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HAZIRGİYİM VE  KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 
2017 OCAK 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 
KISA DEĞERLENDİRME 

 
 
2017 Ocak Ayında Sektörel İhracat 1,25 Milyar Dolar Oldu   
 
2016 yılını 17 milyar dolar ihracat ve %0,1 ihracat artışı ile kapatan hazırgiyim ve 
konfeksiyon sektöründe, 2017 yılının Ocak ayında 1,25 milyar dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracat 2016 yılının Ocak ayına kıyasla %4,9 oranında 
azalmıştır. Bu rakamlar 2015 yılının Eylül ayında başlayan ihracat düşüşlerinin 
2017’nin ilk ayında da sürdüğünü göstermektedir.  
 
Küresel ekonomik kriz sırasında 2009 yılının Ocak ayında 1,1 milyar dolara inen 
aylık ihracat, üç yıl sonra 2012 Ocak ayında 1,2 milyar dolara yükselmiş, 2013 Ocak 
ayında 1,4 milyar dolara ve 2014 Ocak ayında da 1,6 milyon dolara yükselmiştir. 
Bununla beraber, 2015’in ilk ayında %12,8 düşüşle 1,4 milyar dolara gerilemiştir. 
2016 yılının ilk ayında düşüş devam etmiş ve Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı %4,7 oranında azalarak 1,3 milyar dolara gerilemiştir. 2017 yılının ilk ayında 
da düşüş devam etmiş ve Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %4,9 oranında 
azalarak 1,25 milyar dolara inmiştir. 
 
Yılın İlk Ayında Türkiye Genel İhracatı 10,5 Milyar Dolar  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2017 yılının Ocak ayında 2016 yılının Ocak ayına kıyasla 
%15 oranında artarak 9,2 milyar dolardan 10,5 milyar dolara çıkmıştır. Son dört yılın 
Ocak aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 2014 yılının Ocak ayında 12 milyar 
dolar olan genel ihracatın 2015 Ocak ayında %10,2 azalışla 10,8 milyar dolara 
indiği, 2016 yılının Ocak ayında %14,9 oranında düşüşle 9,2 milyar dolara gerileyen 
ihracatın 2017 yılının ilk ayında %15’lik artışla 10,5 milyar dolara çıktığı 
görülmektedir. 
 
2016 yılında %1,8 ile %7,4 arasında değişen oranlarda artışlar görülen Türkiye 
genel ihracatındaki artış eğilimi 2017 yılının Ocak ayında da artış devam ederek 
%15 oranında büyüme kaydedilmiştir.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11,9                             
 
2017 yılının Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı %11,9 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının Ocak ayında 
%13,2, 2015 yılının Ocak ayında %12,9 ve 2016 yılının Ocak ayında %14,4 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatında payı 2015 
yılının Ocak ayında %16 iken 2016 Ocak ayında %17,6 ve 2017 Ocak ayında %14,7 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki payının hem de sanayi ihracatındaki payının 2017’nın ilk ayı itibarıyla 
azaldığını göstermektedir.  
 
 
Ocak Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %4,9 Azaldı  
 
2017 Ocak ayında Türkiye’den 1,25 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2016’nın Ocak ayına kıyasla %4,9 oranında 
azalmıştır.  
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Diğer yandan 2017 Ocak ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2016 yılı için 
hesaplanan 1,418 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin de altında 
kalmıştır.  
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Almanya, İspanya ve İngiltere 2017 Ocak Ayının En Fazla İhracat Yapılan 
Ülkeleri 
 
2017 yılının Ocak ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç 
edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yılın ilk ayında 
Almanya’ya %0,9 oranında düşüşle 270,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 
İspanya’ya %11,6 azalışla 137,7 milyon dolarlık ve İngiltere’ye %9,8 düşüşle 137,4 
milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 72,5 milyon dolarlık 
ihracat rakamı ile Fransa ve beşinci sırada 69,5 milyon dolarlık ihracat rakamı ile 
Hollanda takip etmektedir. Sırasıyla İtalya, Irak, ABD, Danimarka ve Belçika 
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
 
 

 
 
 
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkenin 7’sinde Düşüş 3’ünde Artış Var    
 
En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin yedisinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 
2016 yılının Ocak ayına kıyasla %0,9 ile %19,5 arasında değişen oranlarda 
azalmıştır.  En yüksek oranlı ihracat düşüşü %19,5 ile İtalya’ya ihracatta 
kaydedilmiştir.  
 
2016 Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içinde Hollanda, Irak ve 
Belçika’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %2,2 ile %38,7 arasında değişen 
oranlarda artmıştır. İlk on ülke içinde ulaşılan %38,7 artış oranı ile Irak en yüksek 
ihracat artışı kaydedilen ülke olmuştur.  
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2017 yılı Ocak ayında ilk on ülkeye yapılan toplam ihracat 2016 yılı Ocak ayına göre 
%5,4 azalarak 888,8 milyon dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat,  
1,25 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %70,9’una karşılık 
gelmektedir. 
 
 
 
Irak, Bulgaristan ve Macaristan İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2017 yılının ilk ayında 2016 yılının ilk ayına kıyasla ihracatı yüksek oranlı artan ve 
dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında Irak 
gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %38,7 artışla 45,7 milyon dolara yükselmiştir. 
Bulgaristan %108,4’lük artış ve 14,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci sırada 
yer alırken, Macaristan %1.357,7 artış ve 13,9 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü 
sırada gelmektedir. Diğer yandan, Macaristan’a yapılan ihracattaki %1.357,7’lik 
artış, dikkat çekicidir. Ayrıca, Litvanya’ya yönelik ihracatta da %655 ile oldukça 
yüksek oranlı göze çarpmaktadır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise 
Kırgızistan, Rusya, Suriye, Lübnan, İrlanda ve Finlandiya olmuştur. 
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Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2017 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel ürün grubunun 
tümünde %1,6 ila %6,7 oranında düşüş görülmüştür. 2017 Ocak ayında örme giyim 
eşyaları ve aksesuarları 636,8 milyon dolarla en fazla ihraç edilen ürün grubudur. 
Örme giyim eşyalarının ihracatı 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre 
%4,9 oranında azalmıştır.   
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %6,7 oranında 
azalarak 454,9 milyon dolara düşmüştür. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı 
diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %1,6 düşüşle 146,9 milyon dolar olmuştur. 
 
 
 

 
 
 
 
Kapasite Kullanım Oranı %75,2 Olarak Kaydedildi  
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2017 yılının Ocak ayında %75,2 
olmuştur. Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Aralık 2016) %76,4 ve bir 
önceki yılın aynı ayında (Ocak 2016) ise %77,1 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar 
ışığında, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2016 Aralık 
ayına göre %1,6 oranında azaldığı ve 2016 Ocak ayına göre ise %2,5 oranında 
azaldığı anlaşılmaktadır. 
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Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2017 yılı Ocak ayında yapılan 1,253 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 945 milyon dolarla %75,4’ü ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB-28 ülkelerine yapılmaktadır. 

 
2016 yılı Ocak ayında 1 Euro 1,0865 ABD Dolarına eşit iken, 2017 yılının Ocak 
ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı % 2,24’lük düşüşle 1,0622 dolar 
düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu çerçevede, 945 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %2,24’lük 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, 966 milyon dolarlık gerçek 
değere ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılı Ocak ayında reel bazda toplam 
ihracat tutarı 1 milyar 274 milyon dolar olup ihracatta reel anlamda %4,9’luk 
değil %3,3’lük düşüş meydana gelmiş olmaktadır. 
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

2017 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracatı daha önceki 
aylarda olduğu gibi bölgemizde devam eden jeopolitik ve siyasi sorunlardan da 
olumsuz etkilenmesine karşın son dönemde AB pazarlarındaki düşüş ve dünya 
ticaretindeki genel yavaşlamanın ihracatımız üzerindeki etkisi daha belirgin hale 
gelmektedir.  
 
Hazırgiyim sektörünün başlıca pazarı AB’nin ekonomisiyle ilgili olarak Euro Bölgesi 
ekonomileri yılın 4. çeyreğinde 3. çeyrekteki gibi % 1,8 oranında büyüyerek istikrarlı 
ama nispeten durgun konumuna devam ederken, AB-28’de büyüme oranı ise 4. 
çeyrekte yine 3. çeyrekteki gibi % 1,9 oranında kaydedilmiştir. 2016 yılının 
tamamında ise Euro Bölgesi ekonomisi % 1,7 oranında büyürken, AB-28 
ekonomisinde ise % 1,9 oranında büyüme kaydedilmiştir. 
 
Bu arada, Avrupa Birliğinde işsizlik oranları düşmeye devam etmektedir. 2016 yılının 
son ayında Euro Bölgesi işsizlik oranı Kasım ayına göre % 0,1 düşerek % 9,6’ya 
gerilerken, bu rakamın 2009 yılı Mayıs ayından beri kaydedilen en düşük oran 
olduğu belirtilmektedir. AB-28’de işsizlik oranı ise yine Aralık ayında % 8,2 olarak 
kaydedilirken, bu rakamın 2009 yılı Şubat ayından beri kaydedilen en düşük seviye 
olduğu belirtilmektedir.  
 
Almanya ekonomisindeki nispeten yavaşlamanın Aralık ayında da devam ettiği 
belirtilmektedir. Almanya ekonomisi, geçen yılın aynı dönemine göre yılın son 
çeyreğinde % 1,7 oranında büyümüştür. Son dönemde Almanya’nın büyümesinin 
daha çok nihai tüketim harcamalarından kaynaklandığı ve yavaşlayan ihracatın 
büyümeye katkısının azaldığı belirtilmektedir. Diğer yandan, ülkedeki işsizlik oranı 
Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da % 4 olarak kaydedilerek düşük seyrine 
devam etmektedir.  
 
Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May, merakla beklenen Avrupa Birliği’nden 
(AB) çıkış planını açıklamıştır. Bu kapsamda İngiltere’nin ortak pazarı terk edeceğini 
söyleyen May, AB ile yeni ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak 
istediklerini belirtmektedir. Diğer yandan İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Hükümetin 
Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini resmi olarak başlatmadan önce 
parlamentodan onay alması gerektiğine karar verirken, Kuzey İrlanda, İskoçya ve 
Galler parlamentolarından onay alınmasına gerek olmadığının belirtilmesi ise Brexit 
sürecine ilişkin belirsizlikleri azaltmaktadır. Diğer yandan, Brexit sürecinin 
beklentilerin aksine İngiltere ekonomisinde ivme kaybına neden olmadığı 
görülmektedir. Güncel verilere göre İngiltere ekonomisi güçlü iç talebin desteğiyle 
2016 yılının tamamında %2 büyüme kaydetmiştir. Ayrıca, Brexit oylamasının 
ardından beklentilerden olumlu bir performans gösteren İngiltere ekonomisinin 
2017’de önceki tahminlere kıyasla daha hızlı büyüyeceği öngörülmektedir. 
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ABD Başkanı Donald Trump görevinin ilk haftasında seçim sürecinde vadettiği 
korumacı ekonomi politikalarının uygulamaya geçirilmesi yönünde kararlar almaya 
başlamıştır. Trump serbest ticaret anlaşması NAFTA'nın yeniden müzakere 
edilmesine karar verirken, Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çıkılması için talimat 
vermiştir. Trump ayrıca, Meksika sınırına duvar inşasına başlanması yönünde bir 
kararname yayımlamıştır. Trump’ın üretimi tekrar ABD’ye taşıma konusundaki 
vaatleri ve üretime önem vereceğini ilan etmesi ABD ekonomisi için kısa dönemde 
olumlu beklentiler doğururken, ABD’ye ithalata konulması planlanan ek vergilerin 
uluslararası ticaretin özellikle Asya ayağını yeni yılda olumsuz etkilemesinden 
endişe edilmektedir. Diğer yandan, Trump yönetimi daha önceden suçladığı Çin’e 
ilaveten Almanya ve Japonya’nın da para birimlerini değerinin altında tutarak 
küresel ticarette avantaj sağladığını savunmaktadır.  
 
Bu arada ABD Merkez Bankası (Fed), 31 Ocak – 1 Şubat toplantısında beklenildiği 
gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Buna karşın yeni yılda Fed’in faiz artışına 
gitme olasılığının yüksek olduğu ve olası faiz artışı / artışlarının gelişmekte olan 
ülkelerden ABD’ye dolar çıkışını hızlandıracağı belirtilmektedir.  
 
Diğer yandan, sektörümüzün önemli pazarları arasında yer alan Rusya ile ilişkilerin 
düzeltilmesi noktasında atılan adımlar geleceğe yönelik olumlu beklentiler 
doğururken, ilişkilerdeki düzelmenin ihracata yansıyabilmesi için Rus ekonomisinde 
de olumlu gelişmeler gerekmektedir. Bu arada, 2014 yılının sonunda 1$ = 80 ruble 
düzeylerine kadar inen rublenin değeri, 2015 yılsonunda 1$ = 77 ruble seviyesinde 
kaydedilmiştir. Ruble dolar karşısında Kasım döneminde değer kazanarak 1$ = 60 
- 61 ruble seviyesine yükselmiştir. 2015 yılında ciddi değer kaybı yaşayan rublenin 
dolar karşısında 2016 yılında % 18 değer kazandığı görülmektedir. Bu arada, Rus 
ekonomisinin 2016 yılında % 0,2 oranında daralması da olumlu karşılanmaktadır 
nitekim daha önceki öngörüler % 0,5 – 0,6 oranında daralma olacağı şeklindeydi. 
Rus ekonomisinin yeni yılda büyümeye geçmesi beklenmektedir.  
 
Çin ekonomisi 2016’da genişletici para ve maliye politikalarının etkisiyle beklentilere 
paralel olarak %6,7 oranında büyümüştür. Çin ekonomisi için 2017’de de zorlukların 
devam etmesi beklenmektedir. Trump’ın politik tutumu çerçevesinde ABD ile ticari 
ilişkilerin bozulması halinde ihracat gelirlerinde yaşanacak olası bir düşüşün Çin 
ekonomisinde istihdam ve yeni yatırımlar üzerinde kayıplara yol açabileceği 
değerlendirilmektedir. 
 
Bu arada, ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın İran’a yönelik olumsuz tutumu ve İran’ın 
Ocak ayında balistik füze denemesi gerçekleştirdiği iddiasının yeni dönemde ABD-
İran ilişkilerini sıkıntıya sokabileceği belirtilmektedir.  
 
Döviz kurlarına bakıldığında Ocak ayı başında 3,53 TL seviyelerinde bulunan ABD 
doları ay sonunda 3,78 TL seviyesine yükselmiştir. Euro ise 3,71 TL seviyesinde 
başladığı ayı 4,06 TL seviyesinde tamamlamıştır. İhracatçılarımızı daha yakından 
ilgilendiren euro / dolar paritesiyle ilgili olarak Kasım ayı başında 1,10 seviyelerinde 
bulunan parite, Ocak ayı başında 1,05 oranına gerilemiş, Ocak ayı sonunda ise 1,07 
seviyelerinde kaydedilmiştir. İhracatını euro, hammadde tedarikini ise dolar ağırlıklı 
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yapan hazırgiyim ihracat sektörümüz için euro / dolar paritesindeki düşüş 
ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.  
 

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kasım 2012’den bu 
yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden 
kredi notunu bir kademe düşürerek BB+'ya indirmiştir. Açıklamasında siyasi ve 
güvenlik alanındaki gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı 
zayıflattığını belirten Fitch, ekonomik büyümenin 2016 yılının ikinci yarısında keskin 
bir şekilde düştüğünü ve kısa vadede para biriminin değer kaybından dolayı zayıf iç 
talep ile birlikte Türkiye'nin son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızla 
toparlanmasının beklendiğini kaydetmektedir.  
 
Diğer yandan diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Türkiye'nin kredi 
notunda değişikliğe gitmezken, not görünümünün ise durağandan negatife 
indirildiğini açıklamıştır. Politika yapıcıların enflasyonu ve döviz kurunu kontrol altına 
alma gücünün zayıfladığını belirten S&P, yüksek dolarizasyonun etkisiyle TL'de 
gözlenen değer kaybının şirket bilançoları ile finans sektörünün aktif kalitesini 
bozabileceğine ve büyümeyi baskılayabileceğine dikkat çekmektedir.  
 
Önümüzdeki dönemde ülkemizin etrafındaki jeopolitik sorunlar, zayıflayan küresel 
büyüme, artan mülteci akımı, terör ve siyasi risklerin Türkiye ekonomisi için risk 
oluşturacağı ancak hazırgiyim sektörü özelinde risklerin daha çok AB 
ekonomisindeki gelişmelere ve talep ile bunu etkileyebilecek AB ile siyasi ilişkilere 
bağlı olacağı öngörülmektedir. Son veriler ışığında ise AB ekonomisinin 2017 yılında 
daha olumlu bir seyir izlemesi öngörülmektedir.    
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