.000

39.000

600

600

600

600

Akrilik Elyaf

240.000

260.000

266.000

284.000

Polipropilen ‹plik

198.000

200.000

203.000

220.000

Polipropilen Elyaf

45.000

47.000

51.000

58.000

827.600

784.850

Polyester ‹plik
Polyester End ‹plik

Polyamid Elyaf

Toplam

2008

2009

943.000 1.013.272

Tablo 28 : Türkiye Sentetik Elyaf ve ‹plik Üretimi (Ton)
Kaynak : TSE Dergisi

ÜRÜN
Polyester ‹plik
Polyester End ‹plik

2008
114.257

2009
102.531

2010

2011

137.003

167.632

9.533

7.803

11.830

18.462

Polyester Elyaf

56.600

62.149

76.993

93.610

Polyamid ‹plik

27.400

27.275

29.383

25.043

Polyamid End ‹plik

2.024

2.271

2.705

4.392

Polyamid Elyaf

6.275

5.341

6.502

3.145

93.600

81.211

81.319

71.822

Polipropilen ‹plik

1.250

1.188

2.361

2.144

Polipropilen Elyaf

3.600

2.993

3.416

3.198

314.539

290.491

351.512

389.442

Akrilik Elyaf

Toplam

Tablo 29 : Türkiye Sentetik Elyaf ve ‹plik ‹thalat› (Ton)
Kaynak : TSE Dergisi

2.10.2. Dokuma ve Örme Kumaﬂ
‹pliklerin düz bir yüzey elde edilecek ﬂekilde bir
araya getirilmesiyle dokuma veya örme kumaﬂ elde
edilmektedir. Dokuma kumaﬂ elde edilirken çözgü
ve atk› ad› verilen iki iplik grubu yatay ve dikey
olarak birbirinin alt›ndan ve üstünden geçirilirken,
örme kumaﬂ elde edilmesinde bir (atk› örme) veya
birden fazla (çözgü örme) ayn› yönde dizili iplik
birbirleriyle ilmeklerle tutturulurlar. Dokuma
tezgahlar› atk› at›m sistemlerine (mekikçikli, kancal›,
hava jetli, su jetli vs.) ve a¤›zl›k açma sistemlerine
(eksantrikli, kaml›, armürlü ve jakarl› sistemler) göre
s›n›fland›r›lmaktad›rlar. Atk›l› örme sistemleri ise
düz (triko) ve yuvarlak örme olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Dokuma kumaﬂ daha ince,
dayan›kl› ve düzgün iken, örme kumaﬂ daha hacimli
ve esnektir.
Kumaﬂ sektöründe üretilen kumaﬂlar›n büyük bir
k›sm›n› pamuklu ve suni-sentetik dokuma kumaﬂlar
ile örme kumaﬂlar oluﬂturmaktad›r. Dokuma kumaﬂlar
a¤›rl›kl› olarak giyim sanayinde ve döﬂemelikte
kullan›lmaktad›r. Örme kumaﬂlar ise mefruﬂatta,
perdelik, masa örtüsü, yatak örtüsü ve benzeri
alanlarda tüketilmektedir. Yün kumaﬂlar›n üretimi
s›n›rl› ölçüde yap›lmaktad›r. Keten, kendir, jütten
dokuma kumaﬂlar ise hammaddelerin yurtiçinden
karﬂ›lanamamas› ve talebin de s›n›rl› olmas› nedeniyle
çok s›n›rl› ölçüde üretilmektedir.
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Dokuma Kumaﬂ;
Türkiye'de pamuklu dokuma sektörü oldukça yeni
bir makine park›na sahiptir. Uluslararas› Tekstil
Üreticileri Federasyonu (ITMF), makine sevkiyat›
verilerine göre, 10 yaﬂ›ndan eski olmayan makine
park›n›n toplam içindeki pay›, Türkiye'de dünya
ortalamas›n›n iki kat›d›r. Türkiye, kot kumaﬂ›
üretiminde dünya lideridir. Havlu konusunda
dünyan›n ilk üç tedarikçisinden biridir. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin sanayi envanteri
verilerine göre 2013 y›l› Eylül ay› itibariyle dokuma
kumaﬂ üretim kapasitesi 1,56 milyar metrekaredir.
Kumaﬂ
‹pekten veya ipek döküntülerinden dokuma kumaﬂlar
Dokuma kumaﬂlar, ketenden, a¤›rl›¤›na göre keten
içeri¤i >= %85 olanlar
Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (giysiler için, tek
renk ipliklerden, a¤›rl›¤› <= 200 g/m2 olanlar)
Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya
döﬂemelik tekstil için, tek renk ipliklerden,
a¤›rl›¤› <= 200 g/m2 olanlar)

M2
1.173.532
691.912
95.987.319
171.743.728

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel
kullan›m için (t›bbi gazl› bez, sarg› bezi hariç), tek renk
ipliklerden, a¤›rl›¤› <= 200 g/m2 olanlar)

7.076.012

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (gömlek ve bluzlar için,
farkl› renk ipliklerden, a¤›rl›¤› <= 200 gr/m2 olanlar)

58.888.447

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (giysiler için, tek renk
ipliklerden, a¤›rl›¤› > 200 gr/m2 olanlar)

95.439.045

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya
döﬂemelik tekstil için, tek renk ipliklerden,
a¤›rl›¤› > 200 gr/m2 olanlar)

302.900.908

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel
kullan›m için, tek renk ipliklerden,
a¤›rl›¤› > 200 gr/m2 olanlar)

36.870.794

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (di¤er giyim eﬂyalar› için,
farkl› renk ipliklerden)

17.903.518

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya
döﬂemelik tekstil için, farkl› renk ipliklerden)

38.496.536

Dokuma kumaﬂlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel
kullan›m için, farkl› renk ipliklerden)

5.542.617

Dokuma kumaﬂlar, yüksek dayan›rl›kta iplik, ﬂerit veya
benzerlerinden elde edilen suni ve sentetik filament
ipliklerden (naylon, di¤er poliamidler, polyester,
suni ipekli kumaﬂlar dahil)

195.036.373

Dokuma kumaﬂlar, sentetik filament ipliklerden
(yüksek dayan›rl›kta iplik, ﬂerit vb.den elde edilen sentetik
filament ipliklerden olanlar hariç)

221.261.927

Dokuma kumaﬂlar, suni filament ipliklerden
(yüksek dayan›rl›kta ipliklerden elde edilen suni filament
ipliklerden olanlar hariç)

108.430.369

Dokuma kumaﬂlar, sadece veya a¤›rl›kl› olarak pamuk
kar›ﬂ›ml› sentetik devams›z elyaftan (a¤›rl›¤›na göre söz
konusu elyaf içeri¤i < % 85 olanlar)
(farkl› renk ipliklerden olanlar hariç)

41.945.711

Dokuma kumaﬂlar, sadece veya a¤›rl›kl› olarak pamuk
kar›ﬂ›ml› sentetik devams›z elyaftan (a¤›rl›¤›na göre söz
konusu elyaf içeri¤i < % 85 olanlar) (farkl› renk ipliklerden)

101.238.497

Dokuma kumaﬂlar, suni devams›z elyaftan
(farkl› renk ipliklerden olanlar hariç)

9.136.107

Dokuma kumaﬂlar, suni devams›z elyaftan
(farkl› renk ipliklerden)

26.685.807

Dokunmuﬂ mensucat (suni liften, çözgü iplikli veya
atk› iplikli kadife ve pelüﬂ)
Dokunmuﬂ mensucat (pamuklu, iplikli veya atk› iplikli
kadife ve pelüﬂ)
Toplam
Tablo 30 : Dokuma Kumaﬂ Üretim Kapasitesi (Eylül 2013)
Kaynak : TOBB Sanayi Envanteri

8.970.721
13.547.008
1.558.966.888

Örme Kumaﬂ
Türkiye genelinde faaliyet gösteren yuvarlak örgü
imalatç›lar›n›n toplam say›s›n›n 900 ila 1000 aras›nda
oldu¤u öngörülmektedir. Bu firmalar›n yüzde 60'dan
fazlas› ‹stanbul'da bulunmaktad›r. Di¤erleri ise
Tekirda¤, Bursa, Kahramanmaraﬂ, ‹zmir, Gaziantep,
Denizli ve Adana baﬂta olmak üzere çeﬂitli illere
da¤›lm›ﬂlard›r.
Sektörde firma ölçekleri çok farkl›d›r; 5 makinesi
olan ile 400 makinesi olan firmalar bulunmaktad›r.
Özellikle son 5-6 y›ld›r iplik üreticileri ve boyahaneler
de örme kumaﬂ imalat›nda yer almaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu firmalar parkurlar›na 50 ila 200 aras›nda makineyi
bir anda ekleyerek ciddi denebilecek makine
kapasitelerine ulaﬂm›ﬂlard›r.
TÜ‹K'in d›ﬂ ticaret istatistiklerine göre, 1990 y›l›ndan
2013'ün Ocak-Ekim dönemine kadar Türkiye'ye
29.213 adet yuvarlak örgü makinesi giriﬂi olmuﬂtur.
Ayn› dönemde Türkiye'den ç›kan makine say›s› ise
5 bin civar›ndad›r.
Bu makinelerin yaklaﬂ›k 4 bin civar›nda bir k›sm›
eskiyip hurdaya ç›km›ﬂt›r. Ülke d›ﬂ›na ç›kan
makinelerin say›s›n›n da 5 bin civar›nda oldu¤unu
düﬂünülürse ﬂu anda Türkiye'de 19 bin civar›nda
yuvarlak örgü makinesi oldu¤u görülmektedir.
Türk yuvarlak örgü sektörü her y›l 1400-1500
civar›nda makine ithal ederek kapasitesini
art›rmaktad›r.
19 bin adet yuvarlak örgü makinesinin günlük
kapasitesinin ortalama 300 kg oldu¤u varsay›larak
Türkiye'deki yuvarlak örgü sektörünün günlük
kurulu kapasitenin 5.700 ton civar›nda oldu¤u
öngörülmektedir.
Sektörün y›lda 300 gün çal›ﬂt›¤› hesap edilirse bu
durumda y›ll›k kurulu kapasitenin 1,7 milyon ton
seviyesinde oldu¤unu göstermektedir. Ancak bu
kurulu kapasite tam olarak kullan›lamamaktad›r.
Sektörün 2012 y›l› itibariyle toplam üretimi 700 bin
ton seviyesindedir. Pamuk baﬂta olmak üzere viskon,
polyester, yün, akrilik, vb. elyaflar› kullanarak örülen
kumaﬂlar›n büyük bir k›sm› konfeksiyon sektörüne
sat›lmaktad›r. Kalan k›sm› ise ham ve boyal› kumaﬂ
olarak yurtd›ﬂ›na sat›lmaktad›r. Bu ihracat›n 2012
itibariyle miktar› 200 bin ton seviyesindedir
Yuvarlak örgü sektörünün merkezi ‹stanbul'dur.
‹stanbul'da yaklaﬂ›k 450-500 firma faaliyet
göstermektedir. ‹stanbul, Türkiye'deki yuvarlak
örgüde faaliyet gösteren firmalar›n›n yüzde 60-65'ini
kapsamaktad›r.
Örgü sektöründe 55 bin civar›nda kiﬂi çeﬂitli

kademelerde istihdam edilmektedir. Bu istihdam
içinde mühendislerin say›s› 700, teknisyen say›s›
bin 500, usta say›s› 3 bin, makineci ve iﬂçi statüsünde
çal›ﬂanlar›n say›s› ise 50 bin seviyesindedir.

2.10.3. Tekstil Terbiye
Ham tekstil yüzeyleri a¤artma, merserizasyon,
boyama, bask›, apre gibi terbiye iﬂlemlerinden
geçirilerek modaya ve kullan›laca¤› yere göre tuﬂe
(tutum), renk, parlakl›k, nem çekme, buruﬂmazl›k,
keçeleﬂmeme, tutuﬂmazl›k, anti bakteriyel, anti statik,
leke tutmama gibi özellikler kazand›r›l›r. Bu süreçteki
iﬂlemler a¤›rl›kl› olarak kimyasal özelliktedir ve
çevresel aç›dan olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
Terbiye iﬂlemi kumaﬂa katma de¤er katan önemli
bir üretim aﬂamas›d›r. 962.000 ton ile Avrupa'n›n
en büyük kapasitesine sahip Türk tekstil terbiye
sanayi özellikle orta kaliteye sahip ürünlerin
üretiminde çok geniﬂ bir tecrübeye sahip
bulunmaktad›r.
Kumaﬂ

Kg

‹pek ipliklerin boyanmas›
Yünden, ince veya kaba hayvan k›l›ndan ve at k›l›ndan
ipliklerin boyanmas›
Pamuk ipliklerin boyanmas› (dikiﬂ iplikleri hariç)
Keten, jüt, di¤er tekstil bitki kabu¤u liflerinin, bitkisel
tekstil elyaf›n›n ve ka¤›t ipliklerinin boyanmas›
Sentetik filament ipliklerinin boyanmas› (dikiﬂ ipli¤i hariç)

856.250
31.297.179
178.756.125
1.931.234
208.642.428

Suni filament ipliklerinin boyanmas› (dikiﬂ ipli¤i hariç)

6.211.800

Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan
yap›lan dokuma kumaﬂlar›n a¤art›lmas›

5.892.250

Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan
yap›lm›ﬂ dokuma kumaﬂlar›n boyanmas›

372.258.047

Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yap›lm›ﬂ
dokuma kumaﬂlar›n boyanmas›

25.293.205

Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan
yap›lm›ﬂ dokuma kumaﬂlara bask› yap›lmas›

94.771.732

Sentetik filament ipliklerden veya sentetik elyaftan
yap›lm›ﬂ dokuma kumaﬂlar›n bitirilmesi
(a¤artma, boyama, bask› hariç)

36.332.226

Suni filament ipliklerden veya suni elyaftan yap›lm›ﬂ
dokuma kumaﬂlar›n bitirilmesi
(a¤artma, boyama, bask› hariç)
Toplam

522.720
962.765.196

Tablo 31 : Boya Bask› Terbiye Kapasitesi (Eylül 2013)
Kaynak : TOBB Sanayi Envanteri

2.10.4. Ev Tekstili
Türkiye'de ev tekstili sektörü üretim kapasitesi,
üretim ve ihracat olarak özellikle 2000'li y›llar›n
baﬂ›ndan itibaren önemli bir geliﬂme sürecine girmiﬂ
ve tekstil sektörünün en önemli ve rekabetçi alt
sektörlerinden biri haline gelmiﬂtir. Ev tekstili üretim
kapasitesi ve üretimi ihracat odakl› geniﬂlemekte
ve artmaktad›r.
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Ev tekstili üretiminin yo¤unlaﬂt›¤› baﬂl›ca iller Bursa,
Denizli, ‹stanbul, ‹zmir ve Uﬂak't›r. Bursa özellikle
havlu, tül ve çarﬂaf üretiminin, Denizli havlu ve
çarﬂaf üretiminin, Uﬂak battaniye üretiminin, ‹stanbul
ise tül ve çarﬂaf üretiminin yo¤un oldu¤u illerdir.
Türk ev tekstili sektörü k›sa sürede dünyan›n en
önde gelen oyuncular›ndan biri haline gelmiﬂtir.
Türkiye'de birçok ev tekstili firmas› kendi markas›n›
oluﬂturmuﬂ, buna ba¤l› olarak da yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›nda ma¤aza zincirleri kurmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Sektördeki üreticilerin büyük ço¤unlu¤u küçük ve
orta ölçekli iﬂletmelerdir. Sektörde baz› ünlü yabanc›
markalar›n da lisansl› üretimi yap›lmaktad›r. Ev
tekstilinde brode ve gipür üretimi için kurulan
makine park›, dünyan›n en büyük makine park›d›r.
Üretim De¤eri

Sat›ﬂ De¤eri

‹hracat

‹thalat

2004

2.636.278.069

227.391.699

2005

2.885.819.393

273.892.584

2006

2.951.436.822

357.457.043

2007

3.330.015.527

333.785.999

2008

3.351.656.928

326.505.680

2009

2.585.244.333

289.109.452

2010

2.779.758.710

395.387.427

2011

3.126.541.624

537.319.865

2012

2.904.301.449

370.609.724

Tablo 33 : Ev Tekstili D›ﬂ Ticareti (Dolar)
Kaynak : Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TETS‹AD)

Türk ev tekstili sektörü hemen hemen tüm alt
ürünlerde önemli bir ihracatç› ülke konumundad›r.
Havlu ve bornozlar, yatak çarﬂaflar›, perdelik ve
döﬂemelik kumaﬂ, di¤er ev tekstili ürünleri, yatak
örtüleri ve di¤er mefruﬂat eﬂyas› ile perdeler ve
yatak farbelalar› en çok ihracat› gerçekleﬂtirilen
ürünlerdir.

2005

7.154

6.497

2006

8.091

7.758

2007

8.156

7.792

2008

8.228

7.883

Ürün Grubu

‹hracat

2009

8.241

7.865

Havlu ve Bornozlar

812.573.261

2010

11.061

9.913

Yatak Çarﬂaflar›

497.145.476

15.418.653

2011

13.557

13.006

Perdelik ve Döﬂemelik Kumaﬂ

516.629.665

24.004.912

2012 (Tahmin)

13.840

13.350

Di¤er Ev Tekstili Ürünleri

327.974.726

86.511.549

182.142.863

17.036.591

Tablo 32 : Ev Tekstili Üretim ve Sat›ﬂ De¤erleri (Milyon TL)
Kaynak : Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TETS‹AD)

Türkiye ev tekstili sektöründe ihracat önemli bir
sürükleyicidir. Yine Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'nin Ekonomi Bakanl›¤›'n›n
ev tekstili ürün gruplamas› temel al›narak yap›lan
hesaplamalar›na göre ev tekstili ihracat› ilk kez 2007
y›l›nda 3 milyar dolar seviyesini aﬂm›ﬂt›r. Ev tekstili
sektörü bu dönemde dünya ortalamas›n›n üzerinde
bir ihracat performans› göstermiﬂtir. 2008 y›l›nda
baﬂlayan küresel kriz ile geliﬂmiﬂ ülkelerdeki
tüketicilerin zorunlu olmayan mallardaki tüketimlerini
büyük ölçüde k›smalar› pek çok üründe oldu¤u
gibi ev tekstili harcamalar›n›n da azalmas›na yol
açm›ﬂ, bu durumdan Türk ev tekstili ihracat› da
olumsuz ﬂekilde etkilenmiﬂ ve ihracat 2009 y›l›nda
yüzde 23 gerilemiﬂtir. ‹zleyen üç y›lda ise ihracat
yeniden toparlanma e¤ilimindedir ve 2012 y›l›nda
2,9 milyar dolar› aﬂm›ﬂt›r.
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30.198.831

Yatak Örtüleri ve Di¤er Mefruﬂat
Eﬂyas›
Perdeler ve Yatak Farbelalar›

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i'nin Ekonomi Bakanl›¤›'n›n ev tekstili ürün
gruplamas› temel al›narak yap›lan hesaplamalar›na
göre ev tekstili üretim de¤eri 2011 y›l›nda 13,56
milyar TL, sat›ﬂ de¤eri ise 13 milyar TL olmuﬂtur.
2012 y›l›nda bu de¤erlerin s›ras› ile 13,84 milyar TL
ve 13,35 milyar TL oldu¤u tahmin edilmektedir. Ev
tekstili üretim ve sat›ﬂ olarak önemli bir büyüklü¤e
ulaﬂm›ﬂt›r.

‹thalat

317.057.277

99.470.488

Tüller ve Dantelalar

88.082.796

8.277.470

Battaniyeler

74.784.910

5.965.618

Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumlar›

49.506.421

80.226.916

Masa Örtüleri

38.280.635

3.461.348

Eliﬂi Duvar Hal›lar›
Toplam

123.419

37.348

2.904.301.449

370.609.724

Tablo 34 : Ev Tekstili Ürünleri D›ﬂ Ticareti (Dolar) (2012)
Kaynak : Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TETS‹AD)

2.10.5. Teknik Tekstil Sektörü
Teknik tekstil ile örme ve dokuman›n yan› s›ra
çeﬂitli yöntemlerle dokusuz yüzey (tafting yüzeyler,
yap›ﬂt›rmal› yüzeyler, mali yüzeyler ve non-woven
yüzeyler) de elde edilebilmektedir. Baz› teknik
tekstiller ve yer döﬂemesinde (hal›fleks vb.) kullan›lan
bu tür yüzeylerin elde edilmesi günümüzde tekstil
sanayinin geliﬂen bir kolunu oluﬂturmaktad›r.
Türkiye'de teknik tekstil sektörü son y›llarda geliﬂme
sürecine girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Keçe ve dokusuz
yüzeyler alan›nda son y›llarda yap›lan yat›r›mlarla
yeterli üretim kapasitesine sahip olunmuﬂtur. Özellikle
son iki y›lda büyük miktarda keçe ve dokusuz yüzey
makinesi yat›r›m› yap›lm›ﬂt›r.
Teknik tekstil üretiminde en güçlü olunan ürün
grubu bigbag olarak adland›r›lan dayan›kl› çuvallard›r.

Türkiye bu ürün grubunun üretiminde ve ihracat›nda
dünyada Çin'den sonra ikinci s›rada yer almaktad›r.
Bu ürünü, emdirilmiﬂ dokunmam›ﬂ mensucat, naylon,
polyamid, polyseter vb. esasl› iç-d›ﬂ lasti¤i mensucat›,
plastik emdirilmiﬂ-s›vanm›ﬂ-kaplanm›ﬂ mensucat ve
kara taﬂ›tlar› için emniyet kemerleri takip etmektedir.
Türk teknik tekstil sektöründe medikal sektörüne
yönelik daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerin de
piyasaya sürüldü¤ü görülmektedir Sektör ›slak
mendil, çocuk bezi, kad›n ba¤› gibi ürünlere yönelik
üretim yaparken bu ürünlerin ihracat›nda da dünyada
ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Teknik tekstil ürünleri ihracat› 2012 y›l›nda 685
milyon dolar olmuﬂtur. Bu çerçevede, sektör
ihracat›n›n ilk beﬂ kalemi toplam teknik tekstil
ihracat›m›z›n yar›s›n› oluﬂturmakta, ilk on ürün ise
yüzde 82'sini oluﬂturmaktad›r. Bu itibarla, sektör
ihracat›m›zda belli bir yo¤unlaﬂma göze çarpmaktad›r.

2.10.6. Tekstil ve Konfeksiyon Yan Sanayi
Konfeksiyon Yan Sanayi baﬂl›ca Deri, Kumaﬂ, ‹ç
Giyim ve Ev Tekstili sektörleri için üretilen, haz›r
giyim ürünlerine iﬂlevsellik kazand›ran ya da bu
ürünlerde süsleme amac›yla kullan›lan ürünler
bütünüdür. Haz›r giyimin olmazsa olmaz› yan sanayi
ürünleri ask› (plastik, metal, ahﬂap), dikiﬂ ipli¤i,
kurdela, lastik, ﬂerit, kordon, dantel, dü¤me, ç›t ç›t,
perçin, toka, metal ve plastik aksesuarlar, etiket
(karton, deri, dokuma), fermuar çeﬂitleri, kapitone,
tela, elyaf, vatka gibi günlük hayatta kullan›lan
ürünlerdir. Konfeksiyon Yan Sanayi haz›r giyim
yan›nda sa¤l›k, mobilya, otomotiv, askeriye, ambalaj
gibi di¤er sektörlere de üretim yapmaktad›r.
Türkiye'de üretim kalitesi ve ürün çeﬂitlili¤i itibariyle
geliﬂmiﬂ bir tekstil ve haz›r giyim konfeksiyon yan
sanayi sektörü bulunmaktad›r. Türkiye'nin tekstil
ve haz›r giyim ihracat›nda ulaﬂt›¤› rekabet gücünde
en önemli unsurlardan biri bu geliﬂmiﬂ yan sanayinin
varl›¤›d›r.
Tekstil ve konfeksiyon yan sanayi her türlü nitelikte,
çeﬂitte ve kalitede aksesuar ve yan sanayi girdisi
üretebilmekte ve tekstil-haz›r giyim sanayinin
ihtiyaçlar›n›n çok büyük k›sm›n› yurtiçinde
karﬂ›layabilmektedir.
Türk tekstil ve konfeksiyon yan sanayi astarl›k
kumaﬂlar, pamuklu ve suni-sentetik dikiﬂ iplikleri,
dokuma giysilerde tela olarak kullan›lan nonwoven
kumaﬂlar, fermuar, vatka ve vatkadan mamul eﬂyalar,
ç›t ç›t, kopça, dü¤me, boncuk, etiket, arma, parça,
ﬂerit, motif, kurdele ve pullar gibi yan sanayi
ürünlerini üretmektedir. Bu ürünler içerdikleri tasar›m

ve yüksek kalite ile tekstil ve haz›r giyim sektörlerinin
kalite, katma de¤er ve fiyat art›ﬂlar›nda da önemli
ölçüde destek sa¤lamakta ve rekabet güçlerini
yükseltmektedir. Bu ürünlere ilave olarak paketleme
ürünleri, ask›lar ve benzeri gibi taﬂ›ma ve sergileme
ürünleri de üretilmektedir.
Türk tekstil ve konfeskiyon yan sanayinde baﬂta
‹stanbul olmak üzere ‹zmir, Bursa, Denizli, Gaziantep,
Düzce, Manisa, Tekirda¤ illerinde üretim
yap›lmaktad›r.
Sat›ﬂlar do¤rudan ihracat, ihracatç› firmalara yap›lan
sat›ﬂlar (dolayl› ihracat) ve iç piyasaya yap›lan sat›ﬂlar
olarak grupland›r›lmaktad›r. Haz›r Giyim sektöründe
yan yanayinin toplam maliyeti yüzde 2-10 aras›nda
de¤iﬂmekte olup, ortalama yüzde 5 olarak hesap
edilmektedir.
Türk tekstil ve konfeksiyon yan sanayi hammadde
temini, moda ve teknolojinin takibi, do¤rudan ihracat
gibi konularda baﬂar›l› olabilmek için dünya ticaretine
entegre çal›ﬂmaktad›rlar. Ana sanayiindeki tüm
geliﬂmelerden olumlu veya olumsuz etkilenen, fiyat
yönünden en önemli rakibi Çin olan sanayi, hacimli
ve/veya butik üretim yetenekleri, kalite, konmakonaklama, iletiﬂim ve lojistik avantajlar›n› kullanarak
pazar paylar›n› geliﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Türk tekstil ve konfeksiyon yan sanayi 2012 y›l›nda
158 ülkeye 576,7 milyon dolarl›k do¤rudan ihracat
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 86,7 milyon dolarla Rusya'n›n
önde oldu¤u ithalatç› ülkeleri Almanya, M›s›r,
Polonya, ‹ran, Bulgaristan takip etmektedir. ‹hracat
bir önceki y›la göre yüzde 12 artm›ﬂt›r. 2012 y›l›nda
haz›r giyim ihracat› 16,1 milyar dolar olmuﬂ, iç
piyasaya yap›lan üretim ile birlikte bu rakam yaklaﬂ›k
40 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Yani dolayl› ihracat ve
iç piyasaya olan sat›ﬂlar›n maliyetlerini dikkate
al›nd›¤›nda tekstil ve konfeksiyon yan sanayi, toplam
yaklaﬂ›k 2 milyar dolarl›k bir pazara ulaﬂm›ﬂt›r. Buna
mukabil 2012 y›l› ithalat› yar› mamul, hammadde
ve bitmiﬂ mallar› kapsamakta olup toplam 582,8
milyon dolard›r. ‹hracat artarken yan sanayi ürünleri
ithalat› bir önceki y›la göre %13 oran›nda düﬂmüﬂtür.
Yan sanayi ithalat›nda Çin baﬂ› çekmektedir.
Türk tekstil ve konfeksiyon yan sanayinde Ask› 10,
Dü¤me- Toka- Metal ve Plastik Aksesuar, transfer
ve taﬂ bask›c›lar 400, Dar Dokuma ve Örme 500,
Etiket 700(matbaalar dahil), Fermuar 120, kapitone
50, Tela-Elyaf-vatka 20 olmak üzere yaklaﬂ›k 1800
küçük ve orta ölçekli iﬂletme faaliyet göstermektedir.
‹ﬂletmelerin en küçü¤ünde 15 ve büyüklerinde 250
olmak üzere yaklaﬂ›k toplam 65.000 kiﬂi istihdam
edilmekte olup, bu say›; 500 civar›nda kurumsal
bayiler ve hammadde tedarikçileri dikkate al›n›rsa
yaklaﬂ›k 70.000 olmaktad›r.
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Ayr›ca bu tahmine 1000 nak›ﬂ firmas› ile bunlar›n
yaklaﬂ›k 10.000 çal›ﬂan›n› da ilave etmek do¤ru
olacakt›r.
Türk tekstil ve konfeksiyon yan sanayinde haz›rgiyim
sanayi ile ihracat pazarlar›n›n taleplerini karﬂ›lamak
ve Markal› Türk Konfeksiyonunun yarat›labilmesi
için insana, çevreye ve do¤aya uygun teknolojilere
yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Yan Sanayi Sektörü
kurulamad›¤› ve geliﬂtirilemedi¤i için ABD ve
Almanya ile entegre olmaya çal›ﬂan Meksika ve
Polonya'da haz›rgiyim sanayii istenilen seviyede
geliﬂememektedir. Bu da yan sanayinin önemini bir
kez daha ortaya koymaktad›r.
Sektörde kapasite kullan›m oranlar› ekim-mart aylar›
aral›¤›nda ortalama yüzde 70 olmakta olup, y›l›n
di¤er sürecinde yüzde 40'a kadar düﬂmektedir.
Talebin azalmas› ve arz fazlal›¤› nedeniyle oluﬂan
yo¤un rekabet sebebiyle karlar da düﬂmekte, bu
da, AR-GE çal›ﬂmalar›n›n, tan›t›m harcamalar›n›n ve
tevsii yat›r›mlar›n›n önünü kesmektedir.
Sektörde kay›t d›ﬂ› üretim, Çin'den ithal edilen ucuz
ve kalitesiz ürünlerin yaratt›¤› haks›z rekabet baﬂl›ca
sorunlar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan›nda
çal›ﬂma ve vergi müfettiﬂleri ile yerel belediyelerin
kay›t alt›nda çal›ﬂan iﬂletmelere uygulad›¤› aﬂ›r› ve
gereksiz denetim ve cezalar bulunmakatd›r. A¤›r ve
Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i gibi kanun ve
yönetmeliklerin sektöre uygulanmas› sonucunda
oluﬂan gereksiz ve haks›z mali külfetler rekabet
gücünü olumsuz etkilemektedir. Ayr›ca vergiler,
enerji ve istihdam gibi girdilerde karﬂ›laﬂ›lan yüksek
kamu yükleri nedeniyle yutiçinde pahal› üretim
olmas› yurtd›ﬂ›ndan ithalata yönlendirmekte ve yerli
konfeksiyon yan sanayicilerinin kapasitelerinde
azalmalara neden olmaktad›r.
Ürün çeﬂitlili¤i, üretim zorlu¤u ve döviz kurlar›n›n
seviyeleri nedeniyle artan ithalat ve bu ithalat›n
gümrüklerde yeterince denetlenememesi yerli sanayi
için haks›z rekabet yaratmaktad›r. Sektöre yönelik
fuar ve marka teﬂviklerinin artt›r›lmas› ile dünya
piyasas› ile daha iyi entegre olunmas›n› teminen
yurt d›ﬂ›nda pazarlama ofisi, ma¤azalar açmak üzere
bir araya gelecek firmalar› destekleyici, uluslararas›
rekabetimizi güçlendirici teﬂviklerin uygulamaya
konulmas› ihracat olanaklar›n› art›racakt›r.

olarak kesilmiﬂ, havl› yüzü olan dokumalara “hal›”
denmektedir. Bu geleneksel üretimin yan› s›ra
dokuma yöntemiyle ve günümüzde ise dokunarak
ya da tafting (düz zemin kumaﬂ›na ipliklerin
dikilmesi) yoluyla üretilen havl› tekstil yüzeyleri de
hal› olarak tan›mlanmaktad›r.
Hal› sektörü, el hal›s› ve makine hal›s› olmak üzere,
üretim teknikleri, yat›r›m e¤ilimleri, maliyetleri,
tüketici profilleri, kullan›l›ﬂ amaçlar›, pazar yap›lar›
ve sermaye yo¤unluklar› oldukça farkl› olan iki ana
grupta incelenmektedir. El hal›s›, emek-yo¤un ve
tarihsel-kültürel miras yoluyla geliﬂen motiflere
dayal› bir üretim yap›s› sergilerken; makine hal›s›,
sermaye-yo¤un ve teknik tekstil kategorisinde ele
al›nabilecek bir üretim yap›s›na sahiptir.
Türkiye'de hal› sektörü geleneksel üretimine ilave
olarak özellikle son on y›lda makine hal›s› üretiminde
yaratt›¤› ilerleme ile birlikte Çin ve Belçika'dan sonra
dünyan›n en büyük üçüncü üreticisi haline gelmiﬂtir.
Hal› sektörünün 2012 y›l› itibariyle üretim kapasitesi
400 milyon m2'ye ulaﬂm›ﬂt›r. Sanayi yüzde 80 üretim
kapasitesi ile çal›ﬂmaktad›r. Türkiye hal› sektörü bu
üretim kapasitesi ile dünyada toplam yüzde 11
üretim pay›na sahip bulunmaktad›r.
El hal›lar› Türkiye'nin tarihi ve önemli bir kültürel
zenginli¤idir. Yüksek katma de¤eri ve göreceli
yüksek birim fiyatlar› bulunmaktad›r. El hal›lar›
emek yo¤un, el becerisi isteyen, lüks tüketim ürünü
olarak görülen pahal› hal›lard›r.
Makine hal›s› alanl›nda ise Türk hal› sektörü özellikle
son on y›lda önemli bir geliﬂme göstermiﬂtir. Makine
hal›s›nda büyük ölçekli, entegre ve modern fabrikalar
kurulmuﬂ olup, üretim teknolojisi de sürekli
yenilenmektedir.
Hal› sektörü yaratt›¤› nitelikli üretim kapasitesi ile
hem yurtiçi pazarda hem de ihracat pazarlar›nda
büyümektedir. Sektörün oldukça geniﬂ bir ürün
yelpazesi bulunmaktad›r. Sektör farkl› üretim
teknikleriyle müﬂteriye özel hal›lar ile geniﬂ bir
pazar ve tüketici kitlesine eriﬂebilmektedir. Her
pazar›n yereline inebilmekte ve ilgili kültüre yönelik
üretim yapabilmektedir. Sektörün esnek üretim
yap›s› önemli avantajlar sa¤lamaktad›r.

2.10.7. Hal› Sektörü

Makine hal›s›nda önemli ihracat pazarlar› S.Arabistan,
Irak, ABD, Libya ve Almanya'd›r. El hal›s›nda ise
öncelikli pazarlar AB ülkeleri, ABD, Japonya, Çek
Cumhuriyeti, Irak ve özellikle Almanya'd›r.

Çözgü (ar›ﬂ) iplikleri üstüne ayr› bir desen ipli¤i ile
de¤iﬂik ﬂekillerde dü¤üm at›larak, aralar›ndan bir
kaç s›ra atk›(argaç) ipli¤i geçirilip s›k›ﬂt›r›larak ayn›
yükseklikte veya farkl› yüksekliklerde, kabartmal›

Sektörde son y›larda sürdürülebilir h›zl› bir kapasite
büyümesi sa¤layan yeni yat›r›mlar yap›lmaktad›r.
Kapasite art›ﬂ› yan› s›ra teknoloji faaliyetleri ve
inovasyon çal›ﬂmalar› ile yenilikçi ve geniﬂ bir ürün
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yelpazesi oluﬂturulmuﬂtur. Tasar›m kapasitesi ile
birlikte kültürel ve geleneksel miras›n ürünlere
aktar›lmas› da h›zl› geliﬂmektedir. Üretim teknolojisi
ile birlikte 16 renk kullanma kapasitesine ulaﬂ›lm›ﬂ
durumdad›r.

2.10.8. Alt Sektörlerde Yat›r›m E¤ilimi
Türk tekstil üretim kapasitesini art›rmak ve yenilemek
amac›yla yat›r›mlar›na devam etmektedir. Sektör
üretim teknolojisinde büyük ölçüde yurtd›ﬂ›na
ba¤›ml›d›r ve makinelerini ithal etmektedir. Aﬂa¤›da
y›llar ve alt sektörler itibariyle ithalat verileri
sunulmaktad›r. 2011 ve 2012 y›llar›nda yine önemli
ölçüde yap›lan makine ithalat› yeni yat›r›mlar›n
varl›¤›n› göstermektedir.

Türk tekstil imalat sanayi k›sa elyaf (pamuk tipi)
e¤irme makineleri ithalat›nda Çin, Hindistan ve
Bangladeﬂ'in ard›ndan yüzde 4,4'lük payla (628 bin
i¤) dördüncü, uzun elyaf (yün tipi) e¤irme makineleri
ithalat›nda yüzde 28,7 payla (32.500 i¤) birinci s›rada
yer almaktad›r. Open-end makineleri ithalat›nda
Çin ve Hindistan'›n ard›ndan yüzde 6,2'lik payla (35
bin rotor) üçüncü s›rada, polyester elyaf çekimtekstüre makineleri ithalat›nda Çin ve Hindistan'›n
ard›ndan yüzde 2,4'lük payla (20 bin i¤) üçüncü
s›rada, yuvarlak örme makineleri ithalat›nda ise Çin,
Hindistan ve Bangladeﬂ'in ard›ndan yüzde 3,1'lik
payla (900 makine) dördüncü s›rada yer almaktad›r.
Elektronik düz örme makineleri ithalat›nda ise Çin,
Bangladeﬂ ve Hong Kong'un ard›ndan yine yüzde
3,1'lik payla (2.000 makine) dört büyük yat›r›mc›
aras›nda yer almaktad›r.
2007

Dokuma Makinalar› (Tezgah) ve Parçalar›

2008

2009

2010

2011

2012

245

196

61

176

313

410

676

213

74

220

534

359

340

240

115

267

387

346

193

139

71

157

194

218

Elyaf Haz›rlama, Sar›m (Atk› Sar›m› Dahil), Tarak, Tarama, Katlama,
Büküm, Bobinleme vb. (‹plik Üretimi) Makinalar›
Örme, Trikotaj, Dantela vb. Makinalar› ve Parçalar›
Y›kama, A¤artma, Boyama, Apreleme, Kurutma, Ütüleme, Sar›m, Katlama
vb. Makinalar ve Parçalar›
Endüstriyel Dikiﬂ Makinalar›, Parçalar› ve ‹¤neleri
Suni ve Sentetik Lif ‹mal Makineleri

138

97

49

94

119

124

54

43

22

48

59

97

68

44

39

56

68

54

61

32

10

24

34

31

Elyaf Haz›rlama ve ‹plik Üretim Makinalar›n›n, Suni ve Sentetik Lif ‹mal
Makinalar›n›n Parçalar›
Elyaf Haz›rlama ve ‹plik Üretim, Suni ve Sentetik Lif ‹malat›, Örme ve
Dokuma Yard›mc› Makinalar›
Keçe ve Dokusuz Yüzey Makinalar› ve Parçalar›
Deri ve Deri Ürünleri Sektörüne ‹liﬂkin Makinalar ve Parçalar›
Toplam

5

26

15

61

76

31

31

24

13

21

30

26

1.811

1.054

469

1.124

1.814

1.696

Tablo 35 : Tekstil Makineleri ‹thalat› (Milyon Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

2.11. AVRUPA B‹RL‹⁄‹'N‹N TEKST‹L
SEKTÖRÜNE YAKLAﬁIMI VE TÜK‹YE-AB
‹L‹ﬁK‹LER‹N‹N SEKTÖRE ETK‹LER‹
2.11.1. Avrupa Birli¤i'nin Tekstil
Sektörüne Yaklaﬂ›m›
AB ülkeleri, Tekstil ve haz›r giyim sektörlerinde
hem üretim yapmakta, hem de ihracat ve ithalat
kapasitesiyle dünyada pazar›n› yönlendiren en
büyük taraf olmay› sürdürmektedir. Bu nedenle bu
sektörler AB için halen önem arz etmektedir. AB
önemine istinaden, imalat sanayinde yarat›lan katma
de¤erin yüzde 3'nü oluﬂturan bu sektörlerde
gelecekte de faaliyetlerini sürdürmeyi
hedeflemektedir.

Bu amaçla Avrupa Birli¤i Tekstil Yüksek ‹htisas
Komisyonunun son raporunda sektörlere özel 2020
vizyonunda “emek yo¤un faaliyetleri azaltacak
yüksek verimlilik ﬂartlar› üzerinde yo¤unlaﬂarak,
sektörden elde edilen cirolar›n ihracata dayal› olarak
art›r›lmas›” hedefi ortaya konmuﬂtur. Sektörlerde
bu vizyon çerçevesinde öne ç›kan alt hedefler ﬂu
ﬂekilde özetlenmektedir:
1.

De¤er Zincirinde Uzmanlaﬂm›ﬂ Birimlerden
Oluﬂan ‹ﬂbirlikleri Oluﬂturulmas›

Bu kapsamda ﬂirketlerin kendi yap›lar›na uygun
iﬂbirliklerini güvenilir iﬂ planlar› ve kritik üretim
planlar› ile sa¤lamalar› önerilmektedir. Burada
ﬂirketlere bir uyar› da tek bir örne¤in kendi
uygulamalar›na uyum sa¤layamayaca¤›, firmalar›n
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iliﬂkilerini kendi yap›lar›na uygun ﬂekilde geliﬂtirmeleri
gerekti¤i do¤rultusundad›r.

6.

2.

Komisyon AB'nin imalat sanayinde yoluna devam
etmesi gerekti¤ini savunarak buna tekstil ve haz›r
giyim sektörlerini de dahil etmiﬂtir. Ancak sektörün
olumsuz çal›ﬂma ﬂartlar› nedeniyle mavi yakal›
anlam›nda çal›ﬂan bulmakta zorluk çekti¤i,
sirkülasyonun fazla oldu¤u, bu nedenle kalifiye
eleman sorunu yaﬂand›¤› belirtilmektedir. Ancak
komisyon raporunda yeni teknolojilerin sektör için
“karanl›k ﬂeytani fabrikalar” imaj›n› silinebilece¤i,
iﬂ sirkülasyonunun firmalar üzerinde sosyal
standartlar› düzenleme bask›s› oluﬂturaca¤› ve e¤itim
kurumlar›n›n çok uluslu ö¤rencilere yönelik
programlarla sektöre kalifiye eleman sa¤layabilece¤i
belirtilmiﬂtir.

Tekstilde Teknoloji ve Yenilikçi
Yaklaﬂ›mlarla Rekabet Etme

AB Komisyonu sektör vizyonunu belirlerken 2020
y›l›nda da halen iﬂçilik maliyetlerinin Asya ülkelerine
oranla çok yüksek olaca¤›n› kabul ederek, iﬂçilik
anlam›nda Asya ülkeleri ile rekabet edemeyecekleri
gerçe¤ini kabul etmektedir. Ancak katma de¤eri
yüksek, ileri teknoloji tabanl› ürünlerle dünyadaki
gücünü koruyabilece¤ini savunmaktad›r. Tekstilde
bu anlamda; tekstil üretiminde yeni teknolojilerin
kullan›lmas›, ürüne fonksiyonel özellikler katan yeni
lif teknolojilerine yat›r›m ve kiﬂiye özel üretim
teknolojilerine öncelik verilmesi hususlar›
desteklenmektedir.
3.

Giyim Sektöründe Teknoloji Tabanl› Yeni
Uygulamalar›n Geliﬂtirilmesi

AB Komisyonu el eme¤ine dayal› giyim üretiminde
emek yo¤un faaliyetlerin azalt›lmas› için geliﬂtirilen
projelere öncelik vermektedir. Bu kapsamda
komisyonun destekledi¤i önceki projelerde çeﬂitli
kavrama cihazlar›, taﬂ›y›c› ask›lar, otomatik
yönlendirme cihazlar›, ayarlanabilir kal›p sehpalar›
gibi cihazlar geliﬂtirilmiﬂtir. Giyim üretiminde 3
boyutlu simülatörlerin kullan›m›, elektronik ticaret
ve kiﬂiye özel seri üretim yöntemleri komisyonun
öncelikli alanlar›d›r. Komisyon özellikle elektronik
ortamda kiﬂiye özel giyim sat›ﬂlar›n› sa¤layacak
projelere destek vermiﬂtir. Bu kapsamda teknolojinin
haz›r oldu¤u ve uygulamaya bir an önce geçilmesi
gerekti¤i savunulmaktad›r. Böylece giyim ticaretinde
tüketiciyi memnun edecek yeni bir dönemin
baﬂlamas› öngörülmektedir.
4.

Moda ve Görsellik Aç›s›ndan Teknolojinin
Takibi

Moda sektörü teknolojinin kullan›m›yla daha geniﬂ
kitlelere ulaﬂmaktad›r. Çeﬂitli moda kanallar›, moda
forumlar› bu sektörü yönlendiren yeni araçlard›r.
Komisyon bu geliﬂmelerin takip edilmesini
önermektedir.
5.

S›nai Mülkiyet Haklar›n›n Korunmas›

Moda ürünlerin taklit edilmesi markalaﬂarak sat›ﬂ
yapan sektörü önemli ölçüde zarara u¤ratmaktad›r.
Tüm dünyada s›nai mülkiyet haklar›n›n korunarak
ürünlerin taklit edilmesinin önüne geçilmesi
komisyonun temel yaklaﬂ›mlardan biri olmaktad›r.
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7.

Sektörün ‹nsan Kayna¤› Aç›s›ndan
Olumsuz ‹maj›n›n Yok Edilmesi

Çevresel ve Sosyal Standartlar›n
Geliﬂtirilmesi

Çevresel ve sosyal standartlar›n geliﬂtirilmesi sektöre
kalifiye eleman sa¤lanmas›yla do¤rudan ilgilidir.
Tüketicilerin çevre ve insan sa¤l›¤›na karﬂ› duyarl›
olmas› ürünlerin pazarda tercih edilmesine katk›
sa¤lamaktad›r. Bu iki faktör düﬂünüldü¤ünde
süründürülebilir bir imalat sanayi için gerçek anlamda
Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincinin sektörde
yayg›nlaﬂt›r›lmas› komisyonun temel hedeflerinden
biridir.
Dünya tekstil ve haz›r giyim sektörlerini ve ticaretini
yönlendiren AB ülkeleri, bu sanayilerde üretimden
vazgeçmemiﬂ, aksine moda, marka, tasar›m ve
teknolojinin önemli merkezlerinden biri olarak
konumlanm›ﬂt›r. Di¤er yandan birlik 2010 y›l›nda
yay›mlad›¤› 2020 Strateji Belgesinde, “küresel üretim
zinciri dünyas›nda, en rekabetçi girdileri ithal yoluyla
elde etmeden, baﬂar›l› bir ihracat politikas›
geliﬂtirilmez” fikri ile ithalata bak›ﬂ›n› ortaya
koymuﬂtur.

2.11.2. Türkiye-AB ‹liﬂkilerinin Sektöre
Etkileri
Türk tekstil ve haz›r giyim sektörü, AB ile
entegrasyonunu en fazla tamamlam›ﬂ sektörlerden
birisidir. Gümrük Birli¤i ile birlikte, AB'nin sektörel
kuruluﬂlar› ile iliﬂkilerin yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›
bunda önemli rol oynam›ﬂt›r.
Halen Türkiye, AB Tekstil ve Konfeksiyon Üst
Örgütü EURATEX, AIUFASS (AB Suni-Sentetik
Filament ‹plik Kullan›c›lar› Birli¤i), EATP (AB Tekstil
Polyefincileri Birli¤i), CIRFS (Uluslararas› Rayon ve
Sentetik Elyaflar Komitesi) ve EUROCOTON (AB
Pamuklu Sanayicileri Birli¤i) gibi AB sektör

kuruluﬂlar›nda temsil edilmektedir. AB sektörel
kuruluﬂlar›na tam üyelik dolay›s›yla, sektörler AB'nin
sanayi ve sektörel politikalar›n› izleme ve sektörel
menfaatler do¤rultusunda yönlendirebilme potansiyeli
elde etmiﬂtir.
AB sanayi politikalar›nda tekstil ve haz›r giyim
sektörü iﬂçilik maliyetleri nedeniyle öncelikli sektörler
aras›nda yer almad›¤›ndan, üçüncü ülkelerle ticari
iliﬂkilerde tekstil ve haz›r giyim sektörleri aç›s›ndan
olumsuzluk yaratacak tavizler verilmektedir. Di¤er
yandan AB ile Gümrük Birli¤i iliﬂkisi uyar›nca,
Türkiye, sadece Avrupa Birli¤i'nin Serbest Ticaret
Anlaﬂmas› (STA) müzakereleri yürüttü¤ü ülkelerle
Serbest Ticaret Anlaﬂmas› imzalayabilmektedir.
Ancak AB ile STA's› olup da halen Türkiye ile STA
imzalamam›ﬂ Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Cezayir gibi ülkeler nedeniyle Türk d›ﬂ ticareti
olumsuz etkilenmektedir.
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3

DÜNYA TEKST‹L SANAY‹ VE TÜRK‹YE'N‹N KONUMU

Dünya tekstil sanayi ve Türkiye'nin konumu
bölümünde üretim ve üretici ülkeler, dünya tekstil
ticareti ile ihracatç› ve ithalatç› ülkeler ve Türkiye'nin
konumu baﬂl›klar›na yer verilmektedir.

Aﬂa¤›da sunulan Tabloda seçilmiﬂ ülkelerin tekstil
sanayilerinin katma de¤erlerinin toplam imalat
sanayileri içindeki paylar› sunulmaktad›r. Böylece
tekstil sektörünün ülke sanayisi için önemi ortaya
konulmaktad›r.

3.1. ÜRET‹M VE ÜRET‹C‹ ÜLKELER

Ülkeler

2005 Pay (%)

2010 Pay (%)

Dünya tekstil sanayinde üretim ve üretici ülkeler
dünya ticaretindeki geliﬂmeler ile birlikte önemli
ölçüde bir dönüﬂüm içine girmiﬂtir.

Almanya

1,03

0,85

‹ngiltere

1,60

1,56

Dünya Ticaret Örgütü taraf›ndan 1995 y›l›nda
imzalanan ve 2005 sonras› tekstil ve haz›r giyim
ticaretinin tamamen liberalleﬂmesini öngören Tekstil
ve Haz›r Giyim Anlaﬂmas›n› takiben Çin'in 2001
y›l›nda Dünya Ticaret Örgütüne üye olarak bu
anlaﬂmaya taraf olmas› dünya tekstil sektöründe
yeni bir dönem baﬂlatm›ﬂt›r.

Romanya

3,39

2,39

Bulgaristan

5,84

4,13

Bu dönemde özellikle geliﬂmiﬂ ülkeler, ikili ve
bölgesel anlaﬂmalar›n imzalanmas›na öncelik
vermiﬂtir. 2005 y›l› ve sonras›, küresel tekstil
ticaretindeki en önemli sonuç, rekabetçili¤in
imzalanan tercihli ticaret anlaﬂmalar›ndan
etkilenmesidir.
Bu yeni dönemde Çin küresel üretim merkezi haline
dönüﬂmüﬂtür. Yine Çin, ithalatç› ve yat›r›mc› kimli¤ini
bu dönemde kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Geliﬂen ülkeler
içinde Hindistan, Pakistan, Bangladeﬂ ve Endonezya
gibi ülkeler gerek üretim maliyetlerinin düﬂük
olmas›n›n etkisiyle, gerekse önemli ithalatç› ülkelerle
imzalad›¤› tercihli ticaret anlaﬂmalar› ve düzenlemeleri
vas›tas›yla önemli üreticiler ve ihracatç›lar haline
gelmiﬂlerdir. Hindistan sektörde en büyük ikinci
üretici olmuﬂtur.
Bu sektörde dünyan›n ikinci büyük üreticisi AB
ülkeleri ise hem üretimlerini sürdürmekte hem de
Çin, Türkiye, Bangladeﬂ, Hindistan gibi üretici
ülkelere üretim yapt›rarak en büyük al›c› konumlar›na
devam etmektedirler.
Güney Kore, Tayvan, Japonya ve ABD gibi geliﬂmiﬂ
ülkeler ise teknik tekstil üretimleri ve ihracatlar› ile
sektördeki önemli varl›klar›n› teknoloji ve yüksek
katma de¤erli üretim odakl› olarak sürdürmektedirler.
Tekstil sektöründe özellikle AB ve ABD gibi büyük
pazarlara ve kumaﬂ tedarik eden haz›r giyim
sektörlerinin üretimin yap›ld›¤› ülkelere yak›n olan
M›s›r, Fas, Tunus, Romanya, Bulgaristan, Sri Lanka,
Kamboçya gibi ülkeler de üretici ülkeler olarak yer
almaktad›rlar.

Hollanda

1,73

1,74

Belçika

3,18

2,87

Polonya

1,65

1,37

Fransa

1,83

1,32

‹talya

5,18

4,51

Portekiz

6,92

6,17

‹spanya

2,05

1,61

Tunus

3,40

3,51

Fas

4,81

4,41

M›s›r

4,10

6,54

Hindistan

6,76

5,13

Çin

4,21

4,46

Pakistan

7,16

8,11

Bangladeﬂ

25,3

30,6

Vietnam

3,82

4,04

Sri Lanka

5,44

4,93

Kamboçya

6,62

7,01

Endonezya

7,35

6,46

Güney Kore

2,76

1,88

Tayvan

1,41

0,77

Meksika

2,26

1,96

El Salvador

7,17

7,96

10,31

8,93

Türkiye

Tablo 36 : Tekstil ‹malat› Sanayi Katma De¤erinin Toplam ‹malat Sanayi Katma
De¤eri ‹çindeki Pay› (%)
Kaynak : UNIDO Statistical Database

Tekstil sektöründe üretimin maliyetlerin daha uygun
oldu¤u ülkelere kaymas› e¤ilimi sürmektedir. Bu
nedenle yeni dönemde Çin dahil tehdit olarak
gösterilen birçok Asya ülkesinde iç talebin art›ﬂ›yla
yaﬂanan yap›sal sorunlar ve refah düzeyinin
artmas›yla iﬂgücünde yaﬂanan s›k›nt›lar bu ülkelerin
bir tehdit olarak varl›klar›n›n sorgulanmas›na neden
olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Asya ülkelerinde de iﬂçilik
maliyetleri artm›ﬂt›r. Ucuz iﬂgücüyle üretimin devam
etmesinin sürdürülebilir olmad›¤› görülmüﬂtür. Bu
dönemde sektörde rekabetçili¤in sadece ucuz iﬂçilikle
sa¤lanamayaca¤›, üretimde yetkinli¤in, teknoloji ve
tasar›mda da öncü olman›n önemi ortaya ç›km›ﬂ,
lojistik altyap› ve da¤›t›m kanallar›n›n etkinli¤i
rekabette öne ç›kan unsurlar olmuﬂtur.
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Üretim maliyetlerindeki art›ﬂla birlikte maliyetleri
düﬂürme konusundaki aray›ﬂlar, hammadde
tedarikinin önemli bir politika unsuru olarak birçok
ülkenin ekonomik gündemine girmesine yol açm›ﬂt›r.
Özellikle 2010 y›l›nda dünya pamuk arz›nda yaﬂanan
s›k›nt›lar ülkelerin hammadde tedarik zincirinin
güvenli¤i konusunda daha aktif politikalar izlemesine
sebep olmuﬂtur.
2005 sonras› yaﬂanan geliﬂmeler neticesinde dünya
tekstil sektöründe ticaret, tercihli ticaret anlaﬂmas›
imzalayan ülkeler aras›nda yo¤unlaﬂm›ﬂ, küresel
kriz talebi etkileyerek ihracat› s›n›rland›rm›ﬂ, sektör
ürünlerine yönelik talep geliﬂmekte olan ülkelerin
kendi pazarlar›na do¤ru kaym›ﬂt›r. Bu dönemde
mevcut marka sahiplerinin karﬂ›s›nda alternatif bir
marka ç›kmad›¤›ndan dünya ticaretinde al›c›-tedarikçi
iliﬂkileri de¤iﬂmemiﬂ, sektörde pazar kaymalar› s›n›rl›
düzeyde kalm›ﬂt›r.

3.2. DÜNYA TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹
‹HRACATI
Dünya tekstil imalat› sanayi ihracat› 2005 y›l›nda
212,5 milyar dolar iken, 2008 y›l›nda 254,7 milyar
dolara yükselmiﬂtir. Ancak sektör ihracat› küresel
krizden olumsuz etkilenmiﬂ ve 2009 y›l›nda 214,4
milyar dolara gerilemiﬂtir. ‹hracat izleyen iki y›lda
yeniden artarak 2011 y›l›nda 295,7 milyar dolara
yükselmiﬂtir. Ancak 2012 y›l›nda yüzde 4 gerileyerek
284 milyar dolara olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Tekstil
imalat› sanayi ihracat›n›n toplam dünya ihracat›
içindeki pay› ise 2005 y›l›nda bu yana gerileyerek
2012 y›l›nda yüzde 1,59'a düﬂmüﬂtür.
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Grafik 11 : Dünya Tekstil Ürünleri ‹hracat› (Milyar Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

Tekstil imalat› sanayi ihracat›n›n alt sektörler itibariyle
da¤›l›m› de¤erlendirildi¤inde ise 2012 y›l› itibariyle
en yüksek ihracat 54 milyar dolar ile tekstil
ipliklerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Teknik tekstillerin yer
ald›¤› özel iplikler ve dokunmam›ﬂ mensucat ihracat›
ise 46 milyar dolar ile ikinci s›rada yer almaktad›r.
Ev tekstilinin oluﬂturdu¤u dokumaya elveriﬂli
maddelerden di¤er haz›r eﬂya ve tak›mlar ise 45,9
milyar dolar ile üçüncü s›radad›r. Dokuma pamuklu
ve örme mensucat 2012 y›l› ihracatlar› ise 31,9 ve
29,5 milyar dolard›r.
Dünya Mal
‹hracat›
(Milyar Dolar)

Dünya Tekstil
‹hracat›
(Milyar Dolar)

Dünya Tekstil
‹hracat› Pay›
(%)

2005

10.475

212,7

2,03

2006

12.113

228,1

1,88

2007

13.883

245,7

1,77

2008

15.820

254,7

1,61

2009

12.380

214,4

1,73

2010

15.240

256,9

1,69

2011

17.816

295,7

1,66

2012

17.850

284,0

1,59

Tablo 37 : Dünya Tekstil Ürünleri ‹hracat› ve Dünya Ticareti ‹çinde Pay›
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›, Dünya Ticaret Örgütü

KOD
65
651
652
653
654
655
656
657
658
659

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünleri (‹plik, Kumaﬂ, Yer
Kaplamalar›, Haz›r Eﬂya)
Tekstil ‹plikleri
Pamuklu Mensucat
Sentetik veya Suni Flamentler
‹pek, Yün, Keten vb'den Dokunmuﬂ
Mensucat
Örme Mensucat
Kordelalar, Etiketler, Armalar, Tüller vb
Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat
(Keçe, Vatka, Sicim, ‹p, Teknik Eﬂya)
Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er
Haz›r Eﬂya ve Tak›m
Hal›lar ve Di¤er Yer Kaplamalar›

2005

Tablo 38 : Alt Sektörler ‹tibariyle Dünya Tekstil ‹hracat› (Milyar Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›, Dünya Ticaret Örgütü

30

2006

284,0

256,9

254,7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

212,7

228,1

245,7

254,7

214,4

256,9

295,7

284,0

40,1
28,8
32,2

43,6
30,0
33,5

47,2
29,8
36,3

46,2
30,5
37,5

37,0
23,8
31,5

48,9
28,2
36,1

56,4
33,0
42,5

54,0
31,9
40,7

11,1

11,4

11,9

11,9

8,8

9,8

11,1

11,0

19,8
8,2

21,7
9,0

24,2
9,5

24,8
9,4

21,8
7,4

26,2
8,7

30,5
9,5

29,5
9,0

29,7

32,2

36,0

39,7

34,0

41,3

47,9

46,0

31,3

34,2

37,5

40,9

38,3

43,7

49,4

45,9

11,4

12,5

13,4

13,9

11,7

14,1

15,5

16,0

2012

3.3. DÜNYA TEKST‹L ‹HRACATÇILARI VE
‹THALATÇILARI
Dünya tekstil imalat› sanayi ticaretinde ihracatç› ve
ithalatç› ülkeler bu bölümde incelenmekte ve
de¤erlendirilmektedir.

3.3.1. Dünya Tekstil ‹hracatç›lar›
Dünya tekstil ihracat›nda ilk 15 s›rada yer alan
ülkeler 2005 ve 2012 y›llar› itibariyle sunulmaktad›r.
Buna göre 2012 y›l›nda Çin 95,45 milyar dolar ile
en çok ihracat gerçekleﬂtiren ülkedir. Hindistan
15,27 milyar dolar ile ikinci s›rada yer almaktad›r.
Almanya 13,9, ABD 13,46 ve ‹talya 13,6 milyar dolar
ile bu iki ülkeyi izlemektedir. Güney Kore teknik
tekstil a¤›rl›kl› ihracat› ile alt›nc› s›radad›r. Türkiye
ise yedinci s›rada yer almaktad›r.

2005
S›ra

Tekstil ‹plikleri (SITC 651) Dünya ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük
‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005
S›ra

‹hracat

S›ra

‹hracat

1

Çin

2

Hong Kong

3.536

2

Hindistan

5.306

3

‹talya

3.000

3

ABD

3.355

4

Almanya

2.728

4

Hong Kong

2.873

5

Tayvan

2.307

5

‹talya

2.653

Dünya

40.150

11.489

Dünya

54.210

Pamuklu Mensucat (SITC 652) Dünya ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük
‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005
S›ra

Ülkeler

2012
‹hracat

S›ra

Ülkeler

‹hracat

1

Çin

6.998

1

Çin

2

Hong Kong

3.404

2

Pakistan

2.615

3

‹talya

2.862

3

Hong Kong

1.859

4

Pakistan

2.089

4

‹talya

1.718

5

Almanya

1.336

5

Hindistan

28.785

13.229

1.626

Dünya

33.900

‹hracat

Çin

41.050

1

Çin

95.450

2

‹talya

14.827

2

Hindistan

15.274

3

Hong Kong

13.830

3

Almanya

13.889

4

Almanya

13.631

4

ABD

13.462

5

ABD

12.379

5

‹talya

13.164

6

Güney Kore

10.391

6

Güney Kore

11.970

1

Çin

8.045

1

Çin

7

Tayvan

9.706

7

Türkiye

11.086

2

Güney Kore

2.349

2

G.Kore

2.594

Tayvan

2.134

3

Tayvan

2.410
1.905

Sentetik veya Suni Flamentler (SITC 653) Dünya ‹hracat› (2005-2012) ve
En Büyük ‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005
S›ra

Ülkeler

2012
‹hracat

S›ra

Ülkeler

8

Hindistan

8.331

8

Hong Kong

10.546

9

Belçika

7.189

9

Tayvan

10.293

4

‹talya

1.944

4

Japonya

10

Pakistan

7.087

10

Pakistan

8.705

5

Almanya

1.776

5

Hindistan

11

Türkiye

7.076

11

Japonya

7.820

12

Fransa

6.928

12

Belçika

6.060

13

Japonya

6.905

13

Fransa

5.360

14

‹ngiltere

4.392

14

Hollanda

4.916

3.788

15

Endonezya

Hollanda

212.669

Dünya

1.829

Dünya

40.700

‹pek, Yün Keten vb'den Dokuma (SITC 654) Dünya ‹hracat› (2005-2012)
ve En Büyük ‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)

4.541

Dünya

32.176

‹hracat
17.153

3

Dünya

2005

2012

284.040
S›ra

95,5

Tablo 39 : Dünya Tekstil Ürünleri ‹hracat›nda ‹lk 15 Ülke (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›

Ülkeler

‹hracat

S›ra

Ülkeler

‹hracat

1

‹talya

2.609

1

Çin

2.896

2

Çin

1.983

2

‹talya

2.097

3

Almanya

768

3

Almanya

4

Japonya

580

4

Japonya

538

5

Hong Kong

568

5

‹ngiltere

474

Dünya

11.090

604

Dünya

11.010

Örme Mensucat (SITC 655) Dünya ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük
‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)

2005

Grafik 12 : Dünya Tekstil ‹hracatç›s› Ülkeler (Milyar Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

7,2
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6,9
5,4
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4,9

Belçika

Fransa

Hollanda

Endonezya 3,1
4,5

6,9
7,8

Japonya

7,1
8,7

2012

Pakistan

9,7
10,3

2005

Tayvan

13,8
10,5

Hong Kong

7,1
11,1

Türkiye

10,4
12,0

G,Kore

14,8
13,2

‹talya

12,4
13,5

ABD

13,6
13,9

Almanya

Hindistan

8,3
15,3

41,1

Çin

Ülkeler

5.218

1

15

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

S›ra

Çin

Dünya

Ülkeler

‹hracat

1

2012

Ülkeler

Ülkeler

2012

S›ra

Ülkeler

2012
‹hracat

S›ra

Ülkeler

‹hracat

1

Çin

3.652

1

Çin

2

Hong Kong

2.902

2

Güney Kore

3

Güney Kore

2.689

3

Hong Kong

2.460

4

Tayvan

1.867

4

Tayvan

2.440

5

ABD

1.808

5

Türkiye

1.562

Dünya

29.514

Dünya

19.804

11.219
4.070
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Kordela, Etiket, Arma, Tül vb (SITC 656) ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük
‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005

Ülkeler

‹hracat

1

Çin

Hong Kong

754

2

Hong Kong

924

3

Güney Kore

666

3

Tayvan

660

4

Fransa

608

4

Güney Kore

443

5

Tayvan

593

5

ABD

442

Dünya

8.179

3.097

Dünya

9.120

Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat (Keçe, Vatka, Sicim, ‹p, Teknik
Eﬂya) (SITC 657) ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük ‹hracatç› Ülkeler
(Milyon Dolar)
2005

Ülkeler

‹hracat

1

Almanya

3.682

1

Çin

2

ABD

3.179

2

Almanya

4.951

3

Çin

2.583

3

ABD

4.298

4

‹talya

2.041

4

‹talya

2.505

5

Tayvan

1.850

5

Japonya

2.087

Dünya

29.697

10.233

Dünya

46.040

Dokuma'ya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er Haz›r Eﬂya ve Tak›mlar (SITC
658) ‹hracat› (2005-2012) ve En Büyük ‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2012
Ülkeler

‹hracat

Çin

15.503

2

Çin

19.810

3

Hong Kong

13.793
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Grafik 13 : Dünya Tekstil ‹thalatç›s› Ülkeler (Milyar Dolar)
Kaynak : TÜ‹K

16.060

3.3.2. Dünya Tekstil ‹thalat Pazarlar› ve
Tedarikçileri
Dünya tekstil ithalat›nda ilk s›ray› 25,96 milyar dolar
ile ABD almaktad›r. Çin ikinci, Almanya ise üçüncü
büyük ithalatç›d›r. Hong Kong Çin ile bölge ülkeleri
aras›nda re-export a¤›rl›kl› ithalat yapmaktad›r.
Önemli bir haz›r giyim üreticisi ve ihracatç›s› haline
gelen Vietnam 9,2 milyar dolar ile en büyük beﬂinci
ithalatç› olmuﬂtur. Japonya 9 milyar dolar ile alt›nc›
büyük pazard›r. Avrupa'n›n sektördeki üç önemli
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ABD
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‹hracat

5,0

Fransa

Ülkeler

3,2

10,0

S›ra

282.150

3.893

Hal› ve Di¤er Yer Kaplamalar› (SITC 659) ‹hracat› (2005-2012) ve En
Büyük ‹hracatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005

4.663

Dünya

23.702

9,0

31.340

9.195

Tablo 40 : Dünya Tekstil Ürünleri ‹thalat›nda ‹lk 15 Ülke (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›
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‹thalat
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Hong Kong

S›ra

2012

2005

Almanya

S›ra

1.375

19,8

2

‹hracat

11,9
12,9

Çin

15,5

Ülkeler

1

22,5
26,0

S›ra

2012

moda ve marka ülkesi ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere ise
yedinci, sekizinci ve dokuzuncu büyük ithalatç›
pazarlarad›r. Türkiye 6,6 milyar dolar ithalat ile
onuncu büyük ithalatç›d›r. ‹lk onun ard›ndan s›ras›
ile Bangladeﬂ, Meksika, Endonezya, Güney Kore
ve Rusya gelmektedir.

En büyük üç ithalatç› ülke ABD, Çin ve Almanya'ya
en yüksek ihracat gerçekleﬂtiren tedarikçi ülkelerde
aﬂa¤›da sunulmaktad›r. Buna göre ABD'ye en büyük
ihracat› Çin, sonras›nda Hindistan, NAFTA üyesi
Meksika ve Kanada ile Pakistan yapmaktad›r.
Ard›ndan Güney Kore ve Türkiye gelmektedir.
Çin'e en yüksek ihracat ise Japonya, Tayvan ve
Güney Kore teknik tekstil a¤›rl›kl› olarak yapmaktad›r.
Ard›ndan Pakistan, Hindistan ve Vietnam iplik ve
kumaﬂ a¤›rl›kl› ihracat yapmaktad›r. Almanya'ya en
çok ihracat gerçekleﬂtiren ülke Çin, sonras›nda ‹talya
ve üçüncü s›rada Türkiye'dir. Pakistan ve Hindistan
hariç ilk onda Avrupal› ülkeler ihracatç› olarak yer
almaktad›r.
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Tablo 42 : Çin'in Tekstil ‹thalat› Yapt›¤› ‹lk 10 Ülke (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›
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Örme Mensucat (SITC 655) Dünya ‹thalat› (2005-2012) ve En Büyük
‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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1.293
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Kordela, Etiket, Arma, Tül vb (SITC 656) ‹thalat› (2005-2012) ve En Büyük
‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
2005

Tekstil ‹plikleri (SITC 651) Dünya ‹thalat› (2005-2012) ve En Büyük
‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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S›ra
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Tablo 43 : Almanya'n›n Tekstil ‹thalat› Yapt›¤› ‹lk 10 Ülke (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›
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‹pek, Yün Keten vb'den Dokuma (SITC 654) Dünya ‹thalat› (2005-2012)
ve En Büyük ‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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Sentetik veya Suni Flamentler (SITC 653) Dünya ‹thalat› (2005-2012) ve
En Büyük ‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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Tablo 41 : ABD'nin Tekstil ‹thalat› Yapt›¤› ‹lk 10 Ülke (Milyon Dolar)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›
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Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat (Keçe, Vatka, Sicim, ‹p, Teknik
Eﬂya) (SITC 657) ‹thalat› (2005-2012) ve En Büyük ‹thalatç› Ülkeler
(Milyon Dolar)
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40.215

Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er Haz›r Eﬂya ve Tak›mlar (SITC
658) ‹thalat› (2005-2012) ve En Büyük ‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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Tablo 44 : Türkiye'nin Üretim ‹tibariyle Konumu (2012)
Kaynak : Sektörel Dernekler

Türkiye tekstil ihracat›nda 2012 y›l›nda 11,09 milyar
dolar ihracat› ile dünya tekstil ihracat› içinde yüzde
3,9 pay al›rken, ihracatta yedinci s›rada yer almaktad›r.
Türk tekstil ihracat› dünya tekstil ihracat› içindeki
pay›n› s›n›rl› ölçüde ancak kademeli olarak art›rmay›
baﬂarmaktad›r. 2005 y›l›ndan bu yana dünya ihracat›
içindeki pay›n› 0,57 puan yükseltmiﬂtir.

45.540

Dünya Tekstil
‹hracat›
(Milyar Dolar)

Hal› ve Di¤er Yer Kaplamalar› (SITC 659) ‹thalat› (2005-2012) ve En
Büyük ‹thalatç› Ülkeler (Milyon Dolar)
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3
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Kanada
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4

Kanada
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2012

284,0

11.090

3,90

5

Japonya

507

5

Japonya

729

Dünya

10.893

Dünya

16.100

3.4. TÜRK‹YE'N‹N KONUMU
Türkiye tekstil imalat› sanayinde alt sektörler itibariyle
Avrupa ve Dünya'da üretim ve ihracat alan›nda
önemli büyüklüklere ve s›ralamalara sahip
bulunmaktad›r.
Üretim itibariyle de¤erlendirildi¤inde iplik üretiminde
Avrupa'da birinci, Dünyada üçüncü s›rada yer
almaktad›r. K›sa elyaf ring ipli¤i üretiminde Avrupa'da
ikinci, Dünyada beﬂinci s›rada bulunmaktad›r. Open
end iplikte ise Avrupa'da birinci, dünyada ikinci
s›rada yer almaktad›r.
Örme kumaﬂ sektöründe Avrupa'n›n en büyük,
Dünya'da ise Çin'den sonra ikinci büyük üreticisidir.
Tekstil terbiye alt sektöründe Türkiye Avrupa'n›n
en büyük, Dünyan›n Çin ve Hindistan'dan sonra
en büyük üçüncü üretim kapasitesine sahiptir.
Ev tekstilinde Avrupa'n›n birinci, Dünyan›n dördüncü
büyük üreticisidir.
Hal› da ise Avrupa'n›n ikinci, dünyan›n üçüncü
üreticisi konumunda bulunmaktad›r.
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Tablo 45 : Dünya Tekstil ‹hracat› ve Türkiye'nin Pay›
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›, TU‹K, Dünya Ticaret Örgütü
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Grafik 14 : Türk Tekstil Ürünleri ‹hracat›n›n Dünya ‹hracat› ‹çindeki Pay› (%)
Kaynak : TÜ‹K

2011

2012

Alt sektörlerin dünya ihracat› içindeki paylar›
de¤erlendirildi¤inde hal›lar ve di¤er yer kaplamalar›
yüzde 12,62'ye ulaﬂan pay› ile ilk s›rada yer
almaktad›r. Hal› sektörü pay›n› 2005 y›l›ndan bu
yana 6,74 puan art›rmay› baﬂarm›ﬂt›r.
KOD
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654
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ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tekstil Ürünleri (‹plik. Kumaﬂ. Yer
Kaplamalar›. Haz›r Eﬂya)
Tekstil ‹plikleri
Pamuklu Mensucat
Sentetik veya Suni Flamentler
‹pek. Yün. Keten vb'den Dokunmuﬂ
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Kordelalar. Etiketler. Armalar. Tüller vb
Özel ‹plikler ve Dokunmam›ﬂ Mensucat
(Keçe. Vatka. Sicim. ‹p. Teknik Eﬂya)
Dokumaya Elveriﬂli Maddelerden Di¤er
Haz›r Eﬂya ve Tak›m
Hal›lar ve Di¤er Yer Kaplamalar›

2005

Örme mensucat ürünlerin ihracat pay› ise yüzde
5,29'dur. Dünya'da ikinci s›radad›r ve pay›n› 2005
y›l›ndan bu yana 2,41 puan art›rm›ﬂt›r. Ev tekstili
a¤›rl›kl› dokumaya elveriﬂli maddelerden di¤er eﬂyave
tak›m›n dünya ihracat› içindeki pay› ise yüzde 4,18'dir.
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3,33
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3,64

3,69

3,61

3,49

3,64

3,90

2,52
3,02
3,41

2,65
2,98
3,65

2,57
3,89
3,92

2,68
3,76
4,19

2,84
3,88
3,99

2,66
3,59
3,74

2,98
3,57
3,63

3,07
3,59
3,90

1,37

1,31

1,56

1,65

1,52

1,46
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1,45

2,88
4,96

3,47
4,06

4,18
4,14

4,56
4,01

4,49
3,36

4,83
3,08

4,86
3,31

5,29
3,88

1,16

1,22

1,29

1,23

1,21

1,25

1,43

1,49

6,24

5,57

5,59

5,10

4,28

4,19

4,30

4,18

5,88

5,94

7,47

8,40

9,29

9,06

10,42

12,62

Tablo 46 : Alt Sektör Gruplar› ‹tibariyle Türkiye'nin Dünya Tekstil ‹hracat› ‹çindeki Pay› (%)
Kaynak : BM Ticaret Veri Taban›, TÜ‹K, Dünya Ticaret Örgütü verilerinden hesaplanm›ﬂt›r.
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4

TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹NDE
TEMEL REKABET UNSURLARI VE GEL‹ﬁMELER

Çal›ﬂman›n dördüncü bölümünde tekstil imalat›
sanayinde temel rekabet unsurlar› belirlenmekte ve
rekabet unsurlar›na iliﬂkin Türkiye için rakipleri ile
karﬂ›laﬂt›rmal› olarak de¤erlendirme ve durum
tespitleri yap›lmaktad›r.

4.1. TEMEL REKABET UNSURLARI
Tekstil imalat› sanayinde temel rekabet unsurlar›,
de¤er zinciri baﬂl›klar› alt›nda belirlenmektedir.
Hammadde ve girdi tedarikçi, üretim, teknoloji
faaliyetleri, pazarlama-sat›ﬂ, finansman-mali yap› ve
insan kaynaklar› ile piyasa ve sektör koﬂullar› de¤er
zincirinin halkalar›n› oluﬂturmaktad›r. Tekstil imalat›
sanayinde temel rekabet unsurlar› olarak aﬂa¤›dakiler
belirlenmiﬂtir.
De¤er Zinciri

Hammadde ve Girdi Tedariki

Üretim

Belirleyici Rekabet Unsurlar›
• Uygun Kalitede, Çeﬂitte, Fiyatta ve
Miktarda Pamuk ve Di¤er Hammadde
Varl›¤›
• Rakipler ile Ayn› Fiyat ve Kalitede Yar›
Mamul ile Yan Sanayi Ürünlerine Eriﬂim
• Üretim Maliyetleri
• ‹ﬂgücü Maliyetleri
• Enerji Maliyetleri
• Finansman Maliyetleri
• Çevre Maliyetleri
• Sürdürülebilir “Yeﬂil Üretim”
• Ürün Standartlar›
• Yerli Üretim Teknolojisine ve
Makinelerine Sahip Olmak
• Üretimde Yatay ve Dikey Entegrasyon

4.2. TEMEL REKABET UNSURLARINA
‹L‹ﬁK‹N DE⁄ERLEND‹RME VE
KARﬁILAﬁTIRMALAR
4.2.1. Hammadde ve Girdi Tedariki
Türkiye co¤rafi olarak pamuk yetiﬂtirmeye çok
elveriﬂli bir ülke olmas›na ra¤men pamuk üretimi
önemli ölçüde azalm›ﬂ, pamukta d›ﬂa ba¤›ml› hale
gelinmiﬂ ve üretilen pamu¤un toplanma ve iﬂlemeye
götürülme aﬂamas›nda kalitesi düﬂmüﬂtür. Tekstil
sektöründeki önemli rakiplerimiz Çin, Hindistan ve
Pakistan kendine yeter ölçüde pamuk üretimi
gerçekleﬂtirmektedir.
Yine önemli bir girdi olan suni ve sentetik elyaf
üretiminde de d›ﬂ rekabetin yaratt›¤› bask› nedeniyle
önemli bir üretim kapasitesi kayb› olmuﬂtur. Asya
ülkeleri bu alanda düﬂük üretim maliyetleri avantajl›
ara girdi kullan›m› avantaj›na sahip bulunmaktad›r.
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Çin

8,0

7,0

6,4

7,4

Hindistan

4,9

5,0

5,9

6,4

6,1

ABD

2,8

2,7

3,9

3,4

3,8

Pakistan

1,9

2,1

1,9

2,3

2,1

Brezilya

1,2

1,2

2,0

1,9

1,3

Özbekistan

1,0

0,8

0,9

0,9

1,0

Avustralya

0,3

0,4

1,0

0,9

0,9

Türkiye

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

Di¤er

2,8

2,5

2,9

4,0

3,4

23,3

22,1

25,4

27,8

26,5

Dünya
Teknoloji Faaliyetleri

• Araﬂt›rma Geliﬂtirme Faaliyetleri
• Yüksek Katma De¤erli Üretim
• Tasar›m Koleksiyon ve Moda Kapasitesi

Pazarlama-Sat›ﬂ

• Yurtd›ﬂ› Aktif Pazarlama
• Markalaﬂma ve Markalar ile Yurtiçi ve
Yurtd›ﬂ› Sat›ﬂ
• “Made in Türkiye” ‹maj›
• Lojistik Olanaklar
• Tan›t›m ve Fuar Faaliyetleri
• Ticaret Anlaﬂmalar› ve Pazarlara Eriﬂim

Finansman ve Mali Yap›

‹nsan Kaynaklar›

Piyasa ve Sektör Koﬂullar›

7,3

Tablo 48 : Dünya Pamuk Üretimi (Milyon Metrik Ton)
Kaynak : ABD Tar›m Bakanl›¤›

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Çin

9,6

10,9

9,6

8,6

Hindistan

3,9

4,2

4,5

4,3

4,8

Pakistan

2,4

2,4

2,1

2,2

2,4

Türkiye

1,1

1,3

1,3

1,4

1,5

Brezilya

0,9

1,0

1,0

0,9

0,9

Bangladeﬂ

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

• Nitelikli ve Yetiﬂmiﬂ ‹ﬂgücü Varl›¤› ve
‹stihdam›

ABD

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

• Devlet Destekleri
• ‹thalat ve ‹ç Piyasa Gözetimi
• Standart ve Laboratuar Alt Yap›s›

Dünya

• Sanayi Karl›l›¤›
• Türk Liras›n›n De¤eri ve ‹stikrar›

Di¤er

8,3

4,4

4,5

4,4

3,7

3,8

23,9

25,9

24,5

22,7

23,5

Tablo 49 : Dünya Pamuk Tüketimi (Milyon Metrik Ton)
Kaynak : ABD Tar›m Bakanl›¤›

Tablo 47 : Tekstil ‹malat› Sanayinde Temel Rekabet Unsurlar›
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4.2.2. Üretim
Tekstil sektörü sermaye yo¤un bir sektör olmakla
birlikte iﬂgücü ve enerji maliyetleri uluslararas›
rekabette belirleyici olmaya devam etmektedir.
Tekstil sektörüne ait maliyet kalemleri hammadde
(%45), insan kaynaklar› (%25), enerji (%9), bak›m
ve onar›m (%7), yard›mc› madde ve malzemeler
(%7) ve di¤er giderlerden (%7) oluﬂmaktad›r.
Sektörde uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalar yapan GHERZI
kurumunun 2013 y›l› çal›ﬂmas›na göre tekstil
sektöründe iﬂgücü maliyetleri aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
Çal›ﬂmada Hindistan verisi 100 kabul edilerek di¤er
ülkelerdeki seviyeler hesaplanm›ﬂt›r. Buna göre
rakip ülkeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye'de iﬂgücü
maliyetleri çok yüksek kalmaktad›r.
2002

2006

2012

Hindistan

Ülkeler

100

100

100

Bangladeﬂ

45

44

53

Endonezya

68

84

160

M›s›r

100

97

174

Çin

114

92

214

Pakistan

77

63

89

Türkiye

500

565

601

Vietnam

50

47

56

Tablo 50 : Seçilmiﬂ Ülkelerde ‹ﬂgücü Maliyeti Karﬂ›laﬂt›rmas› (Hindistan=100)
Kaynak : Gherzi, Textile Bencmarking Study 2013

Enerji maliyetlerinin karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise yine
Hindistan verisi 100 al›narak di¤er ülkelerin verileri
hesaplanmaktad›r. Buna göre Türkiye, Hindistan,
Pakistan ve Çin ile hemen ayn› seviyelerde enerji
maliyetlerine sahipken, M›s›r, Vietnam, Endonezya
ve Bangladeﬂ'e göre daha yüksek enerji maliyetlerine
sahip bulunmaktad›r.
2002

2006

2012

Hindistan

Ülkeler

100

100

100

Bangladeﬂ

39

67

63

Endonezya

41

63

76

M›s›r

34

40

34

Çin

68

85

101

Pakistan

74

65

94

Türkiye

79

84

93

Vietnam

56

65

59

Tablo 51 : Seçilmiﬂ Ülkelerde Enerji Maliyeti Karﬂ›laﬂt›rmas› (Hindistan=100)
Kaynak : Gherzi, Textile Bencmarking Study 2013

Sürdürülebilir yeﬂil üretim bir di¤er önemli rekabet
unsuru haline gelmektedir. Türkiye AB normlar›nda
üretim yaparak bu alanda avantajl› olmakla birlikte
özellikle Asya ülkelerine göre ilave maliyetler
yüklenmek durumunda kalmaktad›r.
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Ürün standartlar› alan›nda Türkiye henüz standart
koyucu de¤ildir ve bu nedenle konulan standartlara
uyum sa¤lamak durumunda kalmaktad›r. Ancak bu
koﬂul di¤er geliﬂen ülkeler için de ayn›d›r.
Türkiye çok önemli bir tekstil üreticisi olmakla
birlikte üretim teknolojisinde d›ﬂa ba¤›ml›d›r. Tekstil
makineleri sektörü yeterince geliﬂmemiﬂtir. ‹talya
ve Çin bu alanda liderlik etmektedir.
Türk tekstil sektörünün rekabette avantajl› oldu¤u
alanlardan biri de üretimdeki ileri yatay ve dikey
entegrasyon seviyesidir. Kümelenme odakl› olarak
de¤er zincirinin tüm halkalar›nda yeterli ve rekabetçi
oyuncu bulunmaktad›r.

4.2.3. Teknoloji Faaliyetleri, Ürün
Geliﬂtirme ve Kalite
Tekstil sektöründe araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri
henüz yeterli ve ihtiyaç duyulan seviyeye
ulaﬂmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n sektörde tasar›m,
koleksiyon ve moda kapasitesi her aﬂamada h›zla
geliﬂmektedir. Türk tekstil sektörü Asyal› ve di¤er
düﬂük maliyetli üretim ve fiyat avantaj›na sahip
rakipleri karﬂ›s›nda tasar›m ve koleksiyon odakl›,
daha yüksek katma de¤erli ürünler üreterek rekabet
edebilmektedir.

4.2.4. Pazarlama ve Sat›ﬂ
Yurtd›ﬂ›nda aktif pazarlama henüz istenilen seviyeye
ulaﬂmam›ﬂt›r. Sat›ﬂ faaliyetleri daha çok müﬂterilerin
üreticilere ulaﬂmas› ile gerçeklemektedir.
Markalaﬂma ise sektörün son y›llarda a¤›rl›k vermeye
baﬂlad›¤› bir aland›r. Kumaﬂ, ev tekstili, yan sanayi
ve hal›da Türk markalar› yerel ve bölgesel niteliklerini
güçlendirmektedir.
Markalaﬂma alan›nda en önemli ülke olan ‹talya ile
Türkiye'nin baz› ürünlerinin sat›ﬂ fiyatlar› aﬂa¤›da
karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. ‹talya markalar› ile çok daha
yüksek fiyatlar ile sat›ﬂ yapabilmektedir.
Ürün
Kodu

Ürün Aç›klama

Türkiye
(Kg/Dolar)

‹talya
(Kg/Dolar)

540219 Naylon/Di¤er Polymamid'den ‹plik

4,56

7,81

540269 Di¤er Sentetik Elyaftan ‹plikler

2,90

8,67

550932 Akrilik ‹plik

5,16

9,22

520942 Pamuklu Mensucat Denimden

3,44

11,67

600622 Di¤er Örme Pamuklu Mensucattan

6,26

20,28

630221 Yatak Çarﬂaf› Pamuklu Bask›l›

9,64

23,21

Tablo 52 : Türkiye ve ‹talya'n›n Seçilmiﬂ Tekstil Ürünü Ortalama ‹hraç Fiyatlar› (2012)
Kaynak : Trademap, Comtrade

Türkiye bununla birlikte kaliteli, esnek ve giderek
artan yüksek katma de¤erli ürünleri üretmekte olup
bunlar› temsil eden “Made in Türkiye” etiketi ile de
rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r.
Türkiye'nin bir di¤er avantaj› Avrupa pazarlar› ile
etraf›ndaki 2-3 saat uçuﬂ mesafesindeki pazarlara
olan yak›nl›¤› ve bu pazarlara yönelik olarak sahip
oldu¤u lojistik olanaklard›r.
Tan›t›m ve fuar faaliyetleri geliﬂmekle birlikte küresel
ve bölgesel ölçekte sektörün temsilcisi olacak büyük
ölçekli uluslararas› fuarlara ve bunlar›n yap›labilece¤i
fuar alanlar›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
Türk tekstil sektörü gümrük birli¤i ile AB pazarlar›na
eriﬂim için önemli bir avantaj elde etmiﬂtir. Ancak
gümrük birli¤i yak›n ve hedef pazarlara eriﬂimde
giderek bir engel haline gelmektedir. Türkiye'nin
di¤er tüm rakipleri (AB ülkeleri hariç) istedikleri
gibi ticaret anlaﬂmalar› yaparak pazarlara eriﬂimde
ilave avantajlar sa¤layabilmektedir.

görülmektedir. Bu kapsamda sektör yat›r›m, ihracat,
tasar›m, araﬂt›rma-geliﬂtirme desteklerinden yararlan›r
hale gelmiﬂtir. Ancak özellikle Asya ve di¤er
ülkelerdeki yat›r›m, üretim ve ihracat aﬂamas›nda
verilen ve bazen sübvansiyona varan destekler
bulunmamaktad›r.
‹thalat ve iç piyasa gözetimi önemli bir sorundur.
Türkiye hemen hemen tüm sanayi ürünlerinde
oldu¤u gibi tekstil hammaddeleri, ara mallar› ve
nihai ürünlerinde de neredeyse aç›k pazar
konumundad›r. Standart d›ﬂ›, kalitesiz, ucuzdampingli, insan sa¤l›¤›na zararl› ürünler ithal
edilebilmekte, bunlar yurtiçine girebilmektedir.
Ayr›ca yurtiçinde kay›t d›ﬂ› üretilen ürünler de haks›z
rekabet yaratmaktad›r.
Standart ve laboratuar altyap›s› da istenilen seviyede
de¤ildir. Çok say›da standarda ba¤l› olarak test,
ölçme ve kalibrasyon iﬂleri ço¤unlukla yurtd›ﬂ›
laboratuarlarda yap›lmakta ve bu alanda d›ﬂa
ba¤›ml›l›k hem esnekli¤i ve h›zl› hareket etmeyi
engellemekte hem de ilave maliyet yaratmaktad›r.

4.2.5. Finansman ve Mali Yap›
Türk tekstil sektöründe karl›l›k önemli bir sorundur.
Uluslararas› rekabette bir yandan fiyat bask›s› di¤er
yandan maliyetlerde yaﬂanan art›ﬂlar sanayi karl›l›¤›n›
düﬂürmektedir.
Bu çerçevede Türk Liras›n›n de¤eri de rekabette
önemli olmaya devam etmektedir. Türk Liras›nda
de¤erleme, dalgalanmalar ve istikrars›zl›k sektörün
rekabetini olumsuz etkilemektedir.

4.2.6. ‹nsan Kaynaklar›
Sektörde uzun y›llar›n birikimi ile önemli ölçüde
nitelikli yetiﬂmiﬂ iﬂgücü bulunmaktad›r. Nitelikli
iﬂgücü hemen hemen tüm alt sektörlerde vard›r.
Ancak sektör yeni iﬂe al›mlarda eski cazibesini
kaybetmekte olup nitelikli iﬂgücü istihdam›nda
zorlanmaktad›r. Ayr›ca sektörün de¤iﬂen rekabet
dinamikleri içinde ihtiyaç duyulan yeni nesil insan
kaynaklar› s›k›nt›s› da yaﬂanmaktad›r. Tasar›m,
koleksiyon, kalite, uluslararas› pazarlama,
markalaﬂma, görsel iletiﬂim, araﬂt›rma-geliﬂtirme gibi
alanlarda nitelikli iﬂgücü aç›¤› bulunmaktad›r.

4.2.7. Piyasa ve Sektör Koﬂullar›
Tekstil sektörü bir dönem ekonomi yönetiminin
tercihleri nedeniyle cazibesini kaybetmiﬂ ve sektöre
yönelik kamu destekleri azalm›ﬂt›r. Ancak son iki
y›ld›r sektörün öneminin yeniden kavrand›¤›
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5

TEKST‹L ‹MALATI SANAY‹N‹N
SWOT ANAL‹Z‹ VE DE⁄ERLEND‹RMELER

Türk tekstil imalat sanayinin SWOT analizi
kapsam›nda sanayinin mevcut güçlü ve zay›f yönleri
ile karﬂ› karﬂ›ya bulunulan tehditler ve f›rsatlar tespit
edilmekte ve de¤erlendirilmektedir. SWOT analizi
de¤erlendirmeleri sanayinin de¤er zinciri halkalar›na
yönelik tespitler olarak grupland›r›lmakta ve
sunulmaktad›r.

De¤er Zinciri
Hammadde ve Girdi Tedariki

Üretim

• Avrupa Ülkelerine Göre Genç ve Modern
Makine Park›
• Mevcut Üretim Kapasitesi
• H›zl›, Esnek ve Butik-Küçük Parti Üretim
Yetene¤i
• Geniﬂ Bilgi Birikimi ve Tecrübe
• Do¤al Kümelenme ve Sektörde Tam
Entegrasyon

Teknoloji Faaliyetleri

• Katma De¤eri Yüksek Üretim
• Üretimde Yüksek Kalite Seviyesi
• Trendlere ve Yeniliklere Uygun Özgün
Koleksiyon ve Tasar›m Kapasitesi
• Markalaﬂma E¤ilimi
• Moda ve Trend Tekstil Ürünlerinin
Üretimi

5.1. GÜÇLÜ YÖNLER
Hammadde ve Girdi; Türkiye'nin co¤rafik olarak
pamuk yetiﬂtirmeye elveriﬂli bir ülke olmas›.
Üretim; Avrupa ülkelerine göre genç ve modern
makine park›na sahip olunmas›, tüm alt sektörlerdeki
mevcut üretim kapasitesi, çeﬂitlili¤i ve yeterlili¤i,
her ürün grubunda h›zl›, esnek, butik ve küçük
parti üretim yetene¤inin kazan›lm›ﬂ olmas›, üretim
alan›nda kazan›lm›ﬂ olan bilgi birikimi ve tecrübe.
En önemlisi sektörde do¤al kümelenme ile birlikte
sa¤lan›lm›ﬂ olan tam entegrasyon; mevcut iplik
kapasitesi, geliﬂmiﬂ boya-terbiye-bask› sektörü ile
geliﬂmiﬂ yan sanayinin varl›¤›.
Teknoloji Faaliyetleri; Üretimde yüksek kalite
seviyesi, daha yüksek katma de¤erli üretim yapabilme
ve bunlara ilave olarak son y›llarda trendlere uygun
koleksiyon ve tasar›m kapasitesine sahip olunmaya
baﬂlanmas› ile moda ve trend tekstil ürünlerinin
üretimi ve markalaﬂma e¤ilimi.
Pazarlama ve Sat›ﬂ; Bu alandaki en güçlü yönlerinin
baﬂ›nda al›nan sipariﬂlerde çok k›sa sürelerde h›zl›
yükleme ve tedarik yetene¤ine sahip olunmas›
gelmektedir. Buna ilave olarak taﬂ›ma ve ulaﬂt›rma
alan›nda yurtiçi ve yurtd›ﬂ› lojistik olanaklar›, AB,
Rusya, Ortado¤u, Afrika ve Orta Asya pazarlar›na
(azami 3-4 saat) yak›nl›k güçlü yönü oluﬂturmaktad›r.
Pazara giriﬂte yüksek risk alma iﬂtah› di¤er güçlü
yöndür.
‹nsan Kaynaklar; Uzun y›llar›n yaratt›¤› bilgi ve
tecrübe birikimine sahip iﬂgücü varl›¤› ve her
kademede yetiﬂmiﬂ insan gücü çal›ﬂt›r›lmas› ile
yüksek ö¤renim kurumlar›n›n ilgili birimlerinin ve
e¤itim kapasitelerinin varl›¤›.
Piyasa ve Sektör Koﬂullar›; Sektörü temsil eden
çok say›da sivil toplum örgütünün bulunmas› ve
bu kurumlar›n etkinlikleri.

Güçlü Yönler
• Co¤rafi Olarak Pamuk Yetiﬂtirmeye
Elveriﬂli Ülke Olunmas›

Pazarlama-Sat›ﬂ

• H›zl› Yükleme ve Tedarik Yetene¤i
• Lojistik Olanaklar› (Taﬂ›ma -Ulaﬂ›m)
• AB, Rusya, Afrika, Ortado¤u Türki
Cumhuriyetler Gibi Yeni Geliﬂen
Pazarlara Yak›nl›k
• Pazarlara Giriﬂte Risk Alma ‹ﬂtah›

‹nsan Kaynaklar›

• Her Kademede Yetiﬂmiﬂ ‹nsan Gücü
Çal›ﬂt›r›lmas›
• Yüksek Ö¤renim Kurumlar›n›n E¤itim
Kapasitesinin Varl›¤›

Piyasa ve Sektör Koﬂullar›

• Sektörü Temsil Eden Etkin Sivil Toplum
Örgütlerinin Varl›¤›

Tablo 53 : Tekstil ‹malat› Sanayinin Güçlü Yönleri

5.2. ZAYIF YÖNLER
Hammadde ve Girdi Tedariki; Pamuk üretiminde
yetersizlik, üretimde kalite düﬂüﬂü ve pamukta
ithalata artan ba¤›ml›l›k zay›f yönlerin baﬂ›nda
gelmektedir. Suni ve sentetik elyaf tedarikinde de
yurtd›ﬂ›na ba¤›ml›l›k bulunmaktad›r. Yün kayna¤›n›n
azalmas› da di¤er bir zay›f yöndür.
Üretim; Yüksek üretim maliyetleri (enerji, iﬂgücü,
finansman, vergiler) üretim alan›ndaki zay›f yönlerin
baﬂ›nda gelmektedir. Buna ilave olarak yüksek
k›dem tazminat› yükü de bulunmaktad›r. ‹ﬂgücü
yüklerinin yüksek olmas› nedeniyle potansiyelin
alt›nda istihdam sa¤lanmaktad›r.
Ürün Geliﬂtirme ve Kalite; ﬁirketlerin kendi
bünyelerinde gerçekleﬂtirdikleri ürün geliﬂtirme ve
tasar›m faaliyetlerinin do¤rudan desteklenmemesi
(Turquality ve Marka destek program› hariç),
markalaﬂma için uygulanan Turquality ve Marka
destek program› kapsam›ndaki uygulamalar›n
bürokratik ve gecikmeli olmas› ve teknik tekstil
kullanma e¤iliminin s›n›rl› kalmas› (bu alandaki
yat›r›mlar büyük ölçekli olup yüksek sermaye ve
finansman gerektirmektedir).
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Pazarlama ve Sat›ﬂ; Aktif pazarlama ve tan›t›m›n
yeterince yap›lmamas› ile sanayi için potansiyel ve
önem taﬂ›yan Rusya ve benzeri pazarlar›n kendine
özgü uygulama ve koﬂullar›n›n yaratt›¤› k›s›tlar ve
riskler ve de hedef pazarlara eriﬂimi kolaylaﬂt›racak
yeterli serbest ticaret ve benzeri ticaret anlaﬂmalar›n›n
olmamas›.

De¤er Zinciri

Hammadde ve Girdi Tedariki

Üretim

Finansal Göstergeler; Sanayi karl›l›¤›n›n düﬂük
ve geriliyor olmas›.
‹nsan Kaynaklar›; Sektörde çal›ﬂt›racak (düz iﬂçi)
yeterli iﬂgücü bulunamamas›, buna ilave olarak
yeterli yeni nesil insan kaynaklar› bulunamamas›,
sanayinin h›zla de¤iﬂen yap›s›na, artan ve çeﬂitlenen
insan kaynaklar› ihtiyaçlar›na karﬂ›n mesleki e¤itimin
bu de¤iﬂimi yakalayamamas› ve ihtiyaçlar› yeterince
karﬂ›layamamas›. Tasar›m, pazarlama, yurtd›ﬂ›
ma¤azac›l›k, iletiﬂim, moda yönetimi, müﬂteri iliﬂkileri
ve benzeri gibi yeni nesil insan kaynaklar›n›n
(yabanc› dil bilen) yeterince bulunamamas› ile sanayi
ile üniversite iﬂbirli¤inin düﬂük kalmas›.
Piyasa ve Sektör Koﬂullar›; Geniﬂ bir yelpazeye
yay›lan devlet destekleri alan›nda bilgi ve uygulama
da¤›n›kl›¤› nedeniyle iﬂletmelerin yeterince
yararlanamamas› (bilgisi olmamas›) ile aﬂ›r› bürokrasi
nedeniyle yararlanma iste¤inin s›n›rlanmas›, AB
Gümrük Birli¤i'nin yaratt›¤› s›k›nt›lar ile ithalatta ve
iç piyasada yetersiz kamu gözetimi ve denetimi.

Zay›f Yönler
• Pamuk Üretiminde Yetersizlik-Üretim
Kalitesinde Düﬂüﬂ, ‹thalata Ba¤›ml›l›k
• Suni ve Sentetik Elyaf Tedarikinde D›ﬂa
Ba¤›ml›l›k
• Yün Kayna¤›n›n Azalmas›
• Yüksek Üretim Maliyetleri
(‹ﬂgücü, Enerji, Finansman Vergiler)
• ‹ﬂletmeler Üzerindeki Yüksek K›dem
Tazminat› Yükleri

Ürün Geliﬂtirme ve Kalite

• ﬁirketlerin Ürün Geliﬂtirme ve Tasar›m
Desteklerinin Olmamas› (Turquality ve
Marka Destek Program› Hariç)
• Markalaﬂma ‹çin Uygulanan Turquality
ve Marka Destek Program› Kapsam›nda
Uygulamalar›n Bürokratik ve Gecikmeli
Olmas›
• Teknik Tekstil Kullanma E¤iliminin S›n›rl›
Kalmas›

Pazarlama-Sat›ﬂ

• Yeterli Aktif Pazarlama ve Tan›t›m›n
Yap›lamamas›
• Rusya ve Benzeri Pazarlar›n Kendine
Özgü Koﬂullar›n›n Yaratt›¤› K›s›tlar
• Hedef Pazarlara Eriﬂim Sa¤layacak Yeterli
Serbest Ticaret vb Anlaﬂma Olmamas›

Finansal Göstergeler

• Sanayi Karl›l›¤›n›n Düﬂük ve Geriliyor
Olmas›

Verimlilik ve ‹nsan Kaynaklar›

• Mesleki E¤itimin ‹htiyaçlar› Karﬂ›lamamas›
• Sektörde Çal›ﬂt›racak ‹ﬂgücü Bulmada
Zorluklar
• Yeni Nesil ‹nsan Kayna¤› Bulunamamas›
• Sektör Üniversite ‹ﬂbirli¤inin Düﬂük
Olmas›

Piyasa ve Sektör Koﬂullar›

• Devlet Destekleri Konusunda Bilgi ve
Uygulama Da¤›n›kl›¤›, Aﬂ›r› Bürokrasi
• AB Gümrük Birli¤inin Yaratt›¤› S›k›nt›lar
• ‹thalatta ve ‹ç Piyasada Yetersiz Kamu
Gözetimi ve Denetimi
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5.3. TEHD‹TLER
Üretim; Sanayinin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› yüksek vergi
uygulamalar›n›n ve yine yüksek üretim maliyetlerinin
yol açt›¤› kay›t d›ﬂ›l›k ve buna ba¤l› olarak oluﬂan
kay›t içi-kay›t d›ﬂ› aras› haks›z rekabet ortam›,
‹stanbul'daki üretim tesislerinin yeni ﬂehir plan›na
göre mekansal olarak yeniden yap›lanma
zorunlulu¤u, bölgeler aras›nda uygulanan farkl›
teﬂvik uygulamalar› ile bölgeler aras›nda farkl› üretim
maliyeti yap›lar›n›n oluﬂmas› ve bunun yarataca¤›
haks›z rekabet ile sektördeki üreticilerin sektörde
kalma iste¤inin zay›flamas› ve sektöre yeni giriﬂlerin
s›n›rl› kalmas›. Bunlara ilave olarak sanayideki yeni
yat›r›mlar için desteklerin sadece 5. ve 6. Bölge illeri
ile s›n›rlanmas› ve bu illerde sanayi kültürü, yetiﬂmiﬂ
iﬂgücü ve altyap›n›n yetersiz olmas›. Bu bölgelerde
yeterli kümelenme ve yan sanayi olmad›¤› için
yat›r›mlar›n yeterince rekabetçi olamamas›. Sektörde
uygulanan farkl› KDV oranlar›n›n yaratt›¤› (yüzde
8 ve 18) ilave mali yükler ile yüksek finansman
maliyetleri.
Ürün Geliﬂtirme ve Kalite; Yeterli ARGE
harcamalar›n›n yap›lmamas› ile sanayinin daha
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yüksek katma de¤erli üretim yaparak rekabet
gücünün artt›rmas›na olanak sa¤layacak markalaﬂma
sürecinin yavaﬂ geliﬂmesi, markalaﬂma e¤iliminin
s›n›rl› kalmas›.
Pazarlama ve Sat›ﬂ; Avrupa Birli¤i'nin üçüncü
ülkeler ile yapt›¤› yeni nesil serbest ticaret
anlaﬂmalar›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar (üçüncü ülkelerin
AB pazar›na ve Türk pazar›na giriﬂte avantaj
sa¤lamas›, Türkiye'nin üçüncü ülke pazarlar›na
ancak bu ülkeler ile anlaﬂma yapmas› halinde
girebilmesi). Alternatif ve potansiyel pazarlar olarak
görülen bölge ve çevre ülkelerindeki siyasi
belirsizlikler ve buna ba¤l› ortaya ç›kan pazar riskleri.
En güvenilir müﬂteri kitlesine sahip Avrupa
pazarlar›nda yaﬂanan ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle
aç›k hesap çal›ﬂma uygulamas›n›n giderek riskli
hale gelmesi.
Bunlara ilave olarak aktif pazarlama ve yurtd›ﬂ›na
markal› sat›ﬂ için gerekli yüksek finansman ihtiyac›.
Bölge ve çevre ülkelere yap›lan özel sat›ﬂlar›n halen
ihracat say›lmamas› ve bu nedenle ﬂirketlerin ihracat
desteklerinden yararlanamamas›.

Uluslararas› pazarlarda standartlar›n giderek bir
teknik engel haline gelmesi ve her ülkenin ayr›
standart talep etmeye baﬂlamas›.
‹nsan Kaynaklar›; Kamuoyunda sektörün
gelece¤ine iliﬂkin oluﬂan olumsuz alg›lama nedeniyle
sektörün iﬂgücü için cazibesinin azalmas› ve nitelikli
iﬂgücünün istihdam edilememesi. Sektörün ihtiyaç
duydu¤u ve çeﬂitlenen yeni nesil yetiﬂmiﬂ iﬂgücünü
yeterince bulamamas›, ilgili meslek okullar›ndan
mezunlar› baﬂka alanlarda okuma ve çal›ﬂmay› tercih
etmesi ile iﬂgücü kalitesinin (kay›t d›ﬂ› ile) giderek
düﬂmesi
Piyasa ve Sektör Koﬂullar›; En önemli tehdidi
ithalat ve iç piyasa denetimindeki yetersizlik
nedeniyle ülkeye giren ve haks›z rekabet yaratan
ucuz, kalitesiz ve standart d›ﬂ› ürünler yaratmaktad›r.
Kamuoyunda sektörün gelece¤ine iliﬂkin olumsuz
alg›lama ve buna ba¤l› anlay›ﬂ önemli bir tehdidi
oluﬂturmaktad›r. Sektörün resmi ve güncellenen bir
envanteri bulunmamaktad›r. Sektörde fiyat k›rmalar›
bir di¤er tehdittir.

De¤er Zinciri

Üretim

Ürün Geliﬂtirme ve Kalite

• ARGE Faaliyetlerinin S›n›rl› Kalmas›
• Markalaﬂma Sürecinde Gecikme, Yavaﬂ
E¤ilim

Pazarlama-Sat›ﬂ

• AB'nin Yapt›¤› STA Anlaﬂmalar›
• Bölge ve Çevre Ülkelerinde
Dalgalanmalar, Politik Belirsizlikler
• Aktif Pazarlama ve Yurtd›ﬂ›na Markal›
Sat›ﬂ ‹çin Yüksek Finansman ‹htiyac›
• Bölge ve Çevre Ülkelere Yap›lan Özel
Sat›ﬂlar›n ‹hracat Say›lmamas› ve Bu
Nedenle ﬁirketlerin ‹hracat
Desteklerinden Yararlanamamas›
• Uluslararas› Farkl› Standart Talepleri

Verimlilik ve ‹nsan Kaynaklar›

• Sektörün ‹ﬂgücü ‹çin Cazibesinin
Azalmas› Nitelikli ve Yetiﬂmiﬂ Yeni Nesil
‹ﬂgücü Bulunamamas›
• ‹lgili Meslek Okulu Mezunlar›n›n Baﬂka
Alanlarda Okumay›/Çal›ﬂmay› Tercih
Etmesi
• ‹ﬂgücü Kalitesinin Düﬂmesi, Kalifiye ‹ﬂçi
Bulmada S›k›nt›

Piyasa ve Sektör Koﬂullar›

• Kamuoyunda Sektörün Gelece¤ine ‹liﬂkin
Olumsuz Alg›lama
• Sektör Envanterlerinin Bulunmamas›
• ‹thalat ve ‹ç Piyasa Gözetiminde
Yetersizlik, Ucuz ve Kalitesiz ‹thal Ürünler
• ‹ç Piyasada Haks›z Rekabet Yaratan Fiyat
K›rmalar›

5.4. FIRSATLAR
Üretim; yabanc› markalar›n ve al›c›lar›n tedarik
aﬂamas›nda üreticilerden arad›klar› ve talep ettikleri
ve uluslararas› alanda “code of conduct” olarak
nitelendirilen iﬂ, çal›ﬂma, üretim, kalite ve standart
koﬂullar›n›n önemli bir bölümüne sahip olunmas›.
Çok say›da üretici ve ihracatç› firman›n bu koﬂullar›
karﬂ›lamas› ve Türkiye'nin rakip ülkeler ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu konuda çok ileri olmas›.
Buna ilave pamuklu üretim tecrübesine ba¤l› olarak
GDO'suz pamuk ve organik pamuk üretimi
yapabilme ve organik moda konsepti potansiyelini
kullanabilme.

Tehditler
• Kay›t D›ﬂ› Üretim ‹le Oluﬂan Haks›z
Rekabet Ortam› (Rekabet Gücünü
Korumak ‹çin Kay›t D›ﬂ›na Kaç›ﬂ)
• ‹stanbul'daki Üretim Tesislerinin Yeni
ﬁehir Plan›na Göre Mekansal Yeniden
Yap›lanma Zorunlulu¤u
• Örme Kumaﬂ Üretimi Baﬂta Olmak Üzere
Da¤›n›k (Verimsiz) Yerleﬂme
• Yat›r›m Teﬂvikleri ‹le Bölgeler Aras›nda
Farkl› Üretim Maliyetleri Oluﬂmas› ve
Haks›z Rekabet
• Yeni Yat›r›mlar›n Sadece 5. ve 6.
Bölgelerde Desteklenmesi ve Bu Bölge
‹llerinde Sanayi Kültürü, Yetiﬂmiﬂ ‹ﬂgücü
ve Altyap› Eksikli¤i
• Sektördeki Üreticilerin Sektörde Kalma
‹ste¤inin Zay›flamas›, Sektöre Yeni
Giriﬂlerin S›n›rl› Olmas›
• Sektörde Girdi ve Ç›kt›lar Üzerinde
Uygulanan Yüzde 8-18 Farkl› KDV
Uygulamalar›
• Yüksek Finansman Maliyetleri

Tablo 55 : Tekstil ‹malat› Sanayinde Tehditler

Pazarlama ve Sat›ﬂ; h›zla büyüyen iç pazar, iç
pazarda kalite, marka ve modern perakende alg›s›n›n
yükselmesi ve buna ba¤l› olarak geniﬂleyen talep
önemli bir f›rsat oluﬂturmaktad›r.
Çevre ve bölge ülkelerinde artan Türkiye ve Türk
mal› popülaritesi önemli bir f›rsat haline gelmiﬂtir.
Çevre ve bölge ülkelerinin haz›r giyim tüketimleri
ve ihtiyaçlar› artarken bu ülkelerin ara girdi
(iplik/kumaﬂ, yan sanayi vb) ihtiyaçlar›n› kendi
içlerinden karﬂ›lama olana¤›n›n s›n›rl› kalmas› da
önemli bir f›rsat yaratmaktad›r. Buna ba¤l› olarak
Rusya, Orta Do¤u, Afrika, Orta Asya ülkeleri önemli
pazar olanaklar› sunmaktad›r.
Mevcut geliﬂmiﬂ pazarlarda Türk markalar› ile
geniﬂleme olana¤› ile özellikle Avrupal› markalar›n
sat›n al›nmas› ve Avrupal› üreticiler ile iﬂbirlikleri
ve ortakl›k f›rsatlar› bulunmaktad›r.

Türkiye'nin öncelikle ‹stanbul, Ankara, güney komﬂu
ülkelere yak›n iller ve turizm kentleri olmak üzere
bölgesel al›ﬂveriﬂ merkezi haline dönüﬂmesi ve bu
konuda bölge ülkelerinden artan talep. Bu f›rsata
da ba¤l› olarak bölgesel moda merkezi olunmas›,
moda etkinlikleri ve bölgesel moda e¤ilimlerinde
belirleyici olma.
Son y›llarda ucuz iﬂgücü ile tüm pazarlarda agresif
geniﬂleme sa¤layan ve rekabet bask›s› yaratan Çin'de
üretim maliyetlerinin artmaya baﬂlamas›, Avrupa
ekonomisinin kendi içinde yaﬂad›¤› belirsizlikler
nedeniyle Avrupal› marka ve al›c›lar›n küçük, s›k
ve h›zl› parti ürün talebinin giderek artmas› ile
Avrupal› al›c›lar›n belirli fiyat marjlar› ile Türkiye'den
daha kaliteli mal alma e¤iliminin sürmesi.
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Elektronik ortamda her türlü pazara ve al›c›ya
ulaﬂabilme olanaklar›n›n artmas› ve kolaylaﬂmas›
da di¤er önemli bir f›rsat› oluﬂturmaktad›r.

De¤er Zinciri

F›rsatlar

Üretim

• Uluslararas› “Code Of Conduct”
Uygulamalar›n›n Karﬂ›lanmas›, Rakip
Ülkelere Göre Çok ‹leri Olunmas›
• Pamuklu Üretim Tecrübesine Ba¤l›
Olarak GDO'suz Pamuk, Organik Pamuk,
Organik Moda Konseptleri
• H›zl› ve Esnek Üretim Yap›s›

Pazarlama-Sat›ﬂ

• H›zla Büyüyen ‹ç Pazar: ‹ç Pazarda Kalite,
Marka, Modern Perakende Alg›s›n›n
Yükselmesi
• Çevre ve Bölge Ülkelerinde Artan Türkiye
ve Türk Mal› Popülaritesi
• Çevre ve Bölge Ülkelerinin Artan Haz›r
Giyim Tüketimi/‹htiyac›, Bu Ülkelerin
Üretimde ‹htiyaç Duyulan Ara mamulleri
Kendi ‹çlerinde Karﬂ›lama Olana¤›n›n
S›n›rl› Olmas›
• Rusya/Orta Do¤u/Afrika/Turki
Cumhuriyetler Pazar Olanaklar›
• Mevcut Geliﬂmiﬂ Pazarlarda Türk
Markalar› ile Geniﬂleme Olanaklar›
• Bölgesel Al›ﬂveriﬂ Merkezi Olunmas›,
Bölge Ülkelerinden Artan Talep
• Bölgesel Moda Merkezi Olunmas›, Moda
Etkinlikleri ve Bölgesel Moda
E¤ilimlerinde Belirleyici Olma
• Çin'de Üretim Maliyetlerinin Artmas›
• Avrupal› Al›c›lar›n Belirli Fiyat Marjlar›
ile Türkiye'den Daha Kaliteli Mal Alma
E¤iliminin Sürmesi
• Elektronik Ticaret Olanaklar›

Tablo 56 : Tekstil ‹malat› Sanayinde F›rsatlar
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6

SEKTÖR STRATEJ‹LER‹ VE POL‹T‹KALAR

Çal›ﬂman›n ilk beﬂ bölümünde Türk tekstil imalat
sanayinin ayr›nt›l› durum tespiti ve uluslararas›
karﬂ›laﬂt›r›lmalar› yap›lm›ﬂ, sektörün temel rekabet
unsurlar› belirlenmiﬂ ve SWOT analizi ile birlikte
güçlü ve zay›f yönleri ile f›rsat ve tehditleri ortaya
konmuﬂtur. Bu tespit, karﬂ›laﬂt›rma ve
de¤erlendirmelere ba¤l› olarak sektör için stratejiler
ve politika önerileri belirlenmiﬂ olup çal›ﬂman›n
alt›nc› bölümünde sunulmaktad›r.

De¤er Zinciri

Stratejik Hedefler

Hammadde ve Girdiler

1. Yerli Hammadde ve Ara Mal›
Kaynaklar›n›n Desteklenmesi ve ‹thal
Ba¤›ml›l›¤›n›n Azalt›lmas›

Üretim

2. Üretim Maliyetlerinin ‹yileﬂtirilmesi,
Mevcut ‹ﬂletmelerin Üretim Maliyetlerinin
Azalt›lmas›
3. Yat›r›m Teﬂviklerinde ‹yileﬂtirmeler
Yap›lmas›
4. Sanayinin Mekansal Yeniden Yap›lanmas›
Aﬂamas›nda Do¤al Kümelenmenin
Korunmas› ‹le Uygun Seçenek ve
Koﬂullar›n Sa¤lanmas›
5. Kümelenmeye Yönelik Mevzuat›n
Haz›rlanmas› ve Uygulanmas›

Teknoloji Faaliyetleri

6. ﬁirketlerin Tasar›m, Ürün Geliﬂtirme ve
Markalaﬂma Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi
7. ARGE Faaliyetlerin Geniﬂletilmesi, 5746
Say›l› ARGE Desteklerinin Kullanma
Koﬂullar›n›n ‹yileﬂtirilmesi

Pazarlama-Sat›ﬂ

8. 2023 Y›l›nda 20 Milyar Dolar ‹hracat
Yap›lmas›
9. Avrupa Birli¤i ‹le Bölge ve Çevre Ülkelere
‹hracat›n Tedarikçi Niteli¤i ve Markalar
‹le Artt›r›lmas›; Bu Amaçla ‹hracat
Desteklerinin Geliﬂtirilmesi
10. Bölgesel Moda ve Al›ﬂveriﬂ Merkezi
Niteli¤inin Güçlendirilmesi

‹nsan Kaynaklar›

11. Sektör ‹çin Nitelikli ve Yeni Nesil ‹ﬂgücü
Yetiﬂtirilmesi ve Sektörde ‹stihdam›n
Özendirilmesi

Piyasa ve Sektör Koﬂullar›

12. Kamuoyu Nezdindeki Alg›n›n
‹yileﬂtirilmesi
13. ‹thalat ve ‹ç Piyasa Gözetiminin
Art›r›lmas›, Etkinleﬂtirilmesi
14. Test, Ölçme ve Standardizasyon
Altyap›s›n›n ‹yileﬂtirilmesi
15. Devlet Desteklerinde ve Uygulamalarda
‹yileﬂtirmeler Yap›lmas›

6.1. STRATEJ‹K HEDEFLER
Tekstil imalat› sanayi için strateji ve politikalar baﬂl›¤›
alt›nda öncelikle sektörün de¤er zincirini temel alan
15 stratejik hedef belirlenmiﬂtir. Hammadde ve
girdiler için 1, üretim için 4, teknoloji faaliyetleri
için 2, pazarlama ve sat›ﬂ için 3, insan kaynaklar›
için 1, piyasa ve sektör koﬂullar› için 4 stratejik
hedef belirlenmiﬂtir. Stratejik hedefler aﬂa¤›da
sunulmaktad›r.

6.2. POL‹T‹KALAR VE UYGULAMA
HEDEFLER‹
Belirlenen 15 stratejik hedefe ulaﬂ›lmas›na yönelik
olarak politikalar ve uygulama önerileri haz›rlanm›ﬂ
olup aﬂa¤›da her bir stratejik hedef baﬂl›¤› alt›nda
sunulmaktad›r.

STRATEJ‹ 1
Yerli Hammadde Kaynaklar›n›n Desteklenmesi
ve ‹thal Ba¤›ml›l›¤›n›n Azalt›lmas›

Tablo 57 : Tekstil ‹malat› Sanayi ‹çin Stratejik Hedefler

3.

Tek balya standardizasyonuna geçilmelidir.
Destekleme sisteminde tek balya
standardizasyonuna geçiﬂi teﬂvik eden
uygulamalara yer verilmelidir.

4.

Pamuk üretim ve pazarlama yap›s›n›n
güçlendirilmesi ve istikrarl› hale getirilmesi için
pamukta uzmanlaﬂm›ﬂ kooperatif birlikleri olan
TAR‹ﬁ, ÇUKOB‹RL‹K ve ANTB‹RL‹K'in idari ve
mali yap›lar› ile finansman imkanlar›nda yaﬂanan
sorunlar›n çözümü için politikalar üretilmeli ve
gerekli yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

5.

Üretimin tüketimi karﬂ›layacak seviyeye
getirilmesi hedefi için üretimin kalitesinin
art›r›lmas› yoluyla yerli hammadde kullan›m›n›n
tercih edilmesi özendirilmelidir. Kalitenin
art›r›lmas› ve standartlaﬂman›n sa¤lanabilmesi
için, üretimde homojen tohum kullan›lmal› ve
destekleme primlerinde kaliteye göre
farkl›laﬂt›rma yap›lmal›d›r.

Tekstil imalat› sanayinde kullan›lan ana hammaddeler
pamuk ile suni ve sentetik elyaf hammaddelerin
yurtiçi üretimi desteklenmelidir.
Pamuk ile ‹lgili Politikalar
1.

2.

Pamuk destekleme primlerinin tespitinde rakip
ülke koﬂullar› ve dünya fiyatlar› göz önüne
al›nmal›d›r. Ayr›ca üretimde maliyet düﬂürücü
tedbirler al›nmal›d›r. Bu çerçevede gübre, mazot,
tar›msal sulamada kullan›lan elektrik gibi tar›msal
girdi fiyatlar› düﬂürülmeli, girdiler üzerindeki
KDV gibi vergiler makul bir seviyeye çekilmelidir.
Havza bazl› destekleme modeli ba¤lam›nda
pamuk üretiminde daha çok verime sahip olan
alanlarda ekimin art›r›lmas› için daha yüksek
destek sa¤lanmal›d›r.
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6.

7.

Pamuk toplama iﬂçili¤indeki yüksek fiyat ve
iﬂçi bulmada yaﬂanan s›k›nt›lar›n devam etmesi
nedeniyle makineli hasada geçiﬂ zorunlu hale
gelmiﬂtir. Tar›m arazilerinin toplulaﬂt›r›lmas› ve
tar›m sat›ﬂ kooperatifleri ve birlikleri ile di¤er
üretici örgütleri makineli hasat konusunda
üreticiye öncülük etmeli ve gerekli makine ve
ekipman› sa¤lamal›d›r. Birliklerin bünyesinde
makine parklar› kurulmal› ve bu yönde birlikler
desteklenmelidir.
Pamukta destekleme prim ve politikalar›n, son
dönemde oldu¤u gibi üreticiler taraf›ndan ekim
yap›lmadan önce haberdar olunmas› ve
ödemelerinin de ayn› dönemde yap›lmas›,
üretimde önceden belirlilik, istikrar ve üretime
teﬂvik aç›s›ndan önem arz etmektedir.

8.

Pamukta lisansl› depoculuk sistemi
yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.

9.

GDO'suz Türk pamu¤u imaj› tüm sektör
paydaﬂlar›nca benimsenmelidir.

10. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde organik pamuktan
yap›lan tekstil ürünlerinin tercih edilmesi
sebebiyle, organik pamuk üretimi ayr›ca teﬂvik
edilmelidir.
Suni ve Sentetik Elyaf ‹le ilgili Politikalar
1.

‹lgili ürünlerin hammaddelerinin üretim
olanaklar›n›n geniﬂletilmesi

2.

Üreticilerin üretim maliyetleri üzerindeki
do¤rudan ve dolayl› kamu yüklerinin azalt›lmas›

a. Arazi tahsisleri yap›lmas› ve /veya uzun vadeli
düﬂük bedeller ile kiralama olanaklar›n›n
sa¤lanmas›
b. Bina yat›r›m teﬂviki (sadece bina yat›r›m
harcamalar› için özel yat›r›m indirimi
uygulanmas›)
c. Taﬂ›nma deste¤i (taﬂ›nacak kapasitelere ba¤l›
olarak 1 milyon TL'ye kadar ilk 2 y›l›
ödemesiz, 5 y›l vadeli faizsiz kredi) ile taﬂ›nma
harcamalar›n›n (söküm ve taﬂ›ma harcamalar›)
karﬂ›lanmas›
d. Güvenceli esnek ücret uygulamalar›na
geçilmesi
e. Taﬂ›nan firmalar için ilk üç y›l kurumlar
vergisi istisnas›
f. Zorunlu istihdam uygulamalar›ndan muafiyet
(10 y›l)
g. ‹ﬂgücü e¤itim deste¤i; Taﬂ›nma ve kurulum
sürecinde iﬂe ilk al›nacaklar›n 3 ay süre
boyunca görecekleri e¤itim harcamalar›n›n
ve iﬂ baﬂ› yapt›ktan sonraki ilk 6 ayl›k
dönemdeki e¤itim harcamalar›n›n kamu
taraf›ndan karﬂ›lanmas› (‹ﬁKUR, Yerel
Yönetimler, ‹l Özel ‹daresi) (Ç›rakl›k statüsü
d›ﬂ›nda iﬂe al›nanlar için)
h. ‹ndirimli enerji fiyat› uygulanmas›
i. B›rak›lan yerdeki k›dem tazminat› yükü
sorununun çözülmesi (ﬂirketlere k›dem
tazminat› yükünü karﬂ›lamak için 5 y›l vadeli
faizsiz kredi olana¤› sa¤lanmas›)

STRATEJ‹ 2
Üretim Maliyetlerinin ‹yileﬂtirilmesi ve Mevcut
‹ﬂletmelerin Üretim Maliyetlerinin Azalt›lmas›
Politika Önerileri
1. Mevcut üretim tesislerinin bulunduklar›
yerlerde desteklenmesi ve bu amaçla üretim
maliyetlerinin düﬂürülmesi
a. Güvenceli esnek ücret uygulamalar›na
geçilmesi
b. ‹ﬂveren SSK primi ve vergi indirimi (çal›ﬂan
say›s›na göre artan oranda ve asgari yüzde
10 oran›ndan baﬂlayan indirimler
uygulanmas›-örne¤in; 49 kiﬂiye kadar çal›ﬂan
için % 10 indirim, 50-99 çal›ﬂan için % 20
indirim, 100 + çal›ﬂan için % 25 indirim)
c. ‹ndirimli enerji fiyat› uygulamas›
2. Büyük ﬁehir Merkezlerinde Kalan Mevcut
Üretim Tesislerinin ﬁehir Çeperlerinde
Kurulacak ‹htisas Organize Sanayi
Bölgelerine Taﬂ›nmas› ve Bu Bölgelerde
Üretim Maliyetlerinin Düﬂürülmesi
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STRATEJ‹ 3
Yat›r›m Teﬂviklerinde ‹yileﬂtirmeler Yap›lmas›
19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanan
Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› hakk›nda karar ile
2013 y›lsonuna kadar uygulanacak yat›r›m teﬂvikleri
belirlenmiﬂtir. Bu kapsamda tekstil imalat› sanayi
için yat›r›m teﬂviklerinde iyileﬂtirmeler yap›lmas›
gerekli görülmektedir.
Politika Önerileri
1. Tekstil ‹malat› Sanayi ‹çin Desteklerde Bölge
Kapsam›n›n Geniﬂletilmesi
Tekstil imalat› sanayi için tevsi ve modernizasyon
yat›r›mlar› 3. ve 4. Bölge illerinde, yeni yat›r›mlar
ise sadece 5. ve 6. Bölge illerinde desteklenmektedir.
Bu kapsam geniﬂletilmeli; 1. ve 2. Bölge illerinde
tevsi ve modernizasyon yat›r›mlar›, 3. ve 4. Bölge
illerinde ise yeni yat›r›mlar da destek kapsam›na
al›nmal›d›r.
2. Yeni Yat›r›m Teﬂvikleri ‹le ‹lgili ‹yileﬂtirme
Önerileri

a. ‹ﬂgücü teﬂviklerinden yararlan›rken kullan›lan
iﬂgücü say›s› hesaplama yönteminde makine
baﬂ› çal›ﬂanlara ilave olarak, yarat›lan tüm
istihdam destek kapsam›na al›nmal›d›r.

2.

b. ‹lk yat›r›m sonras› yap›lacak ilave kapasite
yat›r›mlar› ilk orijinal teﬂvik uygulamalar›ndan
yararlanabilmelidir.

Tekstil imalat sanayi tasar›m, moda, markalaﬂma
aﬂamas›nda olup bu süreçlerin beslendi¤i kent
merkezine yak›n olmal›, bu nedenle ‹stanbul'un
do¤u ve bat› akslar›nda yeni sanayi bölgeleri
ilan edilmelidir.

3.

c. Yat›r›m teﬂvikleri kapsam›ndaki yat›r›mlarda
kullan›lm›ﬂ makine veya mevcut di¤er
tesislerdeki makineler kullan›labilmelidir.

‹stanbul'un bat› ve do¤u akslar›nda tekstil imalat›
ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulmal›, bu
bölgelerde altyap›lar tamamlanmal›d›r.

4.

Yeniden yap›lanma aﬂamas›nda sanayinin iliﬂkiler
a¤› analiz edilmeli ve uzun y›llard›r oluﬂan
tedarik zincirleri ve kümelenmeler bozulmamal›,
tüm küme unsurlar› desteklenerek taﬂ›nma
birlikte gerçekleﬂtirilmelidir.

5.

Küçük ölçekli üretici firmalar aras›nda taﬂ›nma
aﬂamas›nda birleﬂmeler ve /veya üretim
ortakl›klar› özendirilmeli, böylece ölçek ve
verimlilik artt›r›lmal›d›r.

6.

Yeniden yap›lanma sürecinde mevcut iﬂgücünün
korunmas› gözetilmelidir. Bu nedenle yeni
sanayi alan› mevcut iﬂgücünün ulaﬂ›m› için
uygun olmal›d›r. Bilgi ve tecrübe birikimine
sahip iﬂgücünün kayb› kalite ve verimlilik
kayb›na yol açacakt›r. Ayr›ca k›dem tazminat›
yükü ile karﬂ›laﬂ›lacakt›r. K›dem tazminat› yükü
oluﬂmas› halinde yeni istihdam›n sosyal güvenlik
primi ödemeleri ile mahsup sistemi oluﬂturulmas›
seçene¤i de¤erlendirilmelidir.

7.

Yeniden yap›lanma halinde iﬂletmelere taﬂ›nma
kredisi gibi uygun finansman olanaklar›
sa¤lanmal›, yer de¤iﬂimine u¤rayan firmalar için
ilk 3 y›l kurumlar vergisi
istisnas›/terkini/ertelenmesi olanaklar› ile finansal
kolayl›klar sa¤lanmal›d›r.

8.

Yeni sanayi bölgelerinde depolama, lojistik,
gümrük, laboratuar, ulaﬂt›rma taﬂ›mac›l›k
olanaklar›n›n varl›¤› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Sanayi yurtd›ﬂ› ve yurtiçi pazarlarda h›zl› tedarik
gücü ile rekabet edebilmektedir. Bu nedenle
bu olanaklar›n varl›¤› gözetilmelidir.

d. Vas›fs›z iﬂgücünün e¤itimi için kapsaml›
destek sa¤lanmal›d›r.
e. Faaliyete geçiﬂ sonras› yüksek iﬂgücü
kay›plar›n›n önlenmesi için özendirici tedbirler
al›nmal›d›r.
f. Yer tahsisleri yap›lmal›, bina yat›r›mlar›
karﬂ›lanmal› veya katk› sa¤lanmal›d›r.
g. Ulaﬂt›rma ve taﬂ›mac›l›k alan›nda oluﬂacak
ilave maliyetler karﬂ›lanmal›d›r.
h. Organize sanayi bölgelerinde eksik altyap›lar
tamamlanmal› ve iﬂletmelerin alt yap›
harcamalar›na kat›l›m› asgari düzeyde
tutulmal›d›r.
i. Yeﬂil Kart uygulamas› ve yaratt›¤› s›k›nt›lar
giderilmelidir.
j. Teﬂvik uygulamalar›nda ve kapatmalar›nda
yo¤un bürokrasi azalt›lmal›, kapamalar yat›r›m
yerinde yap›labilmelidir.
k. Bölgede banka kredilerinin
teminatland›r›lmas›, taﬂ›nmazlar ile risklerin
sigortalanmas› gibi konularda yaﬂanan k›s›tlar
için ilave kamu güvencesi oluﬂturulmal›d›r.
3. G‹TES Kapsam›ndaki Yat›r›mlar ‹çin 50
Milyon TL Asgari Yat›r›m ﬁart›n›n
Esnetilmesi
Tekstil sektöründe viskon vb gibi ara girdilerin
üretimi için yap›lacak yat›r›mlar›n G‹TES
kapsam›nda de¤erlendirilmesi ve aranan 50
milyon TL asgari yat›r›m ﬂart›n›n indirilmesi.

STRATEJ‹ 5
STRATEJ‹ 4
‹stanbul'da Sanayinin Mekansal Yeniden
Yap›lanmas› Aﬂamas›nda Kümelenmenin
Korunmas› ‹le Uygun Seçenek ve Koﬂullar›n
Sa¤lanmas›
Politika Önerileri
1.

‹stanbul 1/100.000 ölçekli plan›nda sanayinin
mekansal olarak yeniden yap›lanmas›na yol
açan plan kararlar› yeniden gözden geçirilmeli,
sektörlerin özelliklerine göre seçenekler
yarat›lmal›, at›¤› olmayan, kirlilik yaratmayan
giyim eﬂyalar› imalat› gibi sanayi kollar› için
muafiyetler ve esneklikler tan›nmal›d›r.

Kümelenmeye Yönelik Mevzuat›n Haz›rlanmas›
ve Uygulanmas›
Politika Önerileri
1.

Tekstil imalat› sanayi mevcut üretim yerlerinde
ileri derecede kümelenmelere sahip olup, bu
kümelerin yaratt›¤› rekabet gücü olanaklar›n›
kullanmaktad›r. Buna ba¤l› olarak yeni yat›r›mlar
için mevcut kümelerin cazibesi öne ç›kmaktad›r.
5. ve 6. Bölgelerde yeni yat›r›m teﬂvikleri ile
sa¤lanan önemli desteklere ra¤men
kümelenmenin mevcut olmamas› s›k›nt›
yaratmaktad›r.
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2.

Bu nedenle “Sektörel Kümelenme
Düzenlemeleri” yap›larak mevcut kümeler içinde
yap›lacak yeni yat›r›mlar da devlet
yard›mlar›ndan ayr›ca yararlanabilmelidir.

STRATEJ‹ 6
ﬁirketlerin Tasar›m Ürün Geliﬂtirme ve
Markalaﬂma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
ve Desteklenmesi
Politika Önerileri
Tasar›m Deste¤i Hakk›nda Tebli¤de (2008/2) yer
alan destek unsurlar›

6. Tasar›m konusunda al›nacak yurtiçi ve yurtd›ﬂ›
en az 6 ay süreli dan›ﬂmanl›k hizmetleri giderleri,
7. Marka, patent, faydal› model ve endüstriyel
tasar›m tesciline iliﬂkin harcamalar› ile markalar›n
yurt d›ﬂ›nda tescili ve korunmas›na iliﬂkin giderleri,
8. Modelhane içinde numune üretiminde
kullan›lacak y›lda en fazla 50.000 ABD Dolar ithal
sarf malzemelerinde gümrük vergisi istisnas›,
9. Tasar›mlar›n yurt d›ﬂ› pazarlarda tan›t›lmas›
amac›yla gerçekleﬂtirecekleri görsel ve yaz›l› tan›t›m
giderleri, sergi, bienal, tasar›m fuar›, tasar›m yar›ﬂmas›
kat›l›mlar› ve organizasyonlar› ile bu faaliyetlerin
tan›t›m›na iliﬂkin harcamalar›.

a. “Türkiye'de faaliyet gösteren ve yurt d›ﬂ›nda
STRATEJ‹ 7
kendi tescilli markas› ile sat›ﬂ yapan
ﬂirketlerin”,
ARGE Faaliyetlerinin Geniﬂletilmesi, 5746 Say›l›
b. “Türkiye'de faaliyet gösteren ve yerli-yabanc› ARGE Desteklerinin Kullanma Koﬂullar›n›n
markalar için fason üretim yapan/yapt›ran
‹yileﬂtirilmesi
ﬂirketlerin”
Politika Önerileri
c. “Yurt içinde kendi markas›yla sat›ﬂ yapan
ﬂirketlerin”
1. Tekstil imalat sanayinde ortak teknoloji faaliyeti
yürütecek ARGE merkezleri say›s›n›n art›r›lmas›
tasar›m faaliyetlerin desteklenmesine yönelik olarak
ve merkezlerin kamu taraf›ndan da
yeniden yap›land›r›lmal› ve bu ﬂirketler de destek
desteklenmesi
kapsam›na al›nmal› veya destekler ayr›ca bir Tebli¤
ile düzenlenerek sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede, yeni 2. Üniversiteler bünyesindeki mevcut ve kurulacak
unsurlarla güçlendirilmiﬂ ve halen var olan destek
araﬂt›rma enstitülerinde sektör için ARGE
unsurlar›n› da içeren bir mekanizman›n (ayn› oran
mühendisleri ve ARGE uzmanlar› yetiﬂtirilmesi
ve limitlerle) yukar›da belirtilen ﬂirketler için ivedilikle
3. Teknoloji ve ürün geliﬂtirme alan›nda her y›l 3
hayata geçirilmesi gerekmekte olup, özellikle bütçe
odak proje baﬂlat›lmas›, üç y›l sürecek projelerin
k›s›tlay›c› unsurlar›n d›ﬂar›da b›rak›lmas›n›n
finansman›n›n yüzde 70'nin kamu, kalan›n›n
sa¤lanmas› önem arz etmektedir.
özel sektör taraf›ndan karﬂ›lanmas›
Bu kapsamda “Türkiye'de faaliyet gösteren ve
4. Yenilikçi ürünlerin ve yeni buluﬂlar›n
yurtd›ﬂ›nda kendi tescilli markas› ile sat›ﬂ yapan
ticarileﬂtirilmesi için kümelenme bölgelerinde
ﬂirketler” ile “Türkiye'de Faaliyet Gösteren, Yerli
teknoloji transfer ofislerinin kurulmas›
ve/veya Yabanc› Markalar ‹çin Fason Üretim
Yapan/Yapt›ran ﬁirketler ile “Yurtiçinde kendi
5. Sektörün ihtiyaç duydu¤u eksik ürün
markas› ile sat›ﬂ yapan ﬂirketlerin” aﬂa¤›daki tasar›m
standartlar›n›n tamamlanmas›
faaliyetleri desteklenmelidir;
6. AB ortak teknoloji programlar›na kat›l›m ve her
1. ‹stihdam edilen tasar›mc›lar›n brüt maaﬂ
y›l beﬂ proje ile çerçeve programlar›na
giderleri,
baﬂvurulmas›
2. ‹stihdam edilen tasar›mc›lar›n yurtd›ﬂ› e¤itim
giderleri,
3. ‹stihdam edilen tasar›mc›lar›n yurtd›ﬂ›
fuar/defile/moda haftas› ve benzeri etkinliklere
kat›l›m giderleri,

7.

5746 say›l› ARGE destekleri kanununda ARGE
merkezlerinde en az 50 kiﬂi çal›ﬂt›rma koﬂulunun
30'a indirilmesi, Kamu'nun uygulad›¤› ARGE
destekleri kapsam›nda yap›lan ödemelerin daha
düzenli ve daha k›sa sürede yap›lmas›

4. Modelhane içinde numune üretiminde
kullan›lacak makine ve ekipman yat›r›mlar›nda KDV STRATEJ‹ 8
ve gümrük vergisi istisnas›; numune üretim
makineleri, bilgisayarl› tasar›m ekipmanlar›, kalite 2023 Y›l›nda 20 Milyar Dolar ‹hracat Yap›lmas›
kontrol ekipmanlar›, modelizm: kal›p ebat setleri,
5. Tasar›m faaliyetlerinde ve modelhane içinde
kullan›lacak yaz›l›mlar›n sat›n alma ve/veya kiralama
giderleri,
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STRATEJ‹ 9

a. Kredilerin rotatif olarak aç›lmas›

Avrupa Birli¤i ile Bölge ve Çevre Ülkelere
‹hracat›n Tedarikçi Niteli¤i ve Markalar ‹le
Artt›r›lmas› ve Bu Amaçla Desteklerin
Geliﬂtirilmesi

b. ﬁirketlerin ihracat taahhüdü ve oluﬂturdu¤u
teminata göre kredi limiti tahsis edilmesi
c. Kredi vadelerinin 360 gün olmas› ve kredi
faizlerinin TL ve dolar cinsi k›sa vadeli ihracat
kredileri faiz oranlar›ndan 1 puan düﬂük
uygulanmas›

Politika Önerileri
1. Yurt d›ﬂ›nda markal›, toptan ve perakende
sat›ﬂ faaliyetlerinde bulunan ﬂirketlere
yönelik destek programlar›n›n geliﬂtirilmesi
Yurt D›ﬂ› Birim, Marka ve Tan›t›m Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakk›nda Tebli¤'de (2010/6) yer
alan destek unsurlar›n›n tekstil sektörünün
kullan›m ﬂekilleri ve faaliyetleri çerçevesinde
yeniden ele al›nmas› ve uygulama sürecinin
basitleﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu destek
kapsam›nda yer alan ﬂirketlerin zaman içerisinde
marka destek program›na geçiﬂinin sa¤lanmas›na
yönelik bir çal›ﬂma baﬂlat›lmal›d›r.
Turquality ve Marka Destek Programlar› (2006/4)
kapsam›nda uygulama sürecinin basitleﬂtirilmesi
ve bürokratik iﬂlemlerden ar›nd›r›lmas›
gerekmektedir.

d. Turquality ve marka destek program›
kapsam›nda oluﬂan alacaklar›n Eximbank
taraf›ndan teminat olarak kabul edilmesi
4. ‹hracat Performans›na Dayal› Olarak Belirli
Oranda Girdi ‹thalat›nda Her Türlü Vergi,
Resim, Harç ve Korunma Önleminden
Muafiyet Hakk› Tan›nmas›
Geçmiﬂ y›l performanslar›na ba¤l› olarak üretici
ihracatç›lara ve ihracatç›lara, cari y›ldaki ihracat
hedefi tutar›n›n yüzde 20'si kadar ara girdi
ithalat›nda her türlü vergi, resim, harç ve
korunma önlemi muafiyeti hakk› tan›nmas›.
5. Devlet Destekleri Kapsam›nda Al›nan
Yard›mlar›n Kurumlar Vergisi Matrah›ndan
Muaf Tutulmas›

Tekstil sektörüne yönelik olarak sa¤lanan
desteklerin; desteklenen firma say›s›, firma
baﬂ›na destek s›n›rlar› ve ayr›lan toplam kaynak
olarak artt›r›lmas›, sat›ﬂ performans›na göre
farkl› destek büyüklükleri uygulanmas› uygun
olacakt›r.
2. Yurtd›ﬂ› Sektörel Pazar Bilgileri ‹çin Bilgi
Bankas› Kurulmas› ve Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
Yurtd›ﬂ› Pazar bilgilerinin sürekli ve güncel
olarak tek elden toplanmas›, düzenlenmesi ve
ﬂirketler ile paylaﬂ›lmas› ve kulland›r›lmas› amac›
ile “Pazar Bilgi Bankalar›” kurulmal›d›r. Bilgi
Bankalar›n›n yönetim ve faaliyetlerini sektör
paydaﬂlar› gerçekleﬂtirmelidir. “Pazar Bilgi
Bankalar›n›n” kuruluﬂ ve faaliyetleri
desteklenmelidir. Bu amaçla Pazar Araﬂt›rmas›
ve Pazara Giriﬂ Deste¤i Hakk›nda Tebli¤'de
(2011/1) halen var olan Pazara Giriﬂ Deste¤i
kullan›labilecektir. Bu kapsamda yurt d›ﬂ›na
yönelik pazara giriﬂ stratejileri ile eylem
planlar›n›n oluﬂturulabilmesi amac›yla sektör,
ülke, markal› sat›ﬂ vb. pazar araﬂt›rmas› ile veri
ve bilgi bankas› oluﬂturulmas›na yönelik
yap›lacak çal›ﬂmalar desteklenmelidir.
‹hracatç›lar›n yurtd›ﬂ›na numune taﬂ›malar›nda
THY belirli bir a¤›rl›¤a kadar istisna/destek
uygulamal›d›r.
3. Eximbank Markal› ‹hracat Finansman
Program› Aﬂa¤›daki Gibi Uygulanmal›d›r
Yurtd›ﬂ›na kendi markas› ile toptan ve perakende
sat›ﬂ yapan ﬂirketler için Eximbank'›n “Markal›
‹hracat Finansman Program›” aﬂa¤›daki gibi
uygulanmal›d›r;

Devlet yard›mlar› çerçevesinde al›nan desteklerin,
yap›lacak yasal düzenlemeyle istisna kapsam›na
al›nmas› ve kurumlar vergisi matrah›na dahil
edilmeyerek, vergi kesintisinin yap›lmamas›
gerekmektedir.

STRATEJ‹ 10
Bölgesel Moda ve Al›ﬂveriﬂ Merkezi Niteli¤inin
Güçlendirilmesi
Politika Önerileri
1.

Moda enstitüleri kurulmas›, bölgesel çapl› ticari
uygulamaya yönelik bilgi birikimi oluﬂturulmas›,
moda alan›ndaki paydaﬂlar aras› iletiﬂim ve
iﬂbirli¤inin kurulmas› ve geliﬂtirilmesi, bölgesel
moda yay›nlar›n›n ç›kar›lmas› ve geliﬂtirilmesi

2.

Uluslararas› nitelikte yurtiçi fuarlar düzenlenmesi,
bunlar için uygun fuar alanlar› yap›lmas›,
yurtiçindeki fuarlara kat›l›mlar›n da desteklenmesi

3.

Bölgesel moda haftas› etkinliklerinin
gerçekleﬂtirilmesi, moda haftalar›na bölgesel
kat›l›m›n sa¤lanmas›, etkinliklerde bir y›l sonras›
koleksiyon ve tasar›mlar›n sergilenmesi

4.

Tan›t›m ve ticaret amaçl› moda portallar›n›n
kurulmas› ve desteklenmesi, yurtd›ﬂ›
tan›t›mlar›n›n yap›lmas›

5.

Dünya moda merkezlerindeki kurumlar ile
iﬂbirlikleri kurulmas›, ortak etkinlikler
gerçekleﬂtirilmesi

6.

Türk tekstil markalar›n›n bölge ülkelerinde
tan›t›m› ve bu amaçla uygulanan yurtd›ﬂ› tan›t›m
desteklerinin daha yayg›n kulland›r›lmas›

49

7.

8.

Türk tekstil markalar›n›n bilinirli¤inin artt›r›lmas›
için uluslararas› etkinliklerde (film, spor, e¤lence,
yar›ﬂma vb.) kullan›lmas› ve faaliyetlerin
desteklenmesi
Al›ﬂveriﬂ festivalleri gibi etkinliklerin e¤lencedinlence spor kültür vb. etkinlikler ile de
desteklenerek tüm y›la yay›lmas› “indirim f›rsat›”
kavram›ndan uzaklaﬂ›lmas›

STRATEJ‹ 12
Kamuoyu Nezdindeki Alg›n›n ‹yileﬂtirilmesi
Politika Önerileri
1.

Sektörün Türkiye'nin yüksek döviz kazanc›
sa¤layan sanayilerden biri oldu¤u, yüksek
istihdam ve yüksek kad›n iﬂgücü istihdam›
yaratt›¤›, ihracatta yüksek küresel pazar pay›na
sahip oldu¤u, kendi markas› ile sat›ﬂ yapan
yurtd›ﬂ› ma¤azalara sahip oldu¤u gibi liderlik
vas›flar›n›n ön plana ç›kar›lmas› ve kamuoyunda
tan›t›m›n›n yap›lmas›

2.

Sektördeki dönüﬂümün, yüksek katma de¤erli
üretime geçiﬂin, markalaﬂman›n, modern
perakende pazardaki geliﬂmelerin aﬂamalar› ve
bunlar›n yaratt›¤› ilave katma de¤erin kamuoyu
ile düzenli olarak paylaﬂ›lmas›

3.

Sektörün turistlerin yurtiçi harcamalar› ve
al›ﬂveriﬂleri için sundu¤u seçenek ve olanaklar
ile bunun yaratt›¤› ikincil etkilerin sonuçlar›n›n
kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›

4.

Sektörün sorunlar›na iliﬂkin yerli/yabanc›
araﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lmas›, sektörde
uluslararas› deneyimlerin incelenmesi ve özellikle
‹talya ve ‹spanya gibi ülkelerdeki geliﬂimin
örneklendirilmesi

5.

Sektördeki geliﬂmelerinin düzenli ve istiﬂari
nitelikte ekonomi yönetimi ile paylaﬂmas›,
kamuoyu önünde sektör temsilcileri ve Sivil
Toplum Örgütleri yöneticilerinin seçici ve pozitif
mesajlar iﬂlemesi, sektörün art›lar› ile eksileri
aras›nda kamuoyu ile iletiﬂimde denge
kurulmas›na özen gösterilmesi

STRATEJ‹ 11
Sektör ‹çin Nitelikli ve Yeni Nesil ‹ﬂgücü
Yetiﬂtirilmesi ve Sektörde ‹stihdam›n
Özendirilmesi
Politika Önerileri
1.

2.

Sektörün içinde bulundu¤u dönüﬂüm sürecine
uygun olarak orta vadede ihtiyaç duydu¤u yeni
nesil iﬂgücü planlamas› yap›lmas›. De¤er
zincirinde üretim d›ﬂ›nda yer alan ürün geliﬂtirme,
tasar›m, koleksiyon haz›rlama, moda yönetimi,
marka yönetimi, etkinlik yönetimi, aktif
pazarlama, sat›ﬂ, müﬂteri iliﬂkileri, iletiﬂim, portal
ve e-ticaret yönetimi, perakende yönetimi,
lojistik yönetimi gibi alanlarda ihtiyaçlar›n
belirlenmesi
Meslek liseleri, meslek yüksek okullar› ve
üniversiteler ile lisans ve doktora e¤itim
programlar›n›n yenilenmesi, uygulama a¤›rl›kl›
e¤itime geçilmesi, yeni nesil iﬂgücü ihtiyac›n›
karﬂ›layacak e¤itimler verilmesi

3.

‹stanbul Moda Akademisi ve benzeri kurumlar›n
e¤itim katk›s›n›n artt›r›lmas›, uluslararas› de¤iﬂim
programlar› ile yurtd›ﬂ› e¤itimin olanaklar›n›n
geniﬂletilmesi, yabanc› dil e¤itimine a¤›rl›k
verilmesi

4.

Meslek lisesi mezunlar›n›n sektörde istihdam›n
özendirilmesi için mezunlar›n ayn› y›l
istihdam›nda sosyal sigortalar prim deste¤i
sa¤lamas›

5.

6.

7.

8.
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ﬁirketlerin iﬂbaﬂ› e¤itim programlar›n› artt›rmas›,
akredite kurumlar›n verdi¤i e¤itim harcamalar›n›n
desteklenmesi
‹ﬁKUR aktif istihdam deste¤i kapsam›nda ihtiyaç
duyulan sektörler ile istihdam edilecek/e¤itimi
aç›lacak meslek gruplar› içinde tekstil imalat›
sanayinin kat›l›m›n›n artt›r›lmas›, ‹ﬁKUR kanal›
ile sa¤lanan istihdamda ilk 2 y›l tecrübe
kazan›lana kadar esnek ücret uygulamas›
sa¤lanmas›
Esnek ve yar› zamanl› çal›ﬂma olanaklar›n›
getirilmesi, yerli ve yabanc› nitelikli iﬂgücünün
esnek koﬂullarda istihdam›na olanak sa¤lanmas›
Mesleki yeterlilik belgesine sahip iﬂgücünün
öncelikle istihdam edilmesi için özendirici
destekler uygulanmas›

STRATEJ‹ 13
‹thalatta ve ‹ç Piyasada Gözetimin Art›r›lmas›
ve Etkinleﬂtirilmesi
Politika Önerileri
1.

Ürün (yerli ve ithal) standartlar›n›n aç›k ve net
olarak konulmas›

2.

Gümrük denetim sürecinin iyileﬂtirilmesi ve
etkinleﬂtirilmesi; GT‹P numaralar›ndaki sapmalar
ile haks›z rekabet yaratan ithalat›n önlenmesi,
“ayniyet” sisteminin uygulamaya konulmas›

3.

“‹thalatta, gözetim ile birlikte Teknik Standartlar›n
Konulmas›” ﬂart›n›n mutlak aranmas› ve buna
göre laboratuarlarda testler yap›lmas›

4.

‹ç pazar sertifikasyon sistemleri oluﬂturularak
ithal ürünlerden talep edilmesi

5.

Gümrüklerde test, ölçme, kalibrasyon alt
yap›s›n›n güçlendirilmesi, gerekti¤inde ihtisas
gümrükleri kurulmas›

6.

7.

8.

Bakanl›klar›n haz›rlad›¤› teknik ﬂartnamelerde
her y›l yeni ürün bilgilerinin verilmesi, böylece
ithalat ve iç pazarda gözetiminde güncel
standartlar›n kullan›lmas›
Asgari standartlar›n d›ﬂ›nda, kalitesiz, merdiven
alt› üretilen ürünlerin iç piyasada sat›ﬂ›n›n
önlenmesi ve bu amaçla iç piyasa denetiminin
iyileﬂtirilmesi ve etkinleﬂtirilmesi, etkin cezai
müeyyideler uygulanmas›
‹ç piyasa denetiminin iyileﬂtirilmesi ve
etkinleﬂtirilmesi ile etkin cezai müeyyideler
uygulanmas› konusunda özel sektör firmalar›n›n
da yetkilendirilmesi ve çal›ﬂt›r›lmas›

STRATEJ‹ 14
Standart, Test, Ölçüm ve Akreditasyon
Kapasitesinin ve Kalitesinin Geliﬂtirilmesi
Politika Önerileri
1.

Yeterli say›da ve teknoloji kapasitesinde test ve
ölçüm merkezleri ile laboratuar›n kurulmas›

2.

KOB‹'lerin test, ölçme, standart uyum
harcamalar›n›n k›smen veya tamamen kamu
taraf›ndan karﬂ›lanmas›

3.

Laboratuar hizmetlerinin kolay ve ucuza
al›nabilir seviye getirilmesi

4.

Test ve ölçme merkezleri ile laboratuarlar›n
akredite olmas›, uluslararas› kabul görmesinin
sa¤lanmas›

5.

TSE'nin uluslararas› kabul gören bir standart
kurumu haline dönüﬂtürülmesi; bu amaçla
özelleﬂtirme ve özerkleﬂtirme dahil tüm
seçeneklerin de¤erlendirilmesi (Üretti¤i, üretece¤i
ve hizmet verece¤i di¤er kurum ve kuruluﬂlarla
olan iliﬂkisi dikkate al›narak, TSE her yönü ile
yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Önemli olan di¤er
bir konu ise; TSE'nin yurt d›ﬂ›ndan ithal edilen
ürünlere imalat yerinde verdi¤i “Uygunluk
Belgesi” çal›ﬂmas› sonuçlar› sorgulanmal›, bu
konuya ya yeni ﬂekil verilmeli ya da
kald›r›lmal›d›r)

6.

Özel sektörde uluslararas› kabul görecek standart
ve sertifikasyon firmalar›n›n kurulmas›n›n
özendirilmesi ve desteklenmesi

7.

‹thalatta ve iç piyasada etkin bir test ve ölçme
sistemine sahip olunmas› (yurtd›ﬂ›na ba¤›ml›l›¤›n
sona erdirilmesi)

8.

‹hracatta her ülkenin uygulamaya baﬂlad›¤›
sertifika talebinin karﬂ›lanmas› için yurtiçi
kapasitesinin geliﬂtirilmesi ve firmalar›n
harcamalar›n›n desteklenmesi

STRATEJ‹ 15
Devlet Desteklerinde ve Uygulamalarda
‹yileﬂtirmeler Yap›lmas›
Politika Önerileri
1. Devlet yard›mlar› kapsam›nda sa¤lanan
tüm destekler ile özellikle Turquality ve
marka destek program› kapsam›ndaki
ödemelerin daha h›zl› ve harcamalar ile
birlikte yap›lmas›
Devlet yard›mlar› kapsam›nda sa¤lanan tüm
destekler ile özellikle Turquality ve Marka destek
program› kapsam›nda yer alan markalara yönelik
olarak sa¤lanan desteklerin daha h›zl› ve ödeme
belgesinin ibraz›ndan en geç 30 gün içinde
yap›lmas›. Tüm destek programlar›ndan daha
etkin bir ﬂekilde yararlan›lmas›na yönelik olarak
desteklere iliﬂkin belgelerin ibraz›n›n ard›ndan,
ödemelerin en geç 30 gün içinde yap›lmas›,
deste¤in yerinde ve zaman›nda kullan›lmas›n›
sa¤layacakt›r.
2. ‹thalatta ve iç pazarda tüketici sa¤l›¤›
korunmas›na yönelik önlemler al›nmas›
a. ‹thalatta insan ve tüketici sa¤l›¤›n› korumak
üzere asgari ürün ve kalite standartlar›
oluﬂturulmas›, bunlar›n ek listeler olarak
yay›nlanmas›, bu standartlara uyuma yönelik
teknik denetimlerin etkinleﬂtirilmesi, denetim
için gerekli test vb. laboratuar altyap›s›n›n
iyileﬂtirilmesi ve ithalatta haks›z rekabetin
önlenmesi için referans fiyat dahil gerekli
düzenlemelerin yap›lmas› ve uygulanmas›
b. ‹ç pazarda tüketici sa¤l›¤›n› gözeten ürün
standard› ve kalite denetimlerinin
s›klaﬂt›r›lmas› ve etkinleﬂtirilmesi
c. Yerli ve ithal ürünlerin yurtiçi sat›ﬂlar›nda
ürün kimlik ve tan›t›m bilgilerinin zorunlu
olmas› ve bu zorunlulu¤un denetlenmesi
d. Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve sa¤l›ks›z
ürünlerin kullan›m› ile oluﬂacak risklerin
tan›t›m›
e. ‹ndirim dönemlerinin kurall› hale getirilmesi,
dönem, süre ve azami oranlar›n belirlenmesi
ve Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
gözetilmesi
3. Vadeli ithalatlarda KKDF oran›n›n
düﬂürülmesi
a. Vadeli ithalatta KKDF oran› yüzde 1'e
indirilmelidir.
b. Yurtiçinden temin edilemeyen ve yurtd›ﬂ›ndan
ithal edilmek zorunda kal›nan vadeli
hammadde ithalat›nda KKDF oran›
s›f›rlanmal›d›r.
c. Serbest bölgelerden yap›lan peﬂin ithalatlarda
KKDF uygulanmamal›d›r.
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4. Türkiye'de üretilmeyen mallar›n ithalat›nda
veya ihracat amaçl› ithalatlarda KKDF
al›nmamas›
Türkiye'de Üretilmeyen Hammadde ve Ara
Mamul Mallar›n ‹thalat›nda (ihracat veya yurtiçi
sat›ﬂ amaçl› üretimde kullan›lan) KKDF
Al›nmamas› ve kati ithalat ile getirilen ara
mamullerin yurtiçinden al›narak ihracat amaçl›
üretimde kullan›lmas› halinde KKDF iadesi
yap›lmas›
5. Özel fatura kapsam›nda gerçekleﬂtirilen
ihracat›n, resmi ihracat rakamlar›na dahil
edilebilmesi
Sektörün ihracat performans›nda önemli a¤›rl›¤›
bulunan özel fatural› ihracat›n resmi ihracat
istatistiklerinde yer almas› amac›yla gerekli
düzenlemeler yap›lmal›d›r.
6. Sektördeki farkl› KDV uygulamalar›n›n
giderilmesi
Sektörde mevcut yüzde 8 ve yüzde 18
oranlar›ndaki farkl› KDV uygulamalar›n›n
giderilmesi ve tüm girdi ve ç›kt›lar için tek bir
KDV oran› uygulanmas›.
7. Kamu ihalelerinde uygulanan yerli mal›
tarifinin de¤iﬂtirilmesi
Kamu ihalelerinde uygulanan yerli mal› tarifi
de¤iﬂtirilmeli ve yüzde 51 yerli katma de¤er
koﬂulu aranmal›d›r.

6.3. F‹RMALARA ÖNER‹LER
Tekstil imalat› sanayinde faaliyet gösteren ﬂirketler
yeni rekabet koﬂullar›na uyum sa¤lamak ve rekabet
güçlerini koruyarak art›rmak için kendi içlerinde de
dönüﬂüm sa¤lamal› ve bu amaçla dönüﬂüm stratejileri
uygulamal›d›r. ﬁirketlerin uygulayacaklar› dönüﬂüm
stratejileri dört alandan oluﬂmaktad›r. Bunlar s›ras›
ile Üretim, Tasar›m, Pazarlama ve Markalaﬂma
alanlar›d›r.
1. Üretim
a. Esnek ve Küçük Parti Üretim Modellerinin
Uygulanmas› ve Dönüﬂüm
b. Yal›n Üretim Modellerinin Uygulanmas›
c. Üretimde Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Yaklaﬂ›m›n›n Benimsenmesi
d. ‹leri Üretim Teknolojisi Kullan›m›
e. Ürün Standartlar›na Uyum
f. Kalite Standartlar›na Uyum
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2. Tasar›m
a. Tasar›m Kapasitesi Kurulmas› ‹htiyac›
b. Tasar›m Kapasitesinin Planlanmas› ve
Yönetimi
c. Tasar›m Kapasitesinin Oluﬂturulmas›
d. Tasar›mlar›n Ticarileﬂtirilmesi
3. Pazarlama
a. Al›c›lar›n ve Müﬂterinin Bulundu¤u Noktada
Pazarlama ve Do¤rudan Sat›ﬂ
b. Yeni Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama
Tak›mlar› Kurulmas›
c. Aktif Pazarlama Alt Yap›s›n›n Kurulmas›
d. Yeni Pazarlama Kanallar› Kurulmas›
e. ‹ﬂletme Kapasitesinin Artt›r›lmas›
4. Markalaﬂma
a. ‹ﬂletmelerde Anlay›ﬂ De¤iﬂimi ve Uzun Vadeli
Stratejik Planlama Yap›lmas›
b. Markalaﬂma ve Markan›n Konumland›rmas›
c. Marka Kimli¤inin Belirlenmesi ve Yönetimi
d. Markalaﬂma ile Yeni Sat›ﬂ Kanallar›n›n Seçimi
ve Yönetimi
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