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YÖNETİCİ ÖZETİ  
 
 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %1,8 Azaldı 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılının 
Ocak-Eylül ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı 2016 yılının aynı dönemine göre %1,8’lik azalış ile 12,6 milyar dolar 
olmuştur.  
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, 2017 Ocak-Eylül döneminde %11’lik payı 
ile otomotiv sektöründen sonra en fazla ihracat yapan ikinci sektör 
konumundadır.  
 

 
İhracatın %71,4’ü AB Ülkelerine  

 

2017 Ocak-Eylül döneminde, Eski Doğu Bloku ülkelerine %2,9; Asya ve 
Okyanusya ülkelerine gerçekleşen %3,7’lik ve Amerika ülkelerine ihracatta 
gerçekleşen %4,7’lik artış haricinde diğer ülke gruplarına ihracatta düşüş 
gözlemlenmiştir.  
 
Sektörel ihracatın %71,4’ü AB ülkelerine yapılmıştır ve bu ülke grubunda 
%1,2’lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşün yanı sıra, Ortadoğu ülkeler, Afrika 
ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Diğer Avrupa ülkeleri ve Serbest Bölgeler de 
yaşanan düşüşler Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %1,8 
oranında azalmasında etkili olmuştur. 
 
2017 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı yapılan ülkeler Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Irak ve 
ABD olarak sıralanmıştır. En fazla ihracat yapılan ilk on ülke içinde İspanya, 
Hollanda, Irak ve ABD’ye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 
yılının Ocak-Eylül dönemine kıyasla %4,2 ile %29 arasında değişen oranlarda 
artmıştır. En yüksek oranlı ihracat artışı %29 ile Irak’a ihracatta kaydedilmiştir.  
 
 

Ürün Grupları Bazında İhracat Performansı 
 

Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında ağırlıklı ürün grubu örme 
konfeksiyon mamulleridir. 2017 Ocak-Eylül döneminde örme konfeksiyon 
mamullerinin toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı %51,7, 
dokuma konfeksiyon mamullerinin payı %35,6 ve hazır eşyaların payı %11,3 
olmuştur.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün üç temel 
ürün grubunun ikisinde azalış yaşanmıştır. Bu dönemde, %2,5 oranında 
düşüşle 6,5 milyar dolarlık örme konfeksiyon mamulü ihraç edilirken, dokuma 
konfeksiyon mamulleri ihracatı %2,1 oranında azalarak 4,5 milyar dolara 
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gerilemiştir. Hazır eşyalar ürün grubunda ise %1,5 artışla 1,5 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleşmiştir.  
 
İlk dokuz aylık dönem sonu itibarıyla üç ürün grubundan ikisinde ihracat 
azalışları görülürken örme konfeksiyon mamullerindeki ihracat azalışı (%2,5) 
ve dokuma konfeksiyon mamullerindeki ihracat azalışı (%2,1) sektörel ihracat 
azalışından (%1,8) daha yüksek oranlı bir azalış olarak gerçekleşmiştir.  
 

Kapasite Kullanım Oranı %81,1 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son 
“İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” tablosundaki bilgilere göre, 
hazırgiyim ve konfeksiyon sanayiinde 2016 Eylül ayında %78,5 olan kapasite 
kullanım oranı, 2017 yılının Eylül ayında %3,4 oranında artarak %81,1 olarak 
kaydedilmiştir.  
 
 

Performansa Etki Eden Faktörler 
 

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansına etki eden en 
temel faktörlerden biri euro/dolar paritesidir.  
 
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan 12,65 milyar dolarlık hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının 9,04 milyar dolarla %71,4’ü ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB-28 ülkelerine yapılmıştır. 
 
2016 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 Euro ortalama 1,1158 ABD Dolarına eşit 
iken, 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı 
%0,29’luk düşüşle 1,1125 dolar düzeyine gerilemiştir. 

 
Bu çerçevede, 9,04 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %0,29’luk 
pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 9,06 milyar dolarlık gerçek 
değere ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 
toplam ihracat tutarı 12,68 milyar dolar olup ihracatta %1,60’lık düşüş 
meydana gelmiş olmaktadır. 
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I. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 
 

I.1. Dünya Ekonomisi   
 

 
Dünya ekonomisi 2017 yılının ilk 9 aylık dönemini geride bırakırken, küresel 
ekonomideki ılımlı toparlanma devam etmektedir. 2008 küresel finansal 
krizinin ardından 9 yıl geçerken, dünya ekonomisinin yukarı ivme kazanmak 
için mücadele ettiği gözlemlenmektedir. Küresel ekonominin 2017 yılının % 
3,5 seviyelerinde bir büyüme ile kapatması beklenmektedir. 2017 yılının 
tamamında gelişmiş ekonomilerin % 2 oranında büyümesi beklenirken, 
gelişmekte olan ekonomilerin ise % 4,6 oranında büyümesi öngörülmektedir.  
 
Küresel kriz sonrasında ivme kaybeden ve 2016 yılında % 2,3 ile düşük bir 
seviyede artış gösteren dünya ticaret hacminin ise 2017 yılını % 4 artışla 
kapatması, 2018 yılında ise % 3,9 oranında artması beklenmektedir.  
 
Son dönemde, özellikle de Eylül ayında, jeopolitik gelişmeler ile merkez 
bankalarının önümüzdeki dönemde atacakları adımlara ilişkin verdikleri 
sinyaller dünya ekonomisinin odağında yer almaktadır. Jeopolitik anlamda 
küresel riskleri yükselten en önemli olay ABD ile Kuzey Kore arasında devam 
eden kriz olup Ortadoğu’da devam eden kriz ve çatışmalar da jeopolitik riskleri 
artırmaktadır.  
 
Gelişmiş ülkeler arasında başta en önemli ihracat pazarımız olan Almanya 
olmak üzere özellikle Avrupa Birliği ekonomilerinin bu dönemde daha olumlu 
bir seyir izlediği ve ekonomik büyüme rakamlarının yukarı yönlü hareket ettiği 
göze çarparken, bu olumlu seyrin önümüzdeki dönemde de devam etmesi 
beklenmektedir.  
 
Asya’nın en büyük ekonomisi Çin’de 2017 yılının ikinci çeyreğinde %6,9 ile 
beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik büyümenin ardından son dönemde 
açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması, yılın üçüncü 
çeyreğine ilişkin belirsizlikleri artırmaktadır. Son döneme ait dış ticaret 
göstergeleri de bu yöndeki yorumlara destek olmaktadır. Özellikle ABD, 
Japonya ve AB başta olmak üzere ana ticaret ortaklarına yönelik ihracatın 
artış hızı Ağustos’ta gerileyerek önümüzdeki döneme ilişkin soru 
işaretleri yaratmaktadır. 
 
Diğer yandan Standard & Poor’s (S&P) Çin’in uzun vadeli ülke notunu bir 
kademe indirerek AA-‘den A+’ya düşürmüştür. Karara gerekçe olarak Çin’de 
uzun süredir devam eden güçlü kredi büyümesinin ülkenin ekonomik ve 
finansal risklerini artırması gösterilmektedir. S & P tarafından yapılan 
açıklamada güçlü kredi büyümesinin GSYH’nin güçlü şekilde artışına 
yardımcı olsa da bunun finansal istikrarı azalttığına dikkat çekilmektedir. 
Ülkenin artan borç yükümlülüklerinin ülkenin ekonomik istikrarı açısından risk 
oluşturduğunun altı çizilirken, özellikle 2009 yılından bu yana kamu dışı özel 
sektör borçlanmasının hızla arttığı belirtilmektedir.   
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IMF tarafından yapılan güncel revize tahminlere göre ise Çin ekonomisinin 
2017 yılının % 6,8 büyümeyle kapatması, 2018 yılında ise % 6,5 oranında 
büyümesi öngörülmektedir.  
 
Asya’nın diğer önemli ekonomisi Japonya’da 2019 yılında satış vergisini 
artırmayı planlayan Başbakan Shinzo Abe, erken seçime gitmek amacıyla 
parlamentonun alt kanadını feshetmiştir. Abe Hükümeti’nin satış vergisinin 
artırılmasından gelecek parayı eğitim ve çocuk bakım yardımlarına aktaracağı 
belirtilmektedir.   
 
IMF tarafından yapılan revize tahminlere göre Japon ekonomisinin 2017 
yılının % 1,5 büyümeyle kapatması, 2018 yılında ise ancak % 0,7 oranında 
büyümesi öngörülmektedir.  
 
Petrol fiyatlarıyla ilgili olarak ABD’de yaşanan kasırgaların ardından ülkede 
rafinerilerin yeniden faaliyete başlaması ham petrol talebinin artmasına ve bu 
doğrultuda stoklardaki yükselişin ivme kaybetmesine neden olmuştur. 
OPEC’in üretim kesintisinin 3 ay daha uzatılabileceğine dair haberler de petrol 
fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaktadır. 26 Eylül’de 60 
dolar/varil ile iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek düzeyine çıkan Brent türü ham 
petrolün varil fiyatı Eylül ayını 58 dolar/varil seviyesinde kapatmıştır. 
 
 
 

I.2. ABD Ekonomisi 
 
 
ABD Merkez Bankası (Fed), 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde yaptığı toplantıda 
faiz artırımına gitmezken, bilanço küçültme programına Ekim ayında 
başlanacağını açıklamıştır. Toplantı sonrasında yayımlanan yazılı 
açıklamada, işsizlik oranının düşük seviyesine dikkat çekilirken, yatırımlardaki 
artışın sürdüğü ve ekonominin ılımlı ancak istikrarlı bir büyüme performansı 
sergilediği ifade edilmiştir. Ayrıca, kasırgaların ekonomik aktivite üzerinde 
kısa vadede olumsuz etkide bulunmasına karşılık, bu durumun orta vadede 
kalıcı olmayacağı belirtilmektedir.  
 
Ekonomik büyüme ve istikrar anlamında ise ABD, 2017 yılı 1. çeyrek 
döneminde %1,2 büyürken, 2017 yılının 2. çeyrek döneminde ise hızlanarak 
% 3,1 seviyesinde büyümüştür. Bu artış oranı 2015 yılının ilk çeyrek 
döneminden bu yana en yüksek büyüme hızı olup bu dönemde ABD 
ekonomisinin kayda değer bir ivme yakaladığı görülmektedir. Bu dönemde 
büyümeyi pozitif yönde en çok etkileyen kalemin % 3,3 artış ile kişisel tüketim 
harcamaları olduğu görülmektedir. Ticaret Bakanlığından yapılan 
açıklamada, GSYH'nin ikinci çeyrekte kaydettiği artışla ilgili olarak kişisel 
tüketim harcamaları, ihracat ve federal hükümet harcamalarının ekonomiye 
olumlu katkısına işaret edilmektedir. 
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Uzmanlar güncel verilere dayanarak kasırgaların neden olduğu sorunlara 
rağmen 2017 yılı 3. çeyrek dönem büyüme oranını % 2,8 olarak 
öngörmektedir.  IMF tarafından yapılan son revize tahminlere göre ise ABD 
ekonomisinin 2017 yılının % 2,2 büyümeyle kapatması, 2018 yılında ise % 
2,3 oranında büyümesi öngörülmektedir.  
 
Öte yandan, ABD genelinde işsizlik oranı 2017 yılının ilk ayında % 4,8 
seviyesindeyken, Ağustos ayında % 4,4’e, Eylül ayında ise % 4,2’ye 
gerilemiştir. Bu oranın 2000 yılından beri en düşük seviye olduğu 
kaydedilmektedir. Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik 
ücretler ise eylülde aylık % 0,5 yükselerek % 0,3 seviyesindeki artış 
beklentisini aşarken, yıllık ücret artışı ise % 2,7’den % 2,9’a çıkmış 
bulunmaktadır.  
 
Ülke genelinde perakende satışlar ise 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre % 3,9 oranında artarken, aynı dönemde 
hazırgiyim ve aksesuarları perakende satışlarında % 0,5 oranında artış 
kaydedilmiştir. 
    
 

I.3. Avrupa Birliği Ekonomisi 
  

Hazırgiyim sektörünün başlıca pazarı olan Avrupa Birliği ekonomisi son 
dönemde yukarı yönlü ivmelenmektedir. AB-28 ekonomileri 2017 yılının ilk 
çeyrek döneminde % 2,1 oranında büyürken, yılın ikinci çeyrek döneminde bu 
oran % 2,4’e yükselmiştir. Euro Bölgesi ekonomisi ise 2017 yılının ilk çeyrek 
döneminde % 2 oranında büyürken, yılın ikinci çeyrek döneminde bu oran % 
2,3’e yükselmiştir.   
 
IMF tarafından yapılan güncel revize tahminlere göre ise Euro Bölgesi 
ekonomisinin 2017 yılının % 2,1 büyümeyle kapatması, 2018 yılında ise % 
1,9 oranında büyümesi öngörülmektedir.  
 
Avrupa’nın ekonomisinin lokomotifi olan Almanya, bu yılın ikinci çeyreğinde 
yıllık bazda % 2,1 büyürken, aynı dönemde İngiltere % 1,7, Fransa %1,7, 
İspanya % 3,1, İtalya ise % 1,5 oranında büyüme göstermiştir.  
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 7 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda para 
politikasında değişiklik yapmazken gerekirse tahvil alımlarının artırılabileceği 
açıklamasını yinelemiştir. ECB Başkanı Draghi, toplantı sonrasında yaptığı 
açıklamada varlık alım programından çıkış stratejisine yönelik bir karar 
alınmadığını, bu konunun sonbahardaki diğer toplantılara 
bırakıldığını açıklamıştır. Draghi, varlık alımlarının izleyeceği patikaya ilişkin 
olarak alınacak kararda enflasyon ve finansal koşulların göz önünde 
bulundurulacağını ifade etmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB 
ekonomisinin 2017 yılına ait büyüme tahminini % 0,3 puan yukarı revize 
ederek % 2,2’ye yükseltmiştir.  
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2017 yılının Temmuz ayındaki sanayi üretimi 2016 yılının aynı ayına göre 
Euro bölgesinde % 3,2 artarken Avrupa Birliği’nin tamamında ise % 3,1 
oranında artış göstermiştir. Bu dönemde Euro Bölgesinde üretim faaliyetleri 

Almanya önderliğinde hız kazanmış bulunmaktadır. Birliğin sanayi lokomotifi 
Almanya’da sanayi üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre % 
3,9 oranında artarken, İtalya’da sanayi üretimi bu dönemde % 4,4, Fransa’da 
% 3,6, İspanya’da % 1,9 artarken, İngiltere’de ise bu dönemde ancak % 0,2 
oranında artış göstermiştir.   
 
Güncel verilere göre ise Almanya’da sanayi üretimi Ağustos ayında son 6 yılın 
en güçlü artışını kaydederek büyüme ivmesini tekrar kazanmaya başlamıştır. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi 
Ağustos ayında Temmuz ayına göre % 2,6 oranında artış gösterirken, geçen 
yılın aynı dönemine göre ise % 4,7 oranında büyümüş bulunmaktadır.  
 
Ekonomistlere göre Almanya ekonomisindeki büyüme trendi ve ekonomik 
canlanmanın en az 2019 yılına kadar devam edeceği öngörülürken, 
tahminlerin üzerindeki büyümenin önümüzdeki dönemde işsizliğin daha da 
azalmasına ve işgücü sıkıntısına yol açması beklenmektedir. Önde gelen 
Alman ekonomik araştırma enstitülerinin sonbahar tahmin raporuna göre 

2017 yılı büyüme hızı tahmini revize edilerek % 1,5'tan % 1,9'a yükseltilirken, 
2018 yılında ekonomik büyüme hızının % 2'yi bulması beklenmektedir. 
Ekonomistlerin tahminlerine göre Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 2019 
yılında % 1,8'i bulacağı öngörülmektedir.  
 
Uzmanlar Almanya’da ücretlerde de hareketlenme beklemektedir. Maaşların 
bu yıl % 2,5, 2018'de % 2,9 ve 2019 yılında ise % 3,2 oranında artması 
beklenmektedir. 2016 yılında Almanya'daki ücretler % 2,4 oranında artmıştı. 
İşletmeler kalifiye işgücü bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle personelini 
kaybetmemek ya da eleman kazanmak için şirketlerin enflasyonun üzerinde 
zam vermesi beklenmektedir. 
 
Mart 2019'da AB'den ayrılacak olan İngiltere’de bu tarihten sonra özellikle dış 
ticaret anlaşmaları bakımından ne tarz bir uygulamaya gidileceğine ilişkin 
belirsizliklerin sürmesi endişe yaratmaktadır. İngiltere yönetiminin AB ile 
Gümrük Birliği (GB) konusunda, olası ekonomik kayıpları önlemek amacıyla 
ilk etapta geçici bir anlaşma sağlamak istediği belirtilmektedir. AB yetkilileri 
ise bedel ödemeden birlikten çıkmanın mümkün olamayacağını, İngiltere 
yönetiminin arzu ettiği gibi bir ticaret anlaşmasının gerçekleşmesinin zor 
olduğunu ifade etmektedir. 
 
Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İngiltere’nin 
kredi notunu düşürdüğünü bildirmiştir. Moody's'ten yapılan açıklamada, 
Birleşik Krallık'ın kredi notunun "Aa1" seviyesinden "Aa2" seviyesine çekildiği 
belirtilmektedir. Moody’s tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Krallık 
hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir serbest ticaret anlaşması 
konusunda anlaşabileceğinden artık emin değiliz." ifadeleri kullanılmaktadır.  
 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/ab
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AB genelinde perakende satışlar Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 2,4 oranında artarken, Ağustos ayında ise % 2 oranında artmıştır. 
Perakende satışlar Euro Bölgesinde ise Temmuz ayında % 2,3 oranında 
artarken, Ağustos ayında ise % 1,2 oranında artmıştır.  
 
Başlıca pazarlarımızdan Almanya’da perakende satışlar Ağustos ayında % 
2,5 oranında artarken, İngiltere’de % 2,7 oranında yükselmiş, Fransa’da % 
0,2, İspanya’da ise % 1,7 oranında artış göstermiştir.  
 
Bu arada Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri açıklanmıştır. Buna göre AB 
genelinde işsizlik oranı Ağustos ayında % 7,6 seviyesine gerileyerek 2008 yılı 
Aralık ayından beri en düşük seviyesini görmüştür. Euro Bölgesinde ise 
işsizlik oranı Ağustos ayında Haziran ve Temmuz aylarındaki % 9,1’lik oranı 
koruyarak 2009 yılı Şubat ayından beri en düşük seviyesinde kalmaya devam 
etmektedir. AB genelinde en düşük işsizlik oranları % 2,9 ile Çekya, % 3,6 ile 
Almanya ve % 4,2 ile Malta’da gerçekleşirken, en yüksek oranlar ise % 21,2 
ile Yunanistan, % 17,1 ile İspanya (son dönemde ciddi düşüş mevcut) ve % 
11,2 ile İtalya’da gerçekleşmiştir.   

 
 
 
I.4. Diğer Bazı Hedef Pazarlardaki Gelişmeler 
 
I.4.1.  BDT Ülkeleri’nde Gelişmeler 
 
 Rusya Pazarındaki Gelişmeler 
 

Rusya’ya Avrupa Birliği ve ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların 
ekonomiye etkisi devam etmektedir. AB Konseyinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uygulamakta olduğu belirli 
sektörlere yönelik ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2018 tarihine kadar 
uzatıldığı belirtilmiştir. Bu yaptırımlar arasında Rusya’ya silah satışının 
yapılmasının engellenmesi, Rusya’nın kamu bankalarının Avrupa finans 
sektöründen dışlanması gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.  

 

Rusya ekonomisi yılın ilk çeyrek döneminde sadece % 0,5 oranında 
büyürken, ikinci çeyrek dönemde ise 2012 yılının üçüncü çeyrek döneminden 
beri en yüksek oran olan % 2,5 oranında büyüme göstermiştir. Rusya 
Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre ise Rusya 
ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre Temmuz ayında % 1,8 oranında 
büyürken, Ağustos ayında ise yıllık bazda % 2,3 oranında büyüme 
kaydetmiştir. Rusya ekonomisinin 2017 yılının tamamını % 1,5 - % 2 
aralığında bir oranda büyüme ile kapatması beklenmektedir. Bilindiği gibi 
Rusya ekonomisi 2016 yılında % 0,2 oranında daralmıştı. 
 
Rusya genelinde perakende satışlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre 
2017 yılı Temmuz ayında % 1,2 oranında artış gösterirken, Ağustos ayında 
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ise % 1,9 oranında artış kaydedilmiştir. Perakende satışlar Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre ise % 3,8 oranında artış göstermiştir.  
 
Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılı 
ekonomik büyümesi % 1,7 – 2,2 aralığında öngörülmektedir.  
 
 Bu arada yetişmiş iş gücü eksikliğinin önümüzdeki yıllarda Rusya 
ekonomisini giderek artan biçimde vuracağı belirtilmektedir.  
 
Rusya’nın para birimi ruble Temmuz ayında 1$=60-61 ruble seviyesindeyken, 
Ağustos ayı sonunda 1$=58 ruble seviyesine gelmiş olup Eylül ayı sonunda 
ise yine 1$=58 ruble seviyesinde seyretmektedir.  
 
Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinden Kazakistan ile Rusya arasındaki ticari 
ilişkilerin bu yıl ivme kazandığı belirtilmektedir. Büyük oranda Avrasya 
Ekonomik Birliği Ortak Alanı sayesinde hızlanan ilişkiler çerçevesinde iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla 
göre % 40 oranında arttığı belirtilmektedir.  
 
Bu arada Kazakistan ekonomisi 2016 yılında % 1 oranında daralırken, 2017 
yılının ilk 8 ayında ise ivmelenerek % 4,3 oranında büyüme kaydedilmiştir.  
 
Orta Asya’nın diğer ülkesi Kırgızistan’da ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında 
% 6,4 oranında büyüdüğü, yılın tamamında ise ortalama % 6 oranında 
büyümesinin beklendiği kaydedilmektedir.  
 
Asya Kalkınma Bankası tahminlerine göre Özbekistan ekonomisinin bu yıl 
sonunda % 6,8 oranında büyümesi öngörülürken, 2018 yılında ise        % 7,3 
oranında büyümesi beklenmektedir.  
 

Bu arada Özbekistan Merkez Bankası tarafından Eylül ayında alınan kararla 
ülkede dalgalı kur sistemine geçildiği ve karar sonrasında Özbekistan 
som’unun dolar ve euro karşısında % 90’ın üzerinde bir oranda değer 
kaybettiği kaydedilmektedir.   
 
Türkmenistan’da Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov Ekonomi ve 
Maliye Bakanlıklarını tek çatı altında birleştirirken, daha önceki yıllara göre 
düşük seyreden petrol fiyatlarının enerji ihracatçısı olan ülke ekonomisini 
olumsuz etkilemesine rağmen Türkmenistan ekonomisinin 2016 yılında % 6,2 
oranıdna büyüdüğü, 2017 yılını ise % 6,5 büyüme ile kapatmasının 
beklendiği, 2018 yılında ise % 6,3 oranında büyüme öngörüldüğü 
belirtilmektedir.  
 
Ukrayna’da ise 4 yıllık düşüşün ardından 2016 yılında % 2,4 oranında artan 
sanayi üretiminin 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı 
dönemine göre % 1,2 oranında arttığı belirtilmektedir. 
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I.4.2. Orta Doğu Ekonomileri 
 
6 yılı aşkın süredir Suriye’de devam eden iç karışıklıklar ve Irak’ta yaşanan 
çatışmalar bölgedeki gerginlikleri tırmandırmakta olup ekonomiyi olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde politik gerginlikler ve jeopolitik 
belirsizlikler büyümenin Orta Doğu’da düşük olmasına neden olmuştur. 
Dolaysıyla Türkiye ihracatı ve ekonomisi de bu olumsuz atmosferden 
etkilenmeye devam etmektedir.  
 
Bu arada Irak’ın dünyanın beşinci büyük petrol rezervlerine sahip olan ülke 
olmasına ve son yıllarda petrol üretimi ile ihracatında ciddi artış olmasına 
rağmen geçmişe yıllara göre düşük seyreden petrol fiyatlarından olumsuz 
yönde etkilendiği belirtilmektedir.  
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızda öne çıkan ülkeler arasında yer alan 
İran’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son 
ziyarette iki ülke arasında yerli para ile ticaret kararı alındığı ve bu konuda 
Ekim ayında iki ülkenin merkez bankası yetkililerinin bir araya geleceği 
kaydedilmektedir.  
 
Bu arada İran İstatistik Merkezi verilerine göre İran ekonomisi 2017 yılının ilk 
çeyrek döneminde % 5,6 oranında büyüme göstermiştir. Mevcut öngörülere 
göre ülke ekonomisinin 2017 yılındaki genel büyüme oranının % 5’i 
bulabileceği kaydedilmektedir.  
 
Ortadoğu’nun diğer önemli bir ekonomisi Suudi Arabistan’da 2016 yılında % 
1,7 oranında büyüyen ekonomi 2017 yılında aynı olumlu tabloyu devam 
ettirememektedir. Güncel verilere göre Suudi ekonomisi 2017 yılının ilk 
çeyrek döneminde % 0,5 oranında küçülürken, ikinci çeyrek dönemde ise % 
1 oranında daralmış bulunmaktadır. Suudi ekonomisinin 2009 yılından beri ilk 
kez üst üste iki çeyrek dönem daraldığı kaydedilmektedir.      
 

 

I.5. Türkiye Ekonomisi 
 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye 
ekonomisi, iç tüketimdeki canlanmanın ve hükümetin aldığı tedbirlerin 
etkisiyle 2017 yılının ikinci çeyrek döneminde % 5,1 ile olumlu seviyede bir 
büyüme kaydetmiştir. Daha önce % 5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi 
de % 5,2 olarak revize edilmiştir. Böylece 2017 yılının ilk yarısında ekonomi 
yıllık bazda % 5,1 büyüme sergilemiş bulunmaktadır. Yılın ikinci çeyreğindeki 
büyüme hızı ikinci çeyrekler itibarıyla son 3 yılın ortalamasının üzerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde son 8 çeyrek dönemin en olumlu 
performansını sergilemiştir. İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin 
yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması 
ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur. 
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Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler yılın geri kalanında da büyümenin güçlü 
devam edeceği yönündedir.   
 
İkinci çeyrek dönemde yatırım harcamaları 2,9 puan ile büyümeye en yüksek 
katkıyı yaparken, aynı dönemde net dış ticaretin büyümeye sağladığı katkı ilk 
çeyreğe kıyasla azalmakla birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Böylece, net 
dış ticaret büyümeye toplam 1,7 puan katkı sağlamıştır. Yılın ilk altı ayı 
itibarıyla bakıldığında ise net dış ticaretten gelen katkının 2,0 puan olduğu 
görülmektedir. 
 
Özel tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktiviteyi 
desteklemeyi sürdürmüştür. Söz konusu kalem bu dönemde büyümeye 1,9 
puanlık katkı sağlamıştır. Öte yandan, son dönemde ekonominin 
canlanmasında önemli payı olan kamu tüketim harcamalarının ilk çeyreğin 
aksine ikinci çeyrekte büyümeyi daraltıcı yönde etki etmesi dikkat 
çekmektedir.  
 
Hanehalkının tüketim harcamalarının alt kırılımlarına bakıldığında iç talebi 
canlandırıcı yönde alınan tedbirlerin etkisiyle dayanıklı mallara yönelik tüketim 
harcamalarının %4,8 ile ilk çeyrekten daha hızlı bir oranda arttığı 
görülmektedir.  
 
Kamunun ekonomiyi destekleyici yönde hayata geçirdiği destek ve teşviklerin 
olumlu etkilerinin devam etmesiyle yılın ilk yarısının ardından üçüncü çeyrek 
dönemde de büyümede olumlu tablonun devam etmesi beklenmektedir. Yılın 
geri kalan döneminde özel tüketim harcamalarındaki ivmenin devam etmesi 
ve net ihracatın büyümeye katkısının sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler 
ve veriler çerçevesinde 2017 yılı büyüme oranının % 5 seviyelerinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir.   
 
IMF tarafından yapılan güncel revize tahminlere göre ise daha önceden 2017 
yılında % 2,5 büyümesi öngörülen Türkiye ekonomisinin yılı % 5,1 büyümeyle 
kapatması, 2018 yılında ise % 3,5 oranında büyümesi öngörülmektedir.  
 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı 2016 yılı Nisan ayında             % 
10,5 olurken, Mayıs ayında % 10,2 ve Haziran ayında da % 10,2 seviyelerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Türkiye son dönemde sanayi üretiminde başarılı bir performans 
göstermektedir. 2016 yılı Ağustos ayında sanayi üretiminde ciddi bir yükseliş 
yaşanmıştır. Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 
5,2 oranında artmıştır. Sanayi üretimi Temmuz ayında ise geçen yılın aynı 
ayına göre rekor oranda % 14,5 artış göstermişti.  
 
İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarına bakıldığında Ağustos ayında 
kapasite kullanım oranının % 78,8 olduğu, Eylül ayında ise % 79 seviyesinde 
kaydedildiği görülmektedir.  
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Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye genel ihracatı 2017 yılının 
Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 8,9 oranında artarken, Ocak-
Eylül konsolide dönemde ise % 10,6 oranında artış göstermektedir.  
 
Bu arada 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklanmıştır. 
OVP'nin temel amaçları; makroekonomik istikrarın korunması, beşeri 
sermaye ve iş gücü kalitesinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli üretimin 
yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması 
ve gelir dağılımının iyileştirilmesi olarak sıralanmaktadır.  
 
Program’da daha önceki büyüme hedefleri yukarı yönlü revize edilerek 2017, 
2018, 2019 ve 2020 yıllarında her bir yıl için % 5,5 oranında büyüme hedefi 
belirlenmiştir. OVP’ye göre bu yıl sonunda 847 milyar dolar seviyesinde olan 
GSYH’nin 2020 yılında 1 trilyon 74 milyar dolara yükselmesi öngörülmektedir. 
Programda işsizlik oranının bu yıl sonunda % 10,8’e yükselmesi, 2018 yılında 
% 10,5’e inmesi, 2019 yılında % 9,9’a gerilemesi ve 2020 yılında ise % 9,6 
olması hedeflenmektedir.  
 
Yine aynı programda ihracatın bu yıl sonunda 156,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşmesi, 2018 yılında 169 milyar dolara yükselmesi, 2019 yılında 182 
milyar dolara çıkması, 2020 yılında ise 195 milyar dolara yükselmesi 
öngörülmektedir. Programda ithalatın ise sırasıyla 2017 yılında 222, 2018 
yılında 237, 2019 yılında 253, 2020 yılında ise 272 milyar dolar olarak 
gerçekleşmesi öngörülmektedir.  
    
    
Ağustos ayının başında 3,51 TL olan dolar kuru Eylül ayının başında 3,44 TL 
seviyesine gerilemiş, Eylül ayının sonunda ise 3,55 TL seviyesine 
yükselmiştir. Ağustos ayının başında 4,16 TL olan euro kuru Eylül ayının 
başında 4,10 TL seviyesine gerilemiş, Eylül ayının sonunda ise 4,20 TL 
seviyesine yükselmiştir.  
 
İhracatının % 70’inden fazlasının Avrupa Birliği’ne yapan hazırgiyim ve 
konfeksiyon sektörü için son derece önem arz eden euro / dolar paritesi ise 
Ağustos ayının başında 1,18 seviyesindeyken, Ağustos ayının sonunda ise 
1,20 seviyesinin üstüne çıkmış, Eylül ayının sonunda ise tekrar 1,18 
seviyesine gerilemiştir.   
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II. İHRACATIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
 
 

II.1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %1,8 Azaldı  
 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, 2017 Ocak-
Eylül döneminde Türkiye’den 12,6 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. 2016 Ocak-Eylül dönemine göre ihracatta, 
dolar bazında %1,8 oranında düşüş yaşanmıştır.  
  
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, 2017 yılının ilk dokuz ayında %11’lik payı 
ile otomotiv endüstrisinin ardından en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör 
konumundadır.    
 
2017 Ocak-Eylül döneminde genel ihracat performansı içerisinde, hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatının payını 2016 Ocak-Eylül dönemi ile karşılaştırmalı 
olarak gösteren tablo aşağıda verilmektedir.   
 

 
 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye genel ihracatı %10,6 oranında artarak 
114,7 milyar dolar olmuştur. Sanayi ihracatı ise %12,3 oranında artışla 88,4 
milyar dolara yükselmiştir. Bu çerçevede, 2017 Ocak-Eylül döneminde 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörün ihracat performansının, sektörde yaşanan 
%1,8 düşüş oranı ile hem genel ihracat hem de sanayi ihracatı performansının 
gerisinde kaldığı görülmektedir. 2017 Ocak-Eylül döneminde, hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %12,4’ten %11’e, 
sanayi ihracatındaki payı ise %16,4’ten %14,3’e gerilemiştir.   
 
Diğer taraftan, 2017 ilk dokuz aylık dönemine ilişkin istatistikler çerçevesinde, 
genel ihracat içerisinde tekstil sanayii ile birlikte hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü toplam 18,6 milyar dolar (12,6 milyar dolar + 6 milyar dolar = 18,6 milyar dolar) 



 16 

ile 20,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen otomotiv sektörünün ardından 
ikinci sırada yer almaktadır. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 11,8 
milyar dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
 
 

II.2 Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri  
 

2016 yılında aylık bazda, bir ay hariç devamlı yükseliş görülen hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatında 2017 yılının ilk dokuz ayı incelendiğinde artış 
eğiliminin düşüşe geçtiği görülmektedir. 2017 Ocak ayında ihracatın %4,9 
oranında, Şubat ayında ise %9,1 düştüğü görülürken Mart ayında ise %1,8 
oranında artış yaşanmıştır. Nisan ayında ise artış yerini %11,1’lik bir düşüşe 
bırakmış, Mayıs ayında düşüş eğilimi azalarak %0,9 olarak kaydedilmiştir. 
Haziran ayında düşüş tekrar ivme kazanarak %8,6 oranına ulaşmıştır. 
Temmuz ayında diğer ayların aksine %19’luk bir artış yaşanırken, Ağustos 
ayında artış oranı %4,6 olarak kaydedilmiştir. Eylül ayına gelindiğinde ise 
önceki iki ayın aksine %1,8’lik düşüş yaşanmıştır.  
 
2017 yılının ilk dokuz ayı için hesaplanan aylık ortalama ihracat değeri 1.410 
milyar dolardır ve bu değer 2016 yılının ilk dokuz ayı için çıkarılan aylık 
ortalama değerin (1.432 milyar dolar) altındadır. 
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II.3 İhracatçı Birlikleri Bazında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı  
 

Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının bölgeler bazında dağılımı konusunda 
İhracatçı Birlikleri kayıt rakamları gösterge niteliğindedir. Bölgeler ve Birlikler 
bazında bakıldığında, 2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den yapılan 
toplam 12,6 milyar dolarlık ihracatın %73,7’lık kısmı, İstanbul’dan 
gerçekleştirilmiştir. Bursa’dan yapılan ihracatın %3,9’luk payı da dikkate 
alındığında, %77,6’lık pay ile Marmara Bölgesi’nden yapılan ihracat, Türkiye 
toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık dörtte üçünden 
fazlasına karşılık gelmektedir.  
 
Diğer yandan, İzmir’den yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %7,4 
pay ve Denizli’den yapılan ihracatın %6,4 payı birlikte değerlendirildiğinde, 
Ege Bölgesi’nin Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından aldığı 
pay %13,8 düzeyindedir.    
 
Akdeniz Bölgesi’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı toplam 
%2,2, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin payı %2,2 ve Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin payı %1,5’dur. 
 
2017 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının İhracatçı 
Birlikleri bazında dağılımı, izleyen tablo ve grafikte verilmektedir. 
 

 
 



 18 
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III.  BAŞLICA ÜLKE GRUPLARI İTİBARIYLA İHRACAT 
 
 
III.1 Ülke Grupları İtibarıyla İhracat Performansı 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde başlıca ülke grupları itibarıyla Türkiye’nin 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının dağılımı ve payları, değişim oranları ile 
birlikte aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
 

 

 
 
 

 
III.2 En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 

 
2017 yılının ilk dokuz ayı sonunda Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak 
sıralanmıştır. Yılın ilk dokuz ayında Almanya’ya %0,3 oranında düşüşle 2,4 
milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %18,7 artışla 1,5 milyar dolarlık 
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ve İngiltere’ye %6,2’lik düşüşle 1,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç 
ülkeyi dördüncü sırada 626,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve 
beşinci sırada 621,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. 
Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
 
Türkiye’den 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılan ilk on ülkeye toplam 8,6 milyar dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu on ülkenin 12,6 milyar dolarlık sektörel ihracat 
içinde payı %67,9 olarak hesaplanmaktadır.  
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III.3 Yüksek Oranlı İhracat Artışı Kaydedilen Ülkeler 

 
 
2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan 
ülkelerin başında %29’luk artış ile Orta Doğu ülkesi Irak gelmektedir. Bu 
ülkeye ihracat 505,8 milyon dolara yükselmiştir. İkinci sırada %937’lik artış ve 
157 milyon dolarlık ihracat değeri ile AB ülkesi Macaristan yer almaktadır. 
Rusya Federasyonu %54’lik artış ve 137,1 milyon dolar ihracat değeri ile 
üçüncü sırada gelmektedir.  
 
Diğer yandan Lübnan’a yapılan ihracattaki %82’lik artış ve Litvanya’ya yapılan 
ihracattaki %75’lik artış göze çarpmaktadır. Öne çıkan diğer ülkeler ise 
Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Fas, Sırbistan ve Suriye olarak sıralanmaktadır.  
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III.4 AB Ülkeleri’ne İhracatta Düşüş: %1,2 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 28 AB ülkesine 9 milyar dolar 
değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon mamulü ihraç edilmiştir. Bu rakam ile 28 
AB ülkesinin Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından aldığı 
pay, %71,4 olmuştur. Bu pay 2016 eş dönemindeki paydan (%71) 0,4 puan 
daha yüksektir. AB ülkelerine ihracat 2017 Ocak-Eylül döneminde %1,2 
oranında azalmıştır. AB ülkelerine ihracattaki bu düşüş, %1,8’lik sektörel 
ihracat düşüşünden daha az oranlı olarak gerçekleşmiştir. 
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28 AB ülkesinden 10’unda hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %936,8’e varan 
oranlarda artarken, 17 ülkeye ihracat %0,3 ile %93,7 arasında değişen 
oranlarda azalmıştır. 2017 Ocak-Eylül döneminde en yüksek oranlı ihracat 
artışı olan AB ülkesi, %936,8 artışla 157 milyon dolarlık ihracat yapılan 
Macaristan’dır. %74,5 artış ve 53,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Litvanya, 

Birim: 1000 $

2016                      

Ocak - Eylül              

1000 $

Toplam 

Konf.'da  

Pay %

2017                 

Ocak - Eylül         

1000 $

Toplam 

Konf.'da  

Pay %

Değişim % 

Almanya 2.406.996 18,7 2.400.505 19,0 -0,3

İspanya 1.299.375 10,1 1.542.873 12,2 18,7

İngiltere 1.533.655 11,9 1.438.736 11,4 -6,2

Hollanda 591.288 4,6 626.603 5,0 6,0

Fransa 648.457 5,0 621.938 4,9 -4,1

İtalya 473.845 3,7 413.405 3,3 -12,8

Polonya 495.899 3,8 333.614 2,6 -32,7

Danimarka 320.502 2,5 284.572 2,2 -11,2

Belçika 240.478 1,9 223.887 1,8 -6,9

Bulgaristan 205.617 1,6 182.835 1,4 -11,1

İsveç 184.670 1,4 180.196 1,4 -2,4

Macaristan 15.145 0,1 157.018 1,2 936,8

Romanya 104.783 0,8 101.356 0,8 -3,3

Çek Cumhuriyeti 79.946 0,6 98.415 0,8 23,1

Avusturya 98.349 0,8 91.247 0,7 -7,2

Yunanistan 80.841 0,6 82.191 0,6 1,7

Litvanya 30.915 0,2 53.948 0,4 74,5

İrlanda 47.145 0,4 51.464 0,4 9,2

Slovakya 60.057 0,5 44.256 0,3 -26,3

Finlandiya 46.007 0,4 35.093 0,3 -23,7

Hırvatistan 34.240 0,3 31.723 0,3 -7,4

Slovenya 14.993 0,1 18.685 0,1 24,6

Portekiz 8.164 0,1 8.756 0,1 7,2

Letonya 71.304 0,6 6.791 0,1 -90,5

Malta 3.225 0,0 3.779 0,0 17,2

Estonya 44.308 0,3 3.738 0,0 -91,6

Lüksemburg 5.177 0,0 325 0,0 -93,7

Diğer Ülke 7 0,0 4 0,0 -43,0

AB (28) Toplamı 9.145.392 71,0 9.037.951 71,4 -1,2

Türkiye Hazırgiyim ve 

Konfeksiyon İhracatı
12.881.515 100 12.649.363 100 -1,8

AB Ülkelerine Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı

2016 - 2017 Ocak - Eylül

Kaynak: e-Birlik  Sistemi / Ek im 2017
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%24,6 artışla 18,7 milyon dolarlık ihracat yapılan Slovenya hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının yüksek oranda arttığı diğer AB ülkeleridir. Bu ülkelerin 
yanı sıra %23,1 artışla Çek Cumhuriyeti, %18,7 artışla İspanya ve %17,2 
artışla Malta 2017 yılının ilk dokuz ayında diğer yüksek artış elde edilen 
pazarlar olarak göze çarpmaktadır.  

 
En yüksek oranlı ihracat düşüşü görülen AB ülkesi ise %93,7 düşüşle 325 bin 
dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan Lüksemburg olmuştur. 
2017’nin ilk dokuz ayı sonunda Estonya %91,6’lık ve Letonya %90,5’lik 
ihracat düşüşleriyle göze çarpmaktadır. 
 
Almanya, 2017 yılının ilk dokuz aylık dönemi sonunda da en fazla hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatı yapılan AB ülkesi konumunu korumuştur. AB 28’in en 
büyük ekonomisi Almanya’ya 2017 Ocak-Eylül döneminde %0,3 düşüşle 2,4 
milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’den 183 ülkeye yapılan 12,6 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %19’u Almanya’ya yapılmaktadır. İspanya %18,7 artışla ve 1,5 
milyar dolar ihracat değeri ile ikinci büyük pazar olurken, İngiltere %6,2 
düşüşle ve 1,4 milyar dolar ile üçüncü büyük pazar durumundadır. 
 
Hollanda, Fransa, İtalya ve Polonya diğer önde gelen AB pazarlarındandır.  
 
  

III.5. Orta Doğu Ülkeleri’ne İhracatta %3,6 Azalış Var 
 
Irak, Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi ülkelerin yer 
aldığı Orta Doğu ülke grubuna Türkiye’den yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı, 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016’nın eş dönemine kıyasla %3,6 
oranında azalarak 1,5 milyar dolardan 1,4 milyar dolara gerilemiştir. Bu 
düşüşle ülke grubunun Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatından aldığı payı %11,3 olarak hesaplanmıştır.  
 
Orta Doğu ülkeleri içerisinde Türkiye’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İran ve Lübnan’dır. Irak aynı zamanda Türkiye’nin en fazla 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç ettiği 6. Ülkedir. 2017 Ocak-Eylül döneminde 
Irak’a ihracat %29 oranında artarak 392,2 milyon dolardan 505,8 milyon 
dolara yükselmiştir. İsrail’e ihracat %6,3 oranında artarak 250,5 milyon dolara 
yükselmiştir. Üçüncü en fazla ihracat yapılan ülke Suudi Arabistan’a ihracatta 
%9,5’lik bir düşüş görülmektedir. Suudi Arabistan’a 229,9 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilmiştir.  
 
Orta Doğu ülke grubunda, en yüksek oranlı ihracat artışı %82,2 ile Lübnan’a 
yapılan ihracatta kaydedilmiştir. Bu yüksek artış oranı ile Lübnan’a yapılan 
ihracat 45,5 milyon dolardan 83 milyon dolara yükselmiştir. Suriye, 25,2 
milyon dolar ihracat değeri ve %28,1 oranında artışla yüksek oranlı ihracat 
artışı kaydedilen diğer bir pazardır.  Bu grupta İran’a ihracatta %67,7’lik düşüş 
kaydedilmiştir.   
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Irak’ın Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında payı %4’e 
yükselirken, İsrail’in payı %2 ve Suudi Arabistan’ın payı %1,8 olarak 
kaydedilmiştir.  
 
 

III.6.  Eski Doğu Bloku Ülkeleri’nde Artış Oranı: %2,9 
 

Rusya, Ukrayna, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerin 
yer aldığı eski Doğu Bloku ülke grubuna 2017 Ocak-Eylül döneminde 584,7 
milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir. İhracat 
2016 yılının ilk dokuz aylık dönemine kıyasla %2,9 oranında artmıştır. Bu artış 
sonrasında ülke grubunun Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatında payı %4,6 olarak kaydedilmiştir.  

 
Ülke grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler Ukrayna, Rusya, Bosna-
Hersek, Gürcistan ve Sırbistan olarak sıralanmaktadır. 
 
Bu ülke grubundaki en büyük pazar Ukrayna’dır. Söz konusu ülkeye 
Türkiye’den 2017 Ocak-Eylül döneminde 172,2 milyon dolar değerinde 
hazırgiyim ve konfeksiyon mamulü ihraç edilmiş, ihracat 2016’nın Ocak-Eylül 
dönemine kıyasla %28 oranında azalmıştır. Ukrayna’nın sektörel ihracattaki 
payı da %1,9’dan %1,4’e gerilemiştir. 
 
İkinci büyük pazar Rusya’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 Ocak-
Eylül döneminde 2016’nın eş dönemine kıyasla %53,9 oranında artarak 89 
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milyon dolardan 137,1 milyon dolara yükselmiştir. Rusya’nın Türkiye toplam 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından aldığı pay da %0,7’den %1,1’e 
yükselmiştir.  
 

 
 
 

Üçüncü büyük pazar Bosna-Hersek’e ihracat 2017 Ocak-Eylül döneminde 
%15,2 oranında artışla 56,5 milyon dolara yükselmiştir. Dördüncü büyük 
pazar Gürcistan’a %18,1’lik artışla 51,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.  
 
Ülke grubunda en yüksek oranlı artış %89,5 ile Moldavya’ya ihracatta 
görülmüştür. Bu artışın yanı sıra, %39,3’lük artış görülen Sırbistan yüksek 
oranda artış görülen bir diğer Eski Doğu Bloku ülkesi olmuştur.  
 
 

III.7.  Afrika Ülkeleri’ne İhracatta %13,1’lik Düşüş Gerçekleşti 
 
Türkiye’den Afrika ülkelerine 2017 Ocak-Eylül döneminde 441,3 milyon dolar 
değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2016 Ocak-
Eylül dönemine kıyasla %13,1 oranında azalmıştır.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen Afrika ülkeleri sırasıyla Cezayir, Libya, Fas, Mısır ve Tunus 
olmuştur. Cezayir’e ihracat 2016’nın ilk dokuz ayına kıyasla %4,7 düşüşle 
150,1 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Libya’ya %5,5 düşüşle 74,2 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. %31,2 oranında artış görülen 
Fas’a ihracat ise 67,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Cezayir’in Türkiye 
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toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından aldığı pay %1,2, Libya’nın payı 
%0,6 ve Fas’ın payı ise %0,5 olmuştur.  
 
Afrika ülke grubunda en fazla ihracat yapılan ilk sekiz ülke içerisinde Fas hariç 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %2,3 ile %41,7 arasında değişen oranlarda 
azalmıştır. Oransal olarak ihracatın en fazla azaldığı ülke %41,7 düşüşle Mısır 
olmuştur.  
 

 

 
 

 
III.8.  Amerika Ülkeleri İhracatında %4,7 Artışa Ulaşıldı 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde ABD, Kanada, Meksika, Şili, Brezilya, Panama 
ve Kolombiya gibi ülkelerin gruplandırıldığı Amerika ülke grubuna Türkiye’den 
yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, %4,7 oranında artarak 488 milyon 
dolardan 511,1 milyon dolara yükselmiştir.  
  
Grubun en fazla ihracat yapılan ülkesi ABD’dir. 2017 Ocak-Eylül döneminde 
ABD’ye %4,2 artışla 425 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. ABD’nin Türkiye 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında payı %3,4’tür. Grubun ikinci en fazla 
ihracat yapılan ülkesi Kanada’ya ise 2017 Ocak-Eylül döneminde %9,4 
oranında artışla 48,6 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
  
ABD ve Kanada’nın ardından üçüncü büyük pazar olan Meksika’ya ihracat 
%1,3 oranında artarak 12,4 milyon dolardan 12,6 milyon dolara çıkarken 
dördüncü sıradaki Şili’ye ihracat %10,3 oranında artarak 9,7 milyon dolara 
çıkmıştır.  
 



 28 

 
 
ABD Tekstil ve Konfeksiyon Ofisi (Otexa) verilerine göre, 2017 yılının Ocak-
Ağustos döneminde ABD tarafından toplam 53,2 milyar dolar değerinde 
hazırgiyim ithalatı yapılmıştır. 2016 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla 
ithalatta %1,8’lik düşüş olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti, ABD’nin en fazla 
ithalat yaptığı ülke olarak yerini korumuştur. Sırasıyla Vietnam, Bangladeş, 
Endonezya ve Hindistan; ABD’nin diğer büyük hazırgiyim ve konfeksiyon 
tedarikçileridir. 
 
Çin Halk Cumhuriyeti’nden ABD’ye 2017 Ocak-Ağustos döneminde 17,5 
milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon mamulü ithal edilmiş, ithalat 
2016’nın eş dönemine kıyasla %4,7 oranında azalmıştır. ABD’nin ikinci büyük 
hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçisi Vietnam’dan ithalat %5,6 artışla 7,7 
milyar dolara yükselirken, üçüncü büyük tedarikçi Bangladeş’ten ithalat %5,6 
oranında azalarak 3,5 milyar dolara gerilemiştir. 
 
ABD’nin diğer önemli tedarikçilerinden Endonezya’nın ithalatı %4,8 düşüşle 
3,1 milyar dolar olarak kaydedilmiş, Hindistan’dan hazırgiyim ve konfeksiyon 
ithalatı ise %0,9 oranında artarak 2,6 milyar dolar olmuştur. Diğer bir önemli 
tedarikçi Meksika’dan ithalat 2017 Ocak-Ağustos döneminde %5,3 artarak 2,3 
milyar dolar olmuştur. Bu ilk altı ülkeyi takiben Hondura’dan ithalat %1,4 
azalışla 1,6 milyar dolara düşerken, Kamboçya’dan ithalat %2,9 düşüşle 1,4 
milyar dolar olmuştur. Diğer önde gelen tedarikçilerden Sri Lanka’dan ithalat 
2017 Ocak-Ağustos döneminde %2,6 oranında düşüşle 1,3 milyar dolara 
gerilemiştir. 
  
2017 Ocak-Ağustos döneminde ABD’nin Türkiye’den hazırgiyim ve 
konfeksiyon ithalatı %10,1 oranında artarak 321,1 milyon dolardan 353,8 
milyon dolara yükselmiştir. 
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Aynı dönemde ABD’nin Umman’dan ithalatı %448 oranında, Burma’dan 
ithalatı %76,3 oranında, Madagaskar’dan ithalatı %58 oranında artmıştır. 
 
 

III.9. Türk Cumhuriyetleri’ne İhracatta %8,8 Azalış Var
                                                                                                                                                                                                                                             
Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan 
gibi Türk Cumhuriyetleri’nin yer aldığı ülke grubuna, 2017 Ocak-Eylül 
döneminde Türkiye’den 265 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon 
mamulü ihraç edilmiştir. İhracat 2016 yılının eş dönemine kıyasla %2,1 
oranında artmıştır.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen Türk Cumhuriyeti Kırgızistan’dır. Kırgızistan’a Türkiye’den %39,4 
artışla 126,5 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştır. Kırgızistan’ın Türkiye 
toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı içinde payı, %1’dir. 
 
Grubun ikinci en fazla ihracat yapılan ülkesi Kazakistan’dır. Kazakistan’a 2017 
Ocak-Eylül döneminde %23,8 oranında düşüşle 66,8 milyon dolarlık hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır.  
 
Türk Cumhuriyetleri ülke grubundaki üçüncü büyük pazar olan Azerbaycan-
Nahcivan’a 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde %53,5 düşüşle 28,8 milyon 
dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
 
Sırasıyla %31,1 düşüşle 19,6 milyon dolarlık ihracat yapılan Türkmenistan, 
%7,9 artışla 16,1 milyon dolarlık ihracat yapılan Tacikistan ve %4,2 artışla 7,3 
milyon dolarlık ihracat yapılan Özbekistan diğer önde gelen pazarlardandır. 
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III.10.  Diğer Avrupa Ülkeleri’ne İhracat Düşüşü: %13,1   
 

İsviçre, Norveç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin 
gruplandırıldığı Diğer Avrupa ülke grubuna 2017 Ocak-Eylül döneminde 
Türkiye’den 137,4 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapılmıştır. 2017 Ocak-Eylül döneminde bu ülke grubuna ihracat 2016 Ocak-
Eylül dönemine kıyasla %13,1 oranında azalmıştır. Ülke grubunun Türkiye 
toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında payı %1,1’dir. 
 

 

 
 

 
Diğer Avrupa ülke grubunun en fazla ihracat yapılan ülkeleri İsviçre, Norveç 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkelerden İsviçre’ye %8,9 azalışla 
79,5 milyon dolar değerinde ihracat yapılırken, Norveç’e %31,3 azalışla 31,3 
milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihracat 
ise 2016 eş dönemine kıyasla %4,1 artışla 25,8 milyon dolar olmuştur.  
 

 
III.11.  Asya ve Okyanusya Ülkelerine İhracatta Artış Oranı %3,7 
 

Asya ve Okyanusya ülke grubuna 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016 eş 
dönemine kıyasla %3,7 oranında artışla, 185,1 milyon dolar değerinde 
hazırgiyim ve konfeksiyon mamulü ihraç edilmiştir.   
 
Ülke grubunun en fazla ihracat yapılan ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, 
Avustralya, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore olarak sıralanmaktadır. 2017 
Ocak-Eylül döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’ne %3,1 artışla 47,7 milyon 
dolarlık ihracat yapılırken, Avustralya’ya %11 azalışla 25,7 milyon dolarlık, 
Japonya’ya %7,5 artışla 21 milyon dolarlık, Hong Kong’a %2,2 azalışla 20,5 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Güney Kore Cumhuriyeti %13,7, 
Singapur’da %7,3 ve Endonezya’da ise %66,2 oranlarında artışlar meydana 
gelmiştir.  
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III.12. Serbest Bölgelere İhracat %8,9 Azaldı 
 

Serbest Bölgelere 2017 Ocak-Eylül döneminde %8,9 azalışla 52,9 milyon 
dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu düşüşle, 
serbest bölgelerin Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında payı 
%0,5 dir.  
 
En fazla ihracat yapılan serbest bölge, Avrupa Serbest Bölge’dir. 2017 Ocak-
Eylül döneminde Avrupa Serbest Bölge’ye 24,6 milyon dolarlık hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2016 Ocak-Eylül döneminde %0,9 
oranında azalmıştır. Trakya Serbest Bölge’ye %1,1 düşüşle 15,5 milyon 
dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılırken, Mersin Serbest 
Bölge’ye %56,1 azalışla 3,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.  
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Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan diğer serbest bölgeler, %782,5 
artışla 2,7 milyon dolarlık ihracat yapılan İstanbul Deri Serbest Bölgesi, %47,1 
düşüşle 1,6 milyon dolarlık ihracat yapılan Adana Yumurtalık Serbest Bölge, 
%8,6 artışla 1,5 milyon dolarlık ihracat yapılan Ege Serbest Bölge ve %40,5 
düşüşle 1,2 milyon dolarlık ihracat yapılan Bursa Serbest Bölge olarak 
sıralanmaktadır. 

 
 
 
 

IV. ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 
İHRACATI  
 
 

Örme konfeksiyon mamulleri, dokuma konfeksiyon mamulleri ve diğer hazır 
eşyalar, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün üç temel ürün grubudur ve 
sektörel ihracat performansı değerlendirilirken bu üç temel ürün grubunu 
dikkate almak gerekmektedir. Söz konusu üç temel ürün grubunun Türkiye 
toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki payları ve dolayısıyla 
ağırlıkları farklıdır.  
 
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında ağırlıklı ürün grubu örme 
konfeksiyon mamulleridir. 2017 Ocak-Eylül döneminde örme konfeksiyon 
mamullerinin toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı %51,7, 
dokuma konfeksiyon mamullerinin payı %35,6 ve hazır eşyaların payı %11,3 
olmuştur.  
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2017 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyonun üç temel ürün 
grubunda da birinde artış diğer ikisinin ihracatında azalışlar olmuştur. Bu 
dönemde, %2,5 oranında azalışla 6,5 milyar dolar değerinde örme 
konfeksiyon mamulü ihraç edilirken, dokuma konfeksiyon mamulleri ihracatı 
%2,1 oranında azalarak 4,5 milyara gerilemiş, hazır eşya ihracatı ise %1,5 
artışla 1,5 milyar dolar olmuştur. 2016 yılını örme konfeksiyon mamulleri 
ihracatında %0,7 azalışla, dokuma konfeksiyon mamulleri %0,5 oranında 
artışla ve hazır eşya ihracatı %3 artışla kapatmışken, 2017 yılının ilk dokuz 
ayında örme giyim mamulleri %2,5 azalış, dokuma giyim mamulleri %2,1 
azalış, ev tekstili mamullerinin de yer aldığı hazır eşya ürün grubu ise %1,5 
artış gerçekleştirmiştir. 
   
Temel ürün grupları itibariyle hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına ilişkin 
veriler, aşağıdaki tablodan izlenebilir. 
 
 

 
 
 
 

IV.1 Örme Konfeksiyon İhracatında %2,5’lik Düşüş Var  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde örme konfeksiyon mamullerinin ihracatı 2016’nın 
eş dönemine kıyasla %2,5 oranında azalarak 6,5 milyar dolara gerilemiştir.  
 
Türkiye’den en fazla örme konfeksiyon ihracatı yapılan ülkeler %0,05 artış ile 
1,4 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya, %7,3 azalışla 923,7 milyon 
dolarlık ihracat yapılan İngiltere, %9,6 artışla 621,7 milyon dolarlık ihracat 
yapılan İspanya, %4,7 azalışla 324,5 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa 
ve %11,2’lik artışla 324 milyon dolarlık ihracat yapılan Hollanda olarak 
sıralanmaktadır. Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatının %22,1’i 
Almanya’ya, %14,1’i İngiltere’ye, %9,5’u İspanya’ya, %5’i Fransa’ya ve %5’i 
Hollanda’ya yapılmaktadır. 
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En fazla örme konfeksiyon mamulü ihraç edilen ülkeler, dönemsel değişimler 
ve paylar aşağıdaki tablodan görülebilir.  
 
 

 
 
 
En fazla örme konfeksiyon ihraç edilen ilk 20 ülkenin 10’una ihracat artarken, 
diğer 10 ülkeye ihracat azalmıştır. İhracatın yüksek oranlı arttığı ülkeler 
%1,356 artışla 110,5 milyon dolarlık ihracat yapılan Macaristan, %74,5 artışla 
60,6 milyon dolarlık ihracat yapılan Rusya, %52,8 artış ve 313,3 milyon 
dolarlık ihracat yapılan Irak ve %33,6 artış ve 83,2 milyon dolarlık ihracat 
yapılan Kırgızistan’tır.  
 
Öte yandan, örme konfeksiyon ihracatında oransal olarak en fazla düşüş 
Polonya pazarında görülmüş, bu pazara yapılan örme konfeksiyon ihracatı 
2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla 2017 Ocak-Eylül döneminde %32,6 
oranında azalarak 272,4 milyon dolardan 183,6 milyon dolara gerilemiştir.  
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2017 Ocak-Eylül döneminde örme konfeksiyon mamulleri ihracatına temel 
ürün grupları itibarıyla bakıldığında, en fazla ihraç edilen ürünlerin başında 61 
09 GTİP başlıklı t-shirt, atlet ve benzeri giysilerin geldiği görülmektedir. 2017 
Ocak-Eylül döneminde 61 09 GTİP başlıklı t-shirt, atlet ve benzeri giysilerin 
ihracatı %2,3 oranında azalmış ve ihracat dolar bazında 2,3 milyar dolara 
gerilemiştir. 
 
%6,6 artış ve 1,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile 61 10 GTİP başlıklı örme 
kazak, hırka, yelek ve benzeri giysiler, %4,5 oranında düşüş ve 898 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile 61 04 GTİP başlıklı kadın ve kız çocukları için takım, 
ceket, elbise, etek, pantolon, tulum, şort, %2,1 oranında azalış ve 759,5 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile 61 15 GTİP başlıklı şoset ve külotlu çoraplar 
diğer önde gelen ihraç ürünlerindendir. 
 
Örme konfeksiyon mamullerinin on yedi ürün grubundan beşinde 2017 Ocak-
Eylül döneminde 2016’nın eş dönemine kıyasla %3 ile %45,2 arasında 
değişen oranlarda artışlar, on iki ürün grubunda ise %0,1 ile %17,9 arasında 
değişen oranlarda düşüşler olmuştur.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde ihracatı oransal olarak en fazla artan örme 
giysiler %45,2’lik artış oranı ile 445,9 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 13 
GTİP başlıklı 5903,5906 Ve 5907 Tarifeli Örme Mensucattan Mamül Giysiler 
olmuştur. Artış görülen diğer örme ürünler %6,6 artışla 1,1 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilen 6110 GTİP başlıklı kazak, hırka, yelek, v.b. ürünler, 
%3 artışla 132,7 GTİP kapsamında yer alan bebek giysileri, %12,4 artışla 70,5 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen 61 12 GTİP başlıklı eşofman takımlar, 
kayak kıyafetleri ve yüzme kıyafetleri ile %7,8 artışla 2,5 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilen 61 16 GTİP başlıklı eldivenler olarak kaydedilmiştir. 
 
En yüksek oranlı ihracat kaybı ise %17,9 ile 61 17 GTİP kapsamında yer alan 
diğer giyim aksesuarları ihracatında görülmüştür. 2017 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde söz konusu ürünlerin ihracatı 48 milyon dolardan 39,4 milyon 
dolara gerilemiştir.  
 



 36 

 
 
 

 
IV.2 En Fazla İhraç Edilen Örme Giysilerde Durum 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde de en fazla ihraç edilen örme giysiler 61 09 GTİP 
başlıklı örme t-shirt, atlet ve benzeri giysiler olmuştur. Bu ürünlerin ihracatı, 
2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %2,3 oranında azalarak 2,3 milyar dolara 
gerilemiştir.  
 
61 09 GTİP başlıklı örme t-shirt, atlet ve benzeri giysilerin 2017 Ocak-Eylül 
döneminde en fazla ihraç edildiği ülkeler Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda 
ve Fransa olarak sıralanmaktadır.  
 
Almanya’ya ihracat 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016 eş dönemine kıyasla 
%2,3 oranında azalarak 552,9 milyon dolara gerilerken, İngiltere’ye ihracat 
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%2,9 oranında azalarak 327,3 milyon dolara gerilemiştir. Diğer yandan, üçüncü 
büyük pazar İspanya’ya ihracat %28,2 oranında artarak 236,4 milyon dolara 
yükselmiş, dördüncü büyük pazar Hollanda’ya ihracat %11,6 oranında artarak 
122,7 milyon dolar olarak kaydedilmiş, beşinci büyük pazar olan Fransa’ya 
ihracat ise %5,2 oranında azalarak 118,1 milyon dolar olmuştur. 
 
 

 
 
  
Ürün grubunun en fazla ihraç edildiği yirmi ülke içerisinden sekiz ülkeye ihracat 
%5,7 ile %1.240,6 arasında değişen oranlarda artmış, diğer on iki ülkeye ise 
%2,3 ile %37,4 arasında değişen oranlarda azalmıştır. Bu yirmi ülke dikkate 
alındığında ihracatın en yüksek oranlı arttığı ülke %1.240,6 artış oranı ve 37,1 
milyon dolar ihracat değeri ile Macaristan olmuştur. Bu ülkenin yanı sıra, %51,5 



 38 

artış oranı ve 26,4 milyon dolar ihracat değeri ile Kırgızistan, %39,8 artış oranı 
ve 21,2 milyon dolar ihracat değeri ile Çek Cumhuriyeti, %28,2 artış ve 236,4 
milyon dolar ihracat değeri ile İspanya yüksek oranlı artışların olduğu pazarlar 
olarak göze çarpmaktadır.  
 
Diğer yandan, Ukrayna %37,4 düşüş ve 33,7 milyon dolarlık ihracat rakamı ile, 
Bulgaristan %25,4 düşüş ve 26,8 milyon dolarlık ihracat rakamı ile, İsveç %21,3 
düşüş ve 27,6 milyon dolar ihracat rakamı ile ihracatın yüksek oranlı azaldığı 
ülkelerdir.  

 
 

IV.3 Çorap İhracatında %2,1 Oranında Düşüş Var 
 
Çorap sanayi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt 
sektörlerinden biridir ve 2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 759,5 
milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla 
%2,1 oranında azalmıştır.   
 
Çorap ihracatındaki azalış oransal olarak örme konfeksiyon ihracatındaki 
azalışa (%2,5) yakın olduğu için, bu önemli alt sektörde ilk dokuz ayda 
sektörel ihracata yakın bir performans gösterildiği söylenebilir. 
  
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler 
İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya olarak sıralanmaktadır. 
İngiltere’ye ihracat 2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %7,6 oranında 
azalarak 170,8 milyon dolar olmuş, Almanya’ya ihracat %5,9 oranında 
azalarak 158,6 milyon dolara gerilemiştir. İngiltere’ye yapılan çorap 
ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içinde payı %22,5 ve ikinci büyük 
pazar Almanya’nın Türkiye toplam çorap ihracatında payı %20,9’dur. 
  
Üçüncü en fazla çorap ihraç edilen ülke Fransa’ya çorap ihracatı 2017 Ocak-
Eylül döneminde %1,6 oranında azalarak 80,5 milyon dolara gerilemiştir. 
Dördüncü sırada Hollanda’ya ihracatta %16,8 oranında artışla 39,6 milyon 
dolara yükselmesi söz konusudur. Beşinci sırada İspanya’ya ihracat ise %1,3 
oranında artarak 36,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülkeden 
dokuzunda ihracat %1,3 ile %116,6 arasında değişen oranlarda artarken, 
diğer on bir ülkeye ihracat %1,6 ile %41,5 arasında değişen oranlarda 
düşmüştür.  
 
İlk yirmi ülke içerisinde en yüksek oranlı artış %116,6 ve 6,7 milyon dolarlık 
ihracat ile Irak’ta söz konusu olurken, Finlandiya %85,8 artış ve 6,7 milyon 
dolarlık ihracat değeri ile ikinci en fazla artış görülen pazardır.  
 
%41,5 düşüş görülen Polonya, çorap ihracatında en büyük performans kaybı 
görülen pazardır. Bu düşüş oranı neticesinde Polonya’ya gerçekleşen çorap 
ihracatı 17,6 milyon dolardan 10,3 milyon dolara inmiştir. Suudi Arabistan 
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%20,9 düşüş ve 5,9 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci önemli kayba 
uğranılan pazardır. 
 
 

 
 

 
IV.4. Dokuma Konfeksiyon İhracatında %2,1 Düşüş Var 

 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 4,5 milyar dolar değerinde dokuma 
konfeksiyon mamulü ihraç edilmiştir. Bu ürünlerin ihracatı 2016 Ocak-Eylül 
dönemine kıyasla %2,1 oranında düşmüştür. Dokuma konfeksiyon mamulleri 
ihracatındaki azalış (%2,1), oransal olarak genel hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatındaki azalıştan (%1,8) daha fazladır. Diğer yandan, dokuma 
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konfeksiyon ihracatının toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı 
%35,6’dır. 
 
2017 Ocak-Eylül döneminde en fazla dokuma konfeksiyon ihraç edilen ilk 
yirmi ülke incelendiğinde, sırasıyla İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve 
Fransa’nın en büyük beş pazar olduğu görülmektedir.  
 

 
 

 
En fazla ihracat yapılan ülkelerden, İspanya’ya dokuma konfeksiyon 
mamulleri ihracatı dolar bazında %26,2 artışla 879,6 milyon dolar olurken, 
Almanya’ya ihracat %1,4 artışla 626,3 milyon dolar olmuştur. İspanya’nın 
Türkiye toplam dokuma konfeksiyon mamulleri ihracatında payı %19,5 ve 
Almanya’nın payı %13,9’dur. Üçüncü en fazla ihracat yapılan pazar 
İngiltere’ye ihracat 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016’nın eş dönemine 
kıyasla %4,1 oranında azalarak 448,2 milyon dolara gerilerken, Hollanda’ya 
dokuma konfeksiyon ihracatı %6,9 oranında artarak 219,6 milyon dolar 
olmuştur. Türkiye’nin dokuma konfeksiyon ihracatı açısından beşinci büyük 
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pazar olan Fransa’ya ihracat 2017 Ocak-Eylül döneminde %6,4 oranında 
azalarak 181,8 milyon dolar olmuştur.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde en fazla dokuma konfeksiyon ihraç edilen ilk 20 
ülkenin dokuzuna yapılan ihracat %1,4 ile %43,6 arasında değişen oranlarda 
artarken, on bir ülkeye ihracatta %3,3 ile %39,9 arasında değişen oranlarda 
düşüşler olmuştur.  
 
Oransal olarak dokuma konfeksiyon ihracatının en fazla arttığı ülke Rusya’dır. 
Bu ülkeye ihracat, 2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %43,6 oranında artışla 
48,3 milyon dolardan 69,4 milyon dolara yükselmiştir. Dokuma konfeksiyon 
ihracatında yüksek artış kaydedilen diğer ülkeler, Çek Cumhuriyeti (%28,1 
artış), İspanya (%26,2 artış) ve İsveç (%14,4 artış) olarak sayılabilir. 
 
Diğer yandan, 2017 Ocak-Eylül döneminde ihracatta en yüksek oranlı düşüş 
kaydedilen ülke %39,9 düşüşle 118,7 milyon dolarlık ihracat yapılan Polonya 
olmuştur.  
 
Dokuma konfeksiyon ihracatı ürün grupları bazında değerlendirildiğinde, 2017 
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla ihraç edilen ürünlerin 1,9 milyar 
dolarlık ihracat düzeyi ile 62 04 GTİP başlıklı bayan takım, ceket, elbise, etek, 
pantolon vb. giysiler olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin ihracatı, 2016 Ocak-
Eylül dönemine kıyasla %7,4 oranında artmıştır.  
 
Bu ürünleri takiben, 1 milyon dolarlık ihracatı ile 62 03 GTİP başlıklı erkek ve 
erkek çocuklar için pantolon, ceket, takım vb., 564,2 milyon dolarlık ihracatı 
ile 62 06 GTİP başlıklı dokuma bayan bluz ve gömlekler ve 413,1 milyon 
dolarlık ihracat değeri ile 62 05 GTİP başlıklı dokuma erkek gömlekleri 
dokuma konfeksiyon ihracatında önde gelen ürün gruplarıdır.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde oransal olarak ihracatı en fazla artan ürün grubu, 
ihracat değeri 8,7 milyon dolar olan giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, 
aksesuarlarıdır. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2017 yılının ilk dokuz ayında 
%13,3 artarak 8,8 milyon dolar olmuştur. Ayrıca 62 07 GTİP başlığı altında 
yer alan erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası ihracatında da %9,2 
oranında artışa ulaşılmıştır. Bu artış oranı neticesinde söz konusu ürünlerin 
ihracatı 40,2 milyon dolara yükselmiştir. Bunun yanı sıra 62 04 GTİP kodlu 
kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. ihracatında da %7,4 artış 
oranına ulaşılmış ve ihracat değeri 1,9 milyar dolar olmuştur. 
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Dokuma konfeksiyon ürünleri içerisinde 2017 Ocak-Eylül döneminde yedi 
ürün grubunda ihracat artarken on ürün grubunda ihracat azalmıştır. İhracat 
performansında düşüş görülen bu ürün gruplarından başlıcaları ise 62 10 
GTİP başlığı altında yer alan plastik, kauçuk, sıvanmış, emdirilmiş elyaftan 
hazır giyim eşyaları (-%49,8), 62 09 GTİP kapsamında yer alan bebek için 
giyim eşyası ve aksasuar (-%19,3) ve 62 11 GTİP başlığında yer alan 
kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb dokuma giyim 
eşyaları (-%15,5) olarak tespit edilmiştir.  
 

 
IV.5. En Fazla İhraç Edilen Dokuma Konfeksiyon Mamullerinde Durum 
 

2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla ihraç edilen dokuma 
konfeksiyon mamulleri, 62 04 GTİP başlıklı bayan dokuma takım, ceket, 
elbise, etek, pantolon, tulum, şort ve benzeri giysiler olmuştur. Bu ürünlerin 
ihracatı 2016 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %7,4 oranında artarak 1,9 milyar 
dolar olmuştur.  
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62 04 GTİP başlıklı bayan dokuma giysilerin en fazla ihraç edildiği ülkeler 
İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Danimarka olarak sıralanmaktadır. 
2017 Ocak-Eylül döneminde İspanya’ya ihracat %37,5 oranında artışla 424,5 
milyon dolara yükselmiştir. İspanya’nın Türkiye toplam 62 04 GTİP başlıklı 
giysi ihracatındaki payı %22,2 düzeyindedir. Almanya’ya ihracat %1,7 
oranında artışla 285,7 milyon dolara çıkarken, İngiltere’ye ihracat %2 
oranında artarak 269,2 milyon dolar olmuştur. 
 
Dördüncü büyük pazar Hollanda’ya ihracat %8,2 oranında artarak 103,2 
milyon dolara yükselirken, beşinci büyük pazar Danimarka’ya ihracat ise %5,9 
oranında artışla 71,3 milyon dolar olmuştur. 
 
2017 Ocak- Eylül döneminde en fazla 62 04 GTİP başlıklı dokuma 
konfeksiyon mamulü ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on beşine ihracat %1,7 ile 
%55,2 arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkeye ihracat %3,1 ile %19 
arasında değişen oranlarda azalmıştır. En yüksek oranlı artış %55,2 ile 
ABD’ye görülürken, ihracat rakamı 30,4 milyon dolardan 47,2 milyon dolara 
yükselmiştir. Diğer yüksek artış görülen ülkeler %55 oranında artışla 18,8 
milyon dolarlık ihracat ile Cezayir, %50 artışla 18,5 milyon dolarlık ihracat ile 
Çek Cumhuriyeti ve %49,2 artışla 22,7 milyon dolarlık ihracat ile Rusya’dır.  
 
Suudi Arabistan ve Ürdün 62 04 GTİP başlıklı bayan giysilerin ihracatında 
yüksek oranlı düşüş görülen ülkelerdir. Suudi Arabistan’a bu ürün grubunda 
ihracat %19 oranında azalarak 50 milyon dolardan 40,5 milyon dolara 
gerilerken, Ürdün’e ihracat %8,9 düşüşle 19 milyon dolara inmiştir.   
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IV.6. Denim Giysi İhracatında %4,5 Artış 
 

Denim giysiler, Türkiye’de dokuma konfeksiyon sanayinin önemli üretim 
dallarından biridir ve bu ürün grubu Türkiye’nin dokuma konfeksiyon 
ihracatından %25-30 arasında önemli bir pay almaktadır.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde sektörel ihracattaki küçülmeye rağmen denim 
giysi ihracatında da belli bir oranda artış olmuştur. Bu çerçevede 2017 yılının 
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ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’den 1,3 milyar dolarlık denim giysi ihracatı 
yapılmış, ihracat 2016’nın aynı dönemine kıyasla %4,5 oranında artmıştır. 
Dokuma konfeksiyon ihracatı içerisinde denim giysilerin payı da %28,1 
oranında olmuştur.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla denim giysi ihraç edilen 
ülkeler, %24,3 oranında artışla 260,4 milyon dolarlık ihracat yapılan İspanya, 
%2,1 oranında artışla 224,5 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya ile %8,7 
oranında artışla 194,1 milyon dolarlık ihracat yapılan İngiltere olarak 
sıralanmaktadır. 
 
Türkiye’den en fazla denim giysi ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on ikisinde %2,1 
ile %2.810,7 arasında değişen oranlarda artışlara ulaşılırken, sekiz ülkede 
%3,3 ile %46,9 arasında değişen oranlarda düşüşler olmuştur. 
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İlk yirmi ülke içerisinde denim giysi ihracatının en yüksek oranlı arttığı ülke 
%2.810,7 oranında artışla 6 milyon dolarlık ihracat yapılan Macaristan’dır. 
%44,5 oranında artışla 21,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya 
oldukça yüksek oranlı ihracat artışına ulaşılan bir diğer ülkedir. Ayrıca %31,5 
artışa ulaşılan Suudi Arabistan ve %24,3 artış görülen İspanya denim giysi 
ihracatında yüksek artış elde edilen diğer ülkeler olarak sıralanmaktadır.  
 
Denim giysi ihracatının yüksek oranlı azaldığı ülkeler, %46,9 oranında 
düşüşle 14,6 milyon dolarlık ihracat yapılan Polonya ile %26,4 oranda düşüşle 
7,2 milyon dolarlık ihracat yapılan Hırvatistan’dır. 
 
 
 

IV.7 İç Giyim ve Yatak Kıyafetlerinde İhracat Durumu 
 
İç giyim ve yatak kıyafetleri, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün oldukça 
gelişmiş alt sektörlerinden biridir. 2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 
509,3 milyon dolar değerinde dokuma ve örme, bay ve bayan külot, slip, 
sutyen, pijama, gecelik, sabahlık, bornoz, robdöşambr gibi iç giyim ve yatak 
kıyafeti ihraç edilmiştir. İhracat, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %7,2 
oranında azalmıştır.  
 
İç giyim ve yatak kıyafeti ihracatının toplam dokuma ve örme konfeksiyon 
ihracatındaki payı %4,6’dır. 
 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla iç giyim ve yatak kıyafeti 
ihraç edilen ülkeler Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve ABD olarak 
sıralanmaktadır. Almanya’ya %0,05 azalışla 64,8 milyon dolar değerinde iç 
giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilirken, Irak’a %27,6 artışla 53,6 milyon dolarlık, 
İngiltere’ye %5,6 düşüşle 34,7 milyon dolarlık, Fransa’ya %2,8 artışla 26,1 
milyon dolarlık ve ABD’ye %22,9 oranında artışla 24,6 milyon dolarlık ihracat 
yapılmıştır. 
 
Almanya’nın Türkiye toplam iç giyim ve yatak kıyafeti ihracatında payı %12,7, 
Irak’ın payı %10,5, İngiltere’nin payı %6,8, Fransa’nın payı %5,1 ve ABD’nin 
payı %4,8’dir.  

 
En fazla iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on birinde 
ihracat %2,8 ile %652,1 arasında değişen oranlarda artarken, dokuz ülkeye 
ihracat %0,05 ile %69,1 arasında değişen oranlarda azalmıştır. 
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İç giyim ve yatak kıyafeti ihracatının 2017 Ocak-Eylül döneminde en yüksek 
oranlı arttığı ülke, Macaristan olmuştur. Macaristan’a %652,1 artışla yılın ilk 
dokuz ayında 9,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. %64,3 ihracat 
artışı görülen İsveç ile %57,8 artışa ulaşılan Kırgızistan, %27,6 artış 
kaydedilen Irak iç giyim ve yatak kıyafetleri ihracatının yüksek oranlı arttığı 
diğer ülkelerdir. Ayrıca ABD’ye ihracatta %22,9 artış elde edilirken, İsrail’e 
ihracatta da %16,3’lük artış gerçekleşmiştir.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde iç giyim ve yatak kıyafeti ihracatının en yüksek 
oranlı azaldığı ülke Ukrayna olmuştur. Ukrayna’ya %54,1 düşüşle 9,7 milyon 
dolar değerinde iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilmiştir. %51,4 düşüşle 15,6 
milyon dolarlık ihracat yapılan Polonya ilk yirmi büyük pazar içinde iç giyim ve 
yatak kıyafeti ihracatının azaldığı diğer önemli pazar olmuştur.  
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IV.8 Diğer Hazır Eşya İhracatında Artış Oranı: %1,5 
 
Ev tekstili mamullerinin de ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı diğer hazır 
eşyaların ihracatı 2017 Ocak-Eylül döneminde %1,5 oranında artarak 1,5 
milyar dolar olmuştur. Türkiye genelinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 
%1,8 oranında azaldığı, örme konfeksiyon ihracatının %2,5 oranında ve 
dokuma hazırgiyim ihracatının %2,1 oranında azaldığı dikkate alındığında, 
diğer hazır eşya ihracatında daha yüksek bir performans gösterildiği 
anlaşılmaktadır.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde en fazla hazır eşya ihraç edilen ülkeler Almanya, 
ABD, Fransa, Hollanda ve İtalya olarak sıralanmaktadır. 2016 Ocak-Eylül 
dönemine kıyasla Almanya’ya hazır eşya ihracatı %4,9 oranında düşüşle 318,2 
milyon dolara gerilerken, ABD’ye ihracat %2 oranında artarak 191 milyon dolar 
olmuştur. Almanya’nın toplam hazır eşya ihracatında payı %21,6 ve ABD’nin 
payı %13 düzeyindedir. Üçüncü sıradaki Fransa’ya ihracat %1,3 oranında 
artarak 111,1 milyon dolara ulaşırken, dördüncü sıradaki Hollanda’ya ihracat 
%13,4’lük düşüşle 78,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. %8,4’lük azalış ve 
68,7 milyon dolar ile İtalya beşinci en fazla hazır eşya ihraç edilen ülkedir. 
 
2017 Ocak-Eylül döneminde en fazla hazır eşya ihraç edilen ilk yirmi ülkeden 
on birine ihracat %1,3 ile %68,4 arasında değişen oranlarda artarken, dokuz 
ülkede %2,6 ile %13,4 oranında düşüşler olmuştur.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazır eşya ihraç edilen 
ülkeler arasında en yüksek ihracat artışına ulaşılan ülke %68,4 artışla 
Bulgaristan olmuştur. Bu artış oranı ile Bulgaristan’a hazır eşya ihracatı 20 
milyon dolardan 33,7 milyon dolara yükselmiştir. Bir diğer yüksek ihracat 
artışına %49,4 ile Suriye’ye ihracatta ulaşılmıştır. Suriye’ye hazır eşya ihracatı 
16 milyon dolara yükselmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan’a yönelik hazır eşya 
ihracatı da %33,9 oranında artmıştır.  
 
İlk yirmi ülke içinde ihracatın en yüksek oranlı azaldığı ülke Hollanda’dır. 
Hollanda pazarında 2017 ilk dokuz aylık dönemde %13,4’lük kayba uğranılmış 
ve ihracat rakamı 78,9 milyon dolara düşmüştür. 
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Türkiye’nin diğer hazır eşya ihracatına temel ürün grupları itibarıyla 
bakıldığında, 63 02 GTİP başlıklı yatak çarşafları, masa örtüleri ile tuvalet ve 
mutfak bezleri, en fazla ihraç edilen hazır eşyalar olarak görülmektedir. Bu ürün 
grubunda ihracat, 2017 Ocak-Eylül döneminde %0,8 oranında düşüşle 899 
milyon dolar olmuştur.  

 
63 02 GTİP başlıklı ev tekstili mamullerini takiben, %3,5 artışla 246,5 milyon 
dolarlık ihracat yapılan 63 05 GTİP başlıklı ambalaj için torba ve çuvallar, 
%11,2 artışla 97,9 milyon dolarlık ihracat yapılan 63 04 GTİP başlıklı diğer 
mefruşat eşyası ve %0,6 düşüşle 83 milyon dolarlık ihracat yapılan 63 03 GTİP 
başlıklı perdeler ve iç storlar diğer hazır eşya ihracatında önde gelen ürün 
gruplarıdır. 
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Hazır eşyalar içerisinde 2017 Ocak-Eylül döneminde on ürün grubundan 
altısında %3,5 ile %106,6 arasında değişen oranlarda artış olurken, dördünde 
%0,6 ile %18,5 arasında değişen oranlarda düşüşler kaydedilmiştir.  
 
2017 Ocak-Eylül döneminde ihracatı en yüksek oranda artan ürün grupları 
%106,6 artışla 1,9 milyon dolarlık ihracatı gerçekleşen 63 09 GTİP kapsamında 
yer alan kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşyalardır. Ayrıca %18,2 
artış ile 36 milyon dolarlık ihracat yapılan 63 01 GTİP kapsamındaki 
battaniyeler ve diz battaniyeleri ile %17,5 artış ile 71,8 milyon dolarlık ihracatı 
gerçekleştirilen 63 07 GTİP kapsamında diğer hazır eşyalar ihracatında yüksek 
artışlar kaydedilmiştir.  
 
İhracatında en yüksek düşüş görülen ürünler 63 10 GTİP kapsamındaki 
kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim ip, v.b. olmuştur. Söz konusu ürünlerin 
ihracatı %18,5 oranında azalarak 5,6 milyon dolara gerilemiştir.  
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V. KAPASİTE KULLANIM ORANI  
 

 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 2017 Ocak-Eylül döneminde gösterdiği 
ihracat performansı değerlendirilirken, kapasite kullanım oranı konusundaki 
gelişmelerin de dikkate alınmasında fayda görülmektedir.   

 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son 
“İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” tablosundaki bilgilere göre, 2016 
yılının Eylül ayında %78,1 olan imalat sanayii kapasite kullanım oranı, 2017 
yılının Eylül ayı itibarıyla %79’a yükselmiştir. 
  
Hazırgiyim ve konfeksiyon sanayiinde 2016 Eylül ayında %78,5 olan kapasite 
kullanım oranı, 2017 yılının Eylül ayında %81,1’e yükselmiştir. Sektörel 
kapasite kullanım oranı 2016 Haziran ayına göre %3,4 oranında artmış 
bulunmaktadır.  
 

 
 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sanayiinin hammadde ihtiyacını karşılayan tekstil 
sektörünün kapasite kullanım oranı ise 2017 yılının Eylül ayında %80,5 
olmuştur. Tekstil sektörünün 2016 Eylül ayındaki kapasite kullanım oranı %78 
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idi. Buradan tekstil sektörünün kapasite kullanım oranının, 2017 yılının Eylül 
ayında 2016 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 oranında arttığı ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Yılın dokuzuncu ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite 
kullanım oranı artışı %3,4 olup bu oran %1,2 artış oranı kaydedilen imalat 
sanayiinden hem de %3,2 artış kaydedilen tekstil sektöründen yüksek 
olmuştur.  
 
 

VI. PERFORMANSA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
 

 
Euro/Dolar Paritesi’nin Etkileri 

 
2017 Ocak – Eylül Dönemi 
 
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan 12,65 milyar dolarlık hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının 9,04 milyar dolarla %71,4’ü ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB-28 ülkelerine yapılmıştır. 
 
2016 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 Euro ortalama 1,1158 ABD Dolarına eşit iken, 
2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %0,29’luk 
düşüşle 1,1125 dolar düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu çerçevede, 9,04 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %0,29’luk 
pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 9,06 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat 
tutarı 12,68 milyar dolar olup ihracatta %1,60’lık düşüş meydana gelmiş 
olmaktadır. 
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Eylül Ayı 
 
2017 yılı Eylül ayında yapılan 1,29 milyar dolarlık dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 954,1 milyon dolarla %73,7’si ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB28 ülkelerine yapılmaktadır. 

 
2016 yılı Eylül ayında 1 Euro 1,1204 ABD Dolarına eşit iken, 2017 yılının Eylül 
ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %6,50’luk artışla 1,1932 dolar 
düzeyine yükselmiştir. 
 
Bu çerçevede, 954,1 dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %6,50’luk pariteden 
kaynaklanan fiktif artıştan arındırıldığında, 892,1 milyon dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılı Eylül ayında toplam ihracat tutarı 1,23 
milyar dolar olup ihracatta %6,53 düşüş meydana gelmiş olmaktadır. 
 
      
İTKİB Genel Sekreterliği      
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi         
      

 
• İTKİB Genel Sekreterliği kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

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 1,1034 -2,60

Haziran 1,1236 1,1221 -0,13

Temmuz 1,1061 1,1494 3,91

Ağustos 1,1208 1,1797 5,26

Eylül 1,1204 1,1932 6,50

Ekim 1,1040 -100,00

Kasım 1,0824 -100,00

Aralık 1,0552 -100,00

Yıllık Ortalama 1,1070 -100,00

Ocak-Eylül Ortalaması 1,1158 1,1125 -0,29

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.

EURO - DOLAR PARİTESİ 
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Ek 1: Sektörler ve İhracatçı Birlikleri Bazında Türkiye İhracat Kaydı 2017 Ocak-
Eylül 
 
 

 
 
 
 

Ek 2: Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı: 2017 Ocak-Eylül    
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