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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2017 EKİM 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
 
Yılın İlk 10 Ayında %0,9’luk Azalış Kaydedildi  
 
2017 yılının ilk on ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının 
aynı dönemine göre %0,9’luk düşüş ile 14,2 milyar dolar olmuştur.  
 
Hazırgiyim ihracatında 2016 yılının ikinci yarısında ihracatta aylık bazda başlayan 
düşüş 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında da devam etmiştir. Mart ayında 
gerçekleşen %1,8 oranındaki artış Nisan ayında yerini %11,1’lik düşüşe bırakmıştır. 
Mayıs ayında %0,9 olarak kaydedilen düşüş oranı Haziran ayında %8,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Temmuz ayına gelindiğinde ise düşüş eğilimi yerini artışa bırakarak 
%19’luk bir artış kaydedilirken, bu artış oranı Ağustos ayında %4,6 olmuştur. Eylül 
ayında ise %1,8’lik bir düşüş gerçekleşirken bu düşüş oranı Ekim ayında yerini 
%7,9’luk artışa bırakmıştır.  
 
 
Türkiye Genel İhracatı İlk 10 Ayda %11 Oranında Arttı 
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 2016 yılının aynı 
dönemine kıyasla %11 oranında artarak 128,7 milyar dolara yükselmiştir. Son dört 
yılın Ocak-Ekim aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 2014 yılının Ocak-Ekim 
döneminde 130,9 milyar dolar olan genel ihracatın 2015 eş döneminde 120,4 milyar 
dolara gerilediği, 2016 yılının Ocak-Ekim döneminde 115,9 milyar dolara gerileyen 
ihracatın 2017 yılının ilk on ayında ise 128,7 milyar dolara yükseldiği görülmektedir.  
  
2016 yılı genelinde aylık bazda %0,5 ile %21,4 arasında değişen oranlarda düşüşler 
görülen Türkiye genel ihracatında düşüş eğilimi yıl sonuna doğru yerini artışa 
bırakmış ve bu artış eğilimi 2017 yılında devam etmiştir. 2017 yılının Ocak-Ekim 
döneminde aylık bazda %1,8 ile %31,2 arasında değişen oranlarda artış 
kaydedilmiştir.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11                             
 
2017 yılının Ocak-Ekim döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %11 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının Ocak-Ekim 
döneminde %12,1; 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde %11,8 ve 2016 yılının Ocak-
Ekim döneminde %12,3 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatı içerisindeki payı 
2016 yılının Ocak-Ekim döneminde %16,2 iken 2017 Ocak-Ekim döneminde %14,3 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki payının hem de sanayi ihracatındaki payının 2017’nın ilk on ayı 
itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
 
Ekim Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %7,9 Arttı  
 
2017 Ekim ayında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı yapılmış, ihracat 2016’nın Ekim ayına kıyasla %7,9 oranında artmıştır.  
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Diğer yandan 2017 Ekim ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2017 yılı ilk on ayı 
için hesaplanan 1,422 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üstünde yer 
almıştır.  
 

  
 
 
 

 
 

 
2017 Ocak-Ekim Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, 
İspanya ve İngiltere 
 
2017 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yılın ilk on 
ayında Almanya’ya %0,5 oranında artışla 2,7 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 
İspanya’ya %20,7 artışla 1,8 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %5,5 düşüşle 1,6 milyar 
dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 694,4 milyon dolarlık 
ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 682 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. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkenin 5’inde Artış, 5’inde Düşüş Var    
 
2017 yılının ilk on ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içinde Almanya, 
İspanya, Hollanda, Irak ve ABD’ye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2016 
yılının ilk on ayına kıyasla %0,5 ile %30,9 arasında değişen oranlarda artmıştır. En 
yüksek oranlı ihracat artışı %30,9’luk artış ile Irak’a ihracatta kaydedilmiştir.  
 
İlk on ülke içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Danimarka’ya yapılan 
ihracatta ise %3 ile %29,4 arasında değişen oranlarda düşüş görülmüştür. En 
yüksek oranlı düşüş %29,4 ile Polonya’ya yönelik ihracatta kaydedilmiştir.  
 
2017 yılında, ilk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının ilk 
on ayına göre %1,6 artarak 9,6 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 14,2 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %68’ine karşılık gelmektedir. 
 
İspanya, Irak ve Macaristan İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında %21’lik artış ile Avrupa Birliği ülkesi İspanya gelmektedir. Bu ülkeye ihracat 
1,8 milyar dolara yükselmiştir. İkinci sırada %31’lik artış ve 585,9 milyon dolarlık 
ihracat değeri ile Orta Doğu ülkesi Irak yer almaktadır. Macaristan %757’lik artış ve 
168,5 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Litvanya’ya yapılan 
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ihracattaki %70’lik artış ve Lübnan’a yapılan ihracattaki %65’lik artış göze 
çarpmaktadır. Öne çıkan diğer ülkeler ise Rusya, Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Fas 
ve Sırbistan olarak sıralanmaktadır.  
 
 

 
 
 
Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2017 yılının ilk on ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel ürün 
grubunun ikisinde düşüş birinde artış kaydedilmiştir. Örme giyim eşyaları ve 
aksesuarları en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme giyim eşyalarının ihracatı 
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre %1,7 oranında 
azalarak 7,4 milyar dolara gerilemiştir.   
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %1 oranında 
azalarak 5 milyar dolara gerilemiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer 
hazır eşya ürün grubunda ihracat %2,3 artışla 1,7 milyar dolar olmuştur. 
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Kapasite Kullanım Oranı  
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2017 yılının Ekim ayında %80,8 
olmuştur. Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Eylül 2017) %81,1 ve bir 
önceki yılın aynı ayında (Ekim 2016) ise %77,5 olarak açıklanmıştı.  Bu rakamlar 
ışığında, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2017 Eylül ayına 
göre %0,4 oranında azaldığı ve 2016 Ekim ayına göre ise %4,2 oranında artış 
olduğu görülmektedir.  
 
Sanayi Üretim Endeksi  
 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan güncel verilere göre, giyim eşyası 
imalat sanayiinde üretim endeksi 2017 yılının Ağustos ayında 2016 yılının Ağustos 
ayına kıyasla %6 oranında artarken, bir önceki aya (2017 Temmuz) göre ise %4,7 
oranında artmıştır. 

 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2017 Ocak – Ekim Dönemi 
 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yapılan 14,18 milyar dolarlık hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının 10,09 milyar dolarla %71,1’i ihracatın Euro üzerinden 
gerçekleştirildiği AB-28 ülkelerine yapılmıştır. 
 
2016 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 Euro ortalama 1,1146 ABD Dolarına eşit iken, 
2017 yılının Ocak-Ekim döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %0,38’lik 
artışla 1,1189 dolar düzeyine çıkmıştır. 
 
Bu çerçevede, 10,09 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %0,38’lik 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 10,05 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat 
tutarı 14,14 milyar dolar olup ihracatta %1,16’lık düşüş meydana gelmiş 
olmaktadır. 
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Ekim Ayı 
 

2017 yılı Ekim ayında yapılan 1,54 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 1,06 milyar dolarla %68,7’si ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB28 ülkelerine yapılmaktadır. 

 
2016 yılı Ekim ayında 1 Euro 1,1040 ABD Dolarına eşit iken, 2017 yılının Ekim 
ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %6,56’lık artışla 1,1764 dolar 
düzeyine yükselmiştir. 
 
Bu çerçevede, 1,06 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %6,56’lık 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 987,3 milyon dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2017 yılı Ekim ayında toplam ihracat tutarı 1,47 
milyar dolar olup ihracatta %3,1 artış meydana gelmiş olmaktadır. 
 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

 

2017 yılı Ekim ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracatı daha önceki 
aylarda olduğu gibi bölgemizde devam eden jeopolitik ve siyasi sorunlardan 
etkilenmekle birlikte bu dönemde en büyük pazar Avrupa Birliği kaynaklı etkiler de 
ön plana çıkmış bulunmaktadır.  
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Bu yılın ikinci çeyreğinde % 2,4 büyüyen AB ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre % 2,5 oranında büyümüştür. Yılın ikinci çeyreğinde % 2,3 
büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi ise 3. çeyrekte hızlanarak % 2,5 oranında büyüme 
göstermiştir. 2017 yılının ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerinde beklentilerin 
üzerinde büyüyen AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinde iktisadi faaliyet güçlü 
seyretmeye devam etmektedir. Bu dönemde Euro Bölgesinde üretim faaliyetleri 
Almanya önderliğinde hız kazanmış bulunmaktadır.  
 
Ekim ayının son haftasında en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) toplantısı olup, ECB politika faizinde değişikliğe gitmezken, aylık varlık alım 
miktarını 60 milyar eurodan 2018 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 30 milyar 
euroya indirmiştir. ECB Başkanı Mario Draghi Euro Bölgesinin güçlü bir görünüm 
sergilediğini ve ekonominin mevcut durumda daha az desteğe ihtiyaç duyduğunu 
vurgulamaktadır. ECB Başkanı varlık alım programının halihazırda Eylül 2018’e 
kadar sürdürülmesinin planlandığını ancak, ekonomideki gelişmelere bağlı olarak 
bu sürenin daha da uzatılabileceğini belirtmektedir. 
 

Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri açıklanmıştır. Buna göre AB genelinde işsizlik oranı 
Eylül ayında Ağustos ayındaki seviyesinden % 0,1 oranında gerileyerek  % 7,5 ile 
2008 yılı Aralık ayından beri en düşük seviyesini görmüştür. Euro Bölgesinde ise 
işsizlik oranı Eylül ayında Ağustos ayına göre % 0,1 gerileyerek 2009 yılı Şubat 
ayından beri en düşük seviyesi olan % 8,9’a gerilemiştir. AB genelinde en düşük 
işsizlik oranları % 2,7 ile Çekya, % 3,6 ile Almanya ve % 4,1 ile Malta’da 
gerçekleşirken, en yüksek oranlar ise % 21 ile Yunanistan, % 16,7 ile İspanya ve % 
11,1 ile İtalya’da gerçekleşmiştir.   
 
Almanya ekonomisinde işsizlik oranları dip seviyelerde seyretmeye devam ederken, 
iş gücü piyasasının olumlu bir gelişme göstermeye devam ettiği, dinamik istihdam 
artışının sürdüğü ve şirketlerin yeni çalışan talebinin arttığı kaydedilmektedir.   
 
Bu arada İngiltere Merkez Bankası (BOE) 10 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiştir. 
Temmuz 2007'den bu yana ilk kez faiz artırımına giden BOE Para Politikası 
Komitesi, gösterge faizi 25 baz puan artırarak % 0,25'ten 0,50'ye çıkarmıştır. 
BoE'den yapılan açıklamada, bankanın politika faizini tüm zamanların en düşük 
seviyesi olan % 0,25 seviyesinden % 0,50’ye yükseltilmesine karar verdiği 
bildirilmektedir.  
 
ABD ekonomisi ise yılın 3. çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 3 
oranında büyürken, bu büyümede özel tüketim harcamalarındaki artışın etkili olduğu 
görülmektedir. ABD’de yaşanan kasırgalar nedeniyle Eylül ayında nispeten 
durgunlaşan ekonomi Ekim ayında tekrar hızlanmıştır. Fed’in ABD ekonomisine 
ilişkin bölgesel değerlendirmelerini paylaştığı Bej Kitap raporunda, kasırgaların 
belirli bölgelerde ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilirken, 
ekonominin genel olarak “ılımlı ve ölçülü” bir büyüme sergilediği ifade edilmektedir. 
Diğer taraftan, bölgesel bazda etkili olan yetersiz işgücü ve görece zayıf tüketim 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattığına dikkat çekilmektedir.  

http://ekonomi.haber7.com/etiket/merkez+bankas%C4%B1
http://ekonomi.haber7.com/etiket/faiz
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Çin ekonomisi 2017’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
beklentilere paralel olarak %6,8 büyümüştür. İkinci çeyrek büyüme oranı ise %6,9 
olarak revize edilmiştir. Eylül ayında sanayi üretimi yıllık bazda %6,6 artarak 
beklentilerden güçlü bir performans sergilemiştir. Perakende satışlar da 
tahminlerden hızlı yükselmiştir. Öte yandan, 5 yılda bir yapılan ve ekonomik 
politikalara da yön vermesi bakımından önem taşıyan Çin Komünist Parti Ulusal 
Kongresi Ekim ayında Pekin’de yapıldı. Bu çerçevede, Çin’in serbest piyasa 
ekonomisine geçiş yönündeki reformlarını sürdürmesi beklenmektedir.  
 
Rusya Ekonomi Bakanlığı’na göre ülke ekonomisi Ağustos ayında % 2,7 oranında 
büyürken, Eylül ayında ise % 2,4 oranında büyümüştür. Ülke ekonomisi yılın ilk 9 
aylık döneminde ise % 1,8 oranında büyümüştür. Rusya’da perakende satışlar ise 
Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla % 1,2 ve % 1,9 oranlarında artarken, Eylül 
ayında ise hızlanarak % 3,1 oranında artış göstermiştir. Rusya ekonomisinin 2017 
yılını ortalama % 2 oranında büyüme ile kapatması beklenmektedir.  
 

Döviz kurlarına bakıldığında Ekim ayı başında 3,58 TL seviyelerinde bulunan ABD 
doları ay sonunda 3,78 TL seviyesine yükselmiştir. Euro ise 4,20 TL seviyesinde 
başladığı ayı 4,40 TL seviyesinde tamamlamıştır. İhracatçılarımızı daha yakından 
ilgilendiren ve hazırgiyim ihracat rekabet gücü üzerinde etkili olan euro / dolar 
paritesiyle ilgili olarak Ekim ayı başında 1,17 seviyelerinde bulunan parite, ay 
sonunda da 1,17 seviyelerinde seyretmekteydi.  
 

Bu arada Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2017 yılı için 0,4 
puanlık artışla %4’e yükseltmiştir. 2018’de ise büyümenin %3,5’e gerileyeceğini 
öngören Dünya Bankası, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerdeki görece güçlü büyümenin, küresel ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemeye 
devam ettiğini vurgulamaktadır. 
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