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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

TEKSTİL 

 Tekstil sektöründe son yıllarda dalgalı bir görünüm 
sergileyen üretim 2016’nın ikinci yarısında toparlanma 
eğilimine girmiş, yurt içinde artan tüketim iştahı ve 
ihracattaki güçlü seyir paralelinde 2017’de bir önceki yıla 
göre %4,2 yükselmiştir.  

 2017’de sektörün ihracatı bir önceki yıla göre %3,3 
artmıştır. Bu dönemde en büyük ihraç pazarı toplamdan 
aldığı %8,7’lik pay ile ABD olurken, bu ülkeyi Almanya ve 
İtalya izlemiştir. Son dönemde öne çıkan diğer pazarlar 
arasında Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran yer 
almaktadır.  

 Gerek üretimin yurt içinde yetersiz olması, gerekse yerli 
pamuğun kalitesinin tekstil ve hazır giyim sektörünün 
ihtiyacını tam olarak karşılayamaması sebebiyle sektörde 
ithal pamuk kullanım oranı yüksektir.  

 Öte yandan, 2016/2017 sezonunda yerli pamuk üretimi 
verilen teşviklerle bir önceki yıla göre %15 artmıştır. 
2017/2018 döneminde de artması beklenen rekolte ile 
birlikte  pamuk ithalatının bir miktar gerileyeceği tahmin 
edilmektedir. Bu sayede, döviz kuru dalgalanmalarından ve 
emtia fiyatlarındaki artışlardan önemli ölçüde etkilenen 
girdi maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskının kısmen 
dengelenmesi beklenmektedir.  

 Tekstil sektöründe büyümenin 2018’de hızlanacağı ve        
%80’in üzerine çıkan KKO paralelinde yeni yatırımların 
artacağı tahmin edilmektedir. Sektörde kapasite kullanım 
oranı (KKO) 2017 yılsonu itibarıyla yaklaşık son 3,5 yılın en 
yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 Başta Avrupa olmak üzere Rusya ve Orta Doğu pazarındaki 
toparlanmanın sektörün ihracatını 2018’de olumlu 
etkilemeye devam edeceği düşünülmektedir.  

 Ayrıca, son dönemde potansiyel pazarlar arasında öne 
çıkan Afrika’da Türk firmalarının fabrika yatırımlarının 
hızlanacağı öngörülmektedir.  

 Bununla birlikte, özellikle Osmanbey ve Merter gibi 
bölgelerde ticaret yapmakta olan KOBİ niteliğindeki 
firmaların, finansman maliyetlerindeki yükselişten olumsuz 
etkilenebileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, son 
dönemde yabancı ziyaretçi profilinin ortalama alışveriş 
tutarı Avrupalılara göre daha düşük olan Orta Doğulu 
ziyaretçiler lehine değişmesinin de satışlarda beklenen 
canlanmayı geciktireceği tahmin edilmektedir.  

 Sanayide teknolojinin giderek artan etkisi paralelinde, 
sektörde geleneksel ürünlerden teknik tekstillere geçişin 
önemi  artmaktadır.  

 Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, üretimde katma 
değeri ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla 
Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya daha fazla yatırım 
yapılması beklenmektedir.  

Kaynak: TCMB, TÜİK 
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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

GİYİM VE KONFEKSİYON 

 2017’de ağırlıklı olarak bir önceki yılki kayıplarını telafi 
etmeye odaklanan hazır giyim sektöründe üretim yıllık 
bazda %1,8 artmıştır. Bu gelişmede, kamunun ekonomik 
aktiviteyi destekleyici önemleri paralelinde güçlü seyreden 
yurt içi talep ve ihraç pazarlarındaki olumlu seyir etkili 
olmuştur.  

 Hazır giyim sektörü, imalat sanayii içinde ihracat geliri en 
fazla olan ve en yüksek net döviz girdisi sağlayan 
sektörlerden biridir. Buna karşılık, 2014-2017 döneminde 
değer bazında net ihracatın yerinde saydığı görülmektedir.   

 Almanya ve İngiltere başta olmak üzere AB pazarı %70’lik 
payla hazır giyim ihracatında lider konumunu 
sürdürmektedir. Öte yandan, bu pazarda rekabet giderek 
artmakta, Portekiz ve Yunanistan, kaliteli üretim ve coğrafi 
yakınlık gibi özellikler bakımından Türkiye için en büyük 
rakipler olarak görülmektedir. Ayrıca, son yıllarda 
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede artan jeopolitik 
riskler ve güvenlik endişeleri sebebiyle bazı Avrupalı 
alıcıların kaybedilme riskine dikkat çekilmektedir. Bu 
durum fiyatlar ve dolayısıyla kâr marjı üzerinde baskı 
yaratmaktadır. Buna ek olarak, Avrupalı ve Japon 
üreticilerin Rusya’da hazır giyim üretimine yönelik 
yatırımlarının, önümüzdeki dönemde Rusya pazarındaki 
rekabeti de artıracağı düşünülmektedir.   

 2017’de alternatif pazarlar arasında öne çıkan Irak’a 
yönelik ihracatın 2018’de artmaya devam edeceği 
düşünülmektedir. Son dönemde yükselen bir diğer pazar 
olan  İran’ın da yerli üreticiler için özellikle bebek ve çocuk 

giyim alanında önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığı ifade 
edilmektedir. Türk tekstil ve hazır giyim ürünlerinin kalite 
bakımından Çinli rakiplerine göre daha fazla tercih 
edilmesinin, bu pazarda hedeflenen büyümeyi 
desteklemesi beklenmektedir.   

 İthal hammadde üzerindeki vergiler ile son dönemde döviz 
kurlarında yaşanan dalgalanma, hazır giyim sektörünün 
rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen en önemli 
faktörlerdir. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanma tekstil, 
hazır giyim ve deri sektörü genelinde öngörülebilirliği 
azaltarak fiyatlama konusunda sıkıntı yaşanmasına sebep 
olmaktadır. Bu durum satış ve kârlılık üzerinde de baskı  
oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 2018’de yerli pamuk 
üretimi ve tüketiminde artış beklentisi paralelinde üretim 
maliyetleri üzerindeki artış baskısının bir miktar 
hafifleyeceği öngörülmektedir.  

 Önümüzdeki yıllarda uluslararası pazarlarda rekabetin daha 
da artacağı ve bu süreçte bilgi ve teknoloji yatırımlarının 
gerek üretimde gerekse pazarlama, satış, markalaşma 
alanlarında fark yaratacağı tahmin edilmektedir. Bu 
çerçevede, sektörün kalite, tasarım ve marka yatırımlarına 
ağırlık vereceği tahmin edilmektedir.  Ayrıca, e-ticaretteki 
hızlı büyümenin hazır giyim perakendeciliğine ve dolayısıyla 
üretime canlılık kazandırması beklenmektedir.  

Kaynak: TÜİK 
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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

DERİ 

 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre, deri 
sektöründe üretim 2014 başından bu yana azalan bir seyir 
izlemiştir. 2016’nın ilk yarısında derinleşen üretim kaybı 
2017 başında toparlanmış, böylece, yıl genelinde önceki 
yıla göre %10,5 artış kaydetmiştir. İhraç pazarlarında 
devam eden toparlanma ve ayakkabı ihracatındaki olumlu 
seyir bu gelişmede önemli rol oynamıştır.  

 Toplam satışlarının yaklaşık %25’ini ihraç eden sektörün 
başlıca ihraç pazarları Rusya, AB ve Orta Doğu ülkeleridir. 
2017 yılsonu itibarıyla sektörün ihracatından Irak %8,9, 
Almanya %7,4 ve Rusya %7,2 pay almıştır.  

 2017’de deri sektörünün ihracatı bir önceki yıla göre %10 
artmıştır. Bu dönemde, sorunların çözülmesiyle Rusya 
pazarında toparlanma gözlenirken, bu ülkeye yapılan 
ihracat 1,5 kat artmıştır. Geleneksel pazarların yanı sıra 
ABD başta olmak üzere potansiyel pazarlara yönelik 
ihracatta da olumlu bir seyir izlenmiştir. Ayrıca birim ihraç 
fiyatlarının artması, yaratılan katma değer bakımından 
güçlü bir görünüme işaret etmiştir.  

 Alt sektörler bazında incelendiğinde, 2017 itibarıyla derinin 
tabaklanması ile sektörün ihracatının yaklaşık yarısını 
oluşturan ayakkabı gruplarında net ihracat pozitif olurken, 
bavul ve el çantası grubunda negatif seyir devam etmiştir.  

 Turizmde yaşanan göreli toparlanma, 2017 yılında Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde yabancılara yönelik satışları olumlu 
yönde etkilemiştir. Diğer taraftan, yabancı ziyaretçiler 
içinde Avrupalıların payının azalması, toplam harcama 

tutarının azalmasına ve dolayısıyla turizm sektöründen 
kaynaklanan söz konusu olumlu etkinin sınırlı kalmasına 
neden olmuştur.  

 Türk deri sektörü yurt içinde hayvan sayısının yetersiz 
olması nedeniyle hammaddede ithalata bağımlıdır. Bu 
durum sektörün döviz kurundaki gelişmelere karşı 
duyarlılığını artırmaktadır.  

 2018’de AB pazarındaki toparlanmanın devam etmesi, 
Rusya ile düzelen ilişkiler ve enerji fiyatlarındaki artışın Orta 
Doğu ülkeleri kaynaklı talebi desteklemesi paralelinde 
sektörün ihracatının artmaya devam edeceği 
öngörülmektedir. Ayrıca, başta ayakkabı olmak üzere deri 
ürünleri ihracatında  potansiyel pazar olarak öne çıkan 
Afrika’ya yönelimin artacağı düşünülmektedir.  

 Konjonktürel faktörler dışarıda bırakıldığında, uzun yıllar 
üretimde ithalata, ihracatta ise büyük ölçüde tek pazara 
bağımlılık ve küresel pazarda artan rekabet gibi sorunlarla 
karşı karşıya kalan sektörün, son dönemde toparlanma 
sinyalleri verdiği dikkat çekmektedir. Kaliteli üretimi ve 
avantajlı coğrafi konumu ile öne çıkan deri sektörünün 
artan markalaşma ve tanıtım çalışmaları ile pazar 
çeşitlendirmesi paralelinde orta vadede büyüme 
potansiyelini artırabileceği düşünülmektedir.  

Kaynak: TÜİK 
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Derinin Tabaklanması ve Işlenmesi



 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak 
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye 
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir 
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz 
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, 
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.  

 

 

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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