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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 
2017 NİSAN 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 
KISA DEĞERLENDİRME 

 
 
Yılın İlk Dört Ayında %5,9 Azalış Gerçekleşti  
 
2017 Yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
5,4 milyar dolar olmuştur. 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, ihracatta  
%5,9 azalma meydana gelmiştir.  
 
2017 yılının Ocak ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 oranında düşüş 
görülmüş ve bu düşüş eğilimi Şubat ayındaki %9,1 düşüş oranıyla devam etmiştir. 
Mart ayında ise ivme pozitife dönerek %1,8 oranında artış gerçekleşmiştir. Nisan 
ayında ise ivme tekrar negatife dönerek %11,1 azalış meydana gelmiştir.   
 
Bu arada sadece Nisan ayında 1,353 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2016 yılı geneli için hesaplanan 1,418 milyar 
$’lık aylık ortalama ihracat değerinin altında ve 2017 ilk dört ayı için 1,358 milyar 
dolar olarak hesaplanan aylık ortalama ihracat değerine çok yakın bir değer olarak 
kayıtlara geçmiştir. 
 
 
Yılın İlk Dört Ayında Türkiye Genel İhracatı %6,7 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde 2016 yılının aynı 
dönemine kıyasla %6,7 oranında artarak 46,6 milyar dolardan 49,7 milyar dolara 
yükselmiştir. Son dört yılın Ocak-Nisan aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 
2014 yılının Ocak-Nisan döneminde 53,2 milyar dolar olan genel ihracatın 2015 eş 
döneminde %5,3 azalışla 50,4 milyar dolara gerilediği, 2016 yılının Ocak-Nisan 
döneminde %7,5 oranında azalışla 46,6 milyar dolara indiği görülmektedir. Genel 
ihracat 2017 yılının ilk dört ayında ise %6,7’lik artışla 49,7 milyar dolara yükselmiştir.  
 
Ocak-Nisan 2017 döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %11 oranında artarak 39 
milyar dolar olmuştur.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,9                             
 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %10,9 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının Ocak-
Nisan döneminde %11,7, 2015 yılının Ocak-Nisan döneminde %10,6 ve 2016 yılının 
Ocak-Nisan döneminde %12,4 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2016 
yılının Ocak-Nisan döneminde %16,4 iken 2017 Ocak-Nisan döneminde %13,9 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
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ihracatındaki payının hem de sanayi ihracatındaki payının 2017’nın ilk dört ayı 
itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
 
Nisan Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %11,1 Azaldı  
 
2017 Nisan ayında Türkiye’den 1,4 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2016’nın Nisan ayına kıyasla %11,1 oranında 
azalmıştır.  
 
Diğer yandan 2017 Nisan ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2017 yılı ilk dört ayı 
için hesaplanan 1,358 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerine çok yakın 
olmuştur.  
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Almanya, İngiltere ve İspanya 2017 Ocak-Nisan Döneminde En Fazla İhracat 
Yapılan Ülkeleri 
 
2017 yılının Ocak-Nisan ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İspanya şeklinde sıralanmaktadır. Yılın 
ilk dört ayında Almanya’ya %3,3 oranında azalışla 1 milyar dolarlık ihracat 
yapılırken, İngiltere’ye %10 düşüşle 605 milyon dolarlık ve İspanya’ya %0,5 artışla 
599 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 259,8 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 254,4 milyon dolarlık ihracat 
rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, İtalya, ABD, Polonya ve İsrail 
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçerisinde Irak’a İhracatta %27,5 Artış 
 
2017 yılının ilk dört ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Irak’a yönelik 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2016 yılının Ocak-Nisan dönemine kıyasla 
%27,5 oranında artmıştır. İsrail’e %8,8, ABD’ye %4,9, Hollanda’ya %2,2 ve 
İspanya’ya %0,5 oranında artış gerçekleşmiştir. Diğer beş ülkede ise %3,3 ile %42,6 
arasında değişen oranlarda düşüşler kaydedilmiştir. En yüksek oranlı yaşanan 
düşüş ise %42,6 ile Polonya’ya ihracatta gerçekleşmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının ilk dört ayına 
göre %5,6 azalarak 3,6 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen 
ihracat, 5,4 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %66,6’sına 
karşılık gelmektedir. 
 
 
Irak, Bulgaristan ve Rusya İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında Irak gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %28 artışla 251,3 milyon dolara 
yükselmiştir. Bulgaristan %121’lik artış ve 74,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci 
sırada yer alırken, Rusya Federasyonu %68 artış ve 61 milyon dolar ihracat değeri 
ile üçüncü sırada gelmektedir. Diğer yandan, Macaristan’a yapılan ihracatta 
%839’luk artış, dikkat çekicidir. Ayrıca Litvanya’ya ihracat %232 ve Lübnan’a ihracat 
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%82 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise, Çek 
Cumhuriyeti, Kırgızistan, Fas ve Finlandiya olmuştur. 
 
 

 
 
 
 
Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2017 yılının ilk dört aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel 
ürün grubunun üçünde de azalışlar gözlemlenmiştir. Örme giyim eşyaları ve 
aksesuarları en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme giyim eşyalarının ihracatı 
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre %5,5 oranında 
azalarak 2,8 milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %8,1 oranında 
azalarak 2 milyar dolara düşmüştür. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer 
hazır eşya ürün grubunda ihracat %0,9 düşüşle 617,6 milyon dolar olmuştur. 
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Kapasite Kullanım Oranı %79,9’a Yükseldi  
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2017 yılının Nisan ayında %79,9 
olmuştur. Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Mart 2017) %77,4 ve bir 
önceki yılın aynı ayında (Nisan 2016) ise %78,3 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar 
ışığında, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2017 Mart ayına 
göre %3,3 oranında arttığı ve 2016 Nisan ayına göre ise %2,1 oranında arttığı 
anlaşılmaktadır. 
 
 
Euro/Dolar Paritesi’nin Etkileri 

 
2017 Ocak – Nisan Dönemi 
 
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan 5,43 milyar dolarlık hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının 3,79 milyar dolarla %69,8’i ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB-28 ülkelerine yapılmıştır. 
 
2016 yılının Ocak-Nisan döneminde 1 Euro ortalama 1,1097 ABD Dolarına eşit iken, 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %3,91’lik 
düşüşle 1,0663 dolar düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu çerçevede, 3,79 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %3,91’lik 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, 3,94 milyar dolarlık gerçek 
değere ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde reel 
bazda toplam ihracat tutarı 5,58 milyar dolar olup ihracatta reel anlamda 
%3,33’lük düşüş meydana gelmiş olmaktadır. 
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Nisan Ayı 
 
2017 yılı Nisan ayında yapılan 1,35 milyar dolarlık dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 920,2 milyon dolarla %68’i ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB28 ülkelerine yapılmaktadır. 

 
2016 yılı Nisan ayında 1 Euro 1,1336 ABD Dolarına eşit iken, 2017 yılının Nisan 
ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %5,58’lik düşüşle 1,0703 dolar 
düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu çerçevede, 920,2 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %5,58’lik 
pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, 971,6 milyon dolarlık gerçek 
değere ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılı Nisan ayında reel bazda toplam 
ihracat tutarı 1,4 milyar dolar olup ihracatta reel anlamda %7,78’lik düşüş 
meydana gelmiş olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EURO - DOLAR PARİTESİ 

2016 2017

Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur  Değişim %

Ocak 1,0865 1,0615 -2,30

Şubat 1,1096 1,0649 -4,03

Mart 1,1089 1,0683 -3,66

Nisan 1,1336 1,0703 -5,58

Mayıs 1,1328 -100,00

Haziran 1,1236 -100,00

Temmuz 1,1061 -100,00

Ağustos 1,1208 -100,00

Eylül 1,1204 -100,00

Ekim 1,1040 -100,00

Kasım 1,0824 -100,00

Aralık 1,0552 -100,00

Yıllık Ortalama 1,1070 -100,00

Ocak-Nisan Ortalaması 1,1097 1,0663 -3,91

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

 

2017 yılı Nisan 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 Avrupa Birliği’nde 2017 yılının ilk çeyrek 
dönem büyüme rakamları açıklanmıştır. Buna göre Euro Bölgesi yılın ilk çeyrek 
döneminde geçen yıla göre % 1,7 oranında büyürken, AB-28 ise aynı dönemde % 
1,9 oranında büyüme göstermiştir.  
 
Diğer yandan Avrupa Birliği’nde perakende rakamları nispeten durgunluğa işaret 
etmektedir. Euro Bölgesi perakende satışları Mart ayında geçen aya göre % 0,3 
artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 2,3 artmıştır. AB-28 perakende 
satışları ise Mart ayında geçen aya göre % 0,2 düşüş gösterirken, geçen yılın aynı 
dönemine göre ise % 2,5 artış göstermiştir.  
 
Euro Bölgesi hazırgiyim ve tekstil perakende satışları Mart ayında geçen aya göre 
% 1,7 oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 3,3 oranında 
artmıştır. AB-28’de hazırgiyim ve tekstil perakende satışları ise Mart ayında geçen 
aya göre % 1,1 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise           % 4,4 oranında 
artış göstermiştir.    
 
Hazırgiyim ihracatımızın Nisan ayında düşüş gösterdiği İngiltere genelinde 

perakende satışlar yılın ilk çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme göre     % 

1,4 oranında azalarak son 7 yılın çeyrek dönem bazında en büyük düşüşünü 

görmüştür. Perakende satışların çeyrek dönemler bazında 2013 yılından beri düşüş 

göstermediği belirtilmektedir. Mart ayında ise perakende satışların geçen yılın aynı 

ayına göre % 1,8 oranında düştüğü kaydedilmektedir. Perakende satışlardaki 

düşüşün arkasındaki en büyük neden olarak son dönemde artan enflasyon ile 

tüketicilerin alım gücünün azalması görülmektedir. Mart ayında yıllık enflasyon % 

3,3’e yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesini görmüştür.  

Almanya’nın perakende satışlarına bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre 

Şubat ayında % 2,3 oranında gerilediği, Mart ayında ise % 2,3 oranında arttığı 

görülmektedir. Bu arada Eurostat verilerine göre Almanya genelinde işsizlik oranı 

sadece % 3,9 oranında seyretmekte ve bu oran ile AB’nin en düşük işsizlik oranına 

sahip olmaktadır.   

Bu arada, 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 rublenin değeri, 2017 yılı Nisan 



 
 
İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 10 

ayında 1$ = 56 ruble seviyesinde kaydedilmiştir. Rublenin dolar karşısında 2016 
yılında % 19 değer kazandığı görülmektedir. 
 
Diğer yandan, ABD ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde % 0,7 ile beklentilerin 
altında büyürken, ilk çeyrekteki bu büyüme 2014 yılının ilk çeyreğinden bu yana 
gösterilen en zayıf büyüme olmuştur. Yavaş büyümenin gerekçesi olarak tüketici 
harcamalarının 2009'dan beri en kötü performansını göstermesi ve stoklara yapılan 
yatırımlarda azalmanın yaşanması gösterilmektedir.  
 
Döviz kurlarına bakıldığında Nisan ayı başında 3,64 TL seviyelerinde bulunan ABD 
doları ay sonunda 3,54 TL seviyesine gerilemiştir. Euro ise 3,88 TL seviyesinde 
başladığı ayı 3,86 TL seviyesinde tamamlamıştır. İhracatçılarımızı daha yakından 
ilgilendiren euro / dolar paritesiyle ilgili olarak Nisan ayı başında 1,07 seviyelerinde 
bulunan parite, Nisan ayı sonunda ise 1,09 seviyelerinde kaydedilmiştir. İhracatını 
euro, hammadde tedarikini ise dolar ağırlıklı yapan hazırgiyim ihracat sektörümüz 
için euro / dolar paritesindeki artışın ihracatımızı olumlu yönde etkilemesi 
beklenmektedir.  
 
Bu arada, yurtiçinde işsizlik oranlarında artış görülmektedir. 2016 yılının Kasım 
ayında % 12,1 seviyesinde olan ve 2016 yılı Aralık ayında % 12,7 seviyesine 
yükselen işsizlik oranı 2017 yılının ilk ayında ise % 13’e yükselmiştir.     
 

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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