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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2018 ŞUBAT 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
 
Yılın İlk İki Ayında %12,3 Artış Gerçekleşti  
 
Ocak-Şubat 2018 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 
yılının aynı dönemine göre %12,3 artış ile 2,8 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlar 
2017 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan artış eğiliminin devam ettiğini 
göstermektedir. 
 
2018 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında artış 
görülmüş ve bu artış eğilimi Şubat ayındaki %9,9 artış oranıyla devam etmiştir.  
 
Sadece Şubat ayında 1,409 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2018 yılı ilk iki ayı için hesaplanan 1,421 milyar $’lık 
aylık ortalama ihracat değerinin altında bir değer olarak kayıtlara geçmiştir. 
 
 
Yılın İlk İki Ayında Türkiye Genel İhracatı %12,8 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2018 yılının Ocak-Şubat döneminde 2017 yılının aynı 
dönemine kıyasla %12,8 oranında artarak 22,5 milyar dolardan 25,3 milyar dolara 
yükselmiştir. Son dört yılın Ocak-Şubat aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 
2015 yılının Ocak-Şubat döneminde 22,8 milyar dolar olan genel ihracatın 2016 eş 
döneminde %11,1 azalışla 20,3 milyar dolara gerilediği, 2017 yılının Ocak-Şubat 
döneminde %10,8 oranında artışla 22,5 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. 
Genel ihracat 2018 yılının ilk iki ayında ise %12,8’lik artışla 25,3 milyar dolara 
yükselmiştir.  
 
Ocak-Şubat 2018 döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %16,1 oranında artarak 
20,6 milyar dolar olmuştur.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11,2                             
 
2018 yılının Ocak-Şubat döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %11,2 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2015 yılının Ocak-
Şubat döneminde %11,6; 2016 yılının Ocak-Şubat döneminde %13,5 ve 2017 
yılının Ocak-Şubat döneminde de %11,2 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2017 
yılının Ocak-Şubat döneminde %14,2 iken 2018 Ocak-Şubat döneminde %13,8 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye genel ihracatındaki 
payının bir önceki yıla göre aynı kaldığını ancak sanayi ihracatındaki payının 2018’in 
ilk iki ayı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
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Şubat Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %9,9 Arttı  
 
2018 yılı Şubat ayında Türkiye’den 1,4 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2017’nin Şubat ayına kıyasla %9,9 oranında 
artmıştır.  
 
Diğer yandan 2018 yılı Şubat ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2018 yılı ilk iki 
ayı için hesaplanan 1,421 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin de altında 
kalmıştır.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
2018 Ocak-Şubat Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2018 yılının Ocak-Şubat ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. Yılın 
ilk iki ayında Almanya’ya %12,4 oranında artışla 581,8 milyon dolarlık ihracat 
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yapılırken, İspanya’ya %20,3 artışla 324,7 milyon dolarlık ve İngiltere’ye %10,6 
artışla 305,4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 172,8 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 159,2 milyon dolarlık 
ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla İtalya, Irak, ABD, Danimarka ve 
Polonya Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen 
pazarlardır. 
 
 

 
 
 
 
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçerisinde Hollanda’ya İhracatta %30,6 
Artış 
 
2018 yılının ilk iki ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Hollanda’ya 
yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının Ocak-Şubat dönemine 
kıyasla %30,6 oranında artmıştır. Hollanda haricindeki diğer sekiz ülkede %6,1 ile 
%20,3 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilirken yalnızca Irak’a ihracatta 
%1,2 oranında düşüş kaydedilmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının ilk iki ayına göre 
%14,2 artarak 2 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 2,8 
milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %70,3’üne karşılık 
gelmektedir. 
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İspanya, Hollanda ve ABD İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2018 yılının Ocak-Şubat döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında İspanya gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %20,3 artışla 324,7 milyon dolara 
yükselmiştir. Hollanda %30,6’lık artış ve 172,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci 
sırada yer alırken, ABD %20,3 artış ve 91,7 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü 
sırada gelmektedir. Diğer yandan, Fas’a yapılan ihracatta %69,6’lık artış dikkat 
çekicidir. Ayrıca Rusya’ya ihracat %68,8 ve Çin’e ihracat %38,7 ile yüksek oranda 
artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise İsveç, Romanya, Kazakistan 
ve Libya olmuştur. 
 
 

 
 
 

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2018 yılının ilk iki aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel 
ürün grubunda da %11,1 ile %14 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 
En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2018 yılı Ocak-
Şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %11,1 oranında artarak 1,4 
milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %14 oranında 
artarak 1 milyar dolara yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer 
hazır eşya ürün grubunda ihracat %13,2 artışla 331,5 milyon dolar olmuştur. 
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Birim Fiyatlar 
 

2018 yılının ilk iki aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında 
birim fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında artarak 16,5 $/KG 
olarak kaydedilmiştir.  
 
2018 yılı Ocak-Şubat döneminde her üç ürün grubunda da birim fiyatlarda %5,8 ile 
%13,2 arasında değişen oranlarda artış gözlemlenmiştir. Örme giyim eşyalarında 
birim fiyatlar 2017 yılı Ocak Şubat dönemine göre %5,8 oranında artarak 19,1 $/KG 
olarak hesaplanmıştır. Dokuma giyim eşyalarında birim fiyat %13,2’lik artışla 24,1 
$/KG olurken, diğer hazır eşyalarda %9,6 artışla 6,4 $/KG olarak kaydedilmiştir.  
 

 

 
 

 

Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 artış 
ve 500,6 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6109 GTIP koduyla tişört, atlet ve benzeri 
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ürünler bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2017 yılı Ocak-Şubat dönemine göre %21 
artış ve 458,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuklar 
için dokuma takım elbise, ceket ve benzeri giyim ürünleri gelmektedir.  
 
2018 Ocak-Şubat döneminde ihraç edilen ilk on ürün arasında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, 6106 GTIP kodlu kadın/kız çocuklar için örme bluz, gömlek ve 
benzeri giyim ürünlerinde yaşanan %0,4’lük düşüş haricinde dokuz üründe %6,8 ile 
%23,9 arasında değişen oranlarda artış kaydedilmiştir.  
 

 
 

 

Kapasite Kullanım Oranı %79,1’e Yükseldi  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2018 yılının Şubat ayında %79,1 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Ocak 2017) %79 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Şubat 2017) ise %77,2 olarak açıklanmıştı.  Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2018 yılı Ocak ayına göre %0,2 
oranında ve 2017 yılı Şubat ayına göre ise %2,4 oranında arttığı anlaşılmaktadır. 
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Üretim, 2017 Yılı Sonunda %1,6 Arttı  
 

2017 yılı sonunda imalat sanayi üretim endeksi 2016 yılına göre %6,4 artış 
kaydederken, giyim sanayinde bu oran %1,6 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Ancak ay bazında incelendiğinde 2017 yılının son üç ayında giyim sanayi üretim 
endeksinin önemli bir artış ivmesi kazandığı görülmektedir.  
 

 
 

 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 

2018 Ocak – Şubat Dönemi 
 
2018 yılının Ocak-Şubat toplam döneminde toplamda 2,8 milyar dolarlık ihracat 
yapılmış olup, bu rakamın 2,1 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu 
dönemde AB bölgesine yapılan 2,1 milyar dolarlık ihracat, ortalama %15,50’lik 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 1,76 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde yapılan 2,8 milyar 
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dolarlık ihracat ortalama %15,50’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre %0 artışla 2,5 milyar dolar değere 
ulaşılmaktadır.   
 
 
 

 

 

 

Şubat Ayı 
 

2018 yılı Şubat ayında yapılan 1,41 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 1 milyar dolarla %71,2’si ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB28 
ülkelerine yapılmaktadır. 2017 yılı Şubat ayında 1 Euro 1,0649 ABD Dolarına eşit 
iken, 2018 yılının Şubat ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %16,06’lık 
artışla 1,2359 dolar düzeyine yükselmiştir. 
 
Bu çerçevede, AB bölgesine yapılan 1 milyar dolarlık ihracat, %16,06’lık pariteden 
kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 842 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmakta 
ve bu durumda 2018 yılı Şubat ayında toplam ihracat tutarı 1,25 milyar dolar 
olup ihracatta %2,5 düşüş meydana gelmiş olmaktadır.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

 

2018 yılı Şubat 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 ön 
plana çıkmış bulunmaktadır.  
 
Bu yılın 3. çeyreğinde % 2,8 büyüyen AB ekonomisi, yılın 4. çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre % 2,6 oranında büyümüştür. Yılın üçüncü çeyreğinde % 2,8 
büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi ise 4. çeyrekte % 2,7 oranında büyüme 
göstermiştir. 2017 yılının üçüncü ve dördüncü 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.  
 
Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri de açıklanmıştır. Buna göre AB genelinde işsizlik 
oranı Aralık ayında Kasım ayındaki seviyesine göre değişmeyerek % 7,3 ile 2008 
yılı Ekim ayından beri en düşük seviyesini görmüştür. Euro Bölgesinde ise işsizlik 
oranı Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek 2009 yılı Ocak ayından beri en 
düşük seviyesi olan % 8,7’ye gerilemiştir. AB genelinde en düşük işsizlik oranları % 
2,3 ile Çekya, % 3,6 ile Malta ve % 3,6 ile Almanya’da gerçekleşirken, en yüksek 
oranlar ise % 20,7 ile Yunanistan, % 16,4 ile İspanya (son dönemde düşüşte) ve % 
10,8 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. Alman 
ekonomisi 2017'de son altı yılın en yüksek büyüme hızını yakalamış olup Eurostat 
verilerine göre GSYH 2017 yılının son çeyreğinde % 2,9 artarken, ekonomi yıl 
genelinde % 2,5 büyümüştür. Ekonomik canlanmanın devam etmesinde tüketim 
harcamaları, birçok branşta yatırımların artması ve ihracat pazarlarının Alman 
mallarına daha fazla rağbet göstermesi etkili olmuştur. Ekonomi uzmanları 2018'in 
de Alman ekonomisi açısından başarılı bir yıl olacağı görüşündeler. Büyüme hızının 
yine % 2'nin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.  
 
Öte yandan, Alman kamu maliyesinin 2017 yılında 36 milyar euronun üzerinde bütçe 
fazlası verdiği, kamu gelirlerinin yükselmesinde ihracatın artmasının önemli rol 
oynadığı belirtilmektedir.  
 
AB’nin diğer önemli bir üyesi olan İtalya’da ise 4 Mart tarihinde genel seçime 
gidiliyor. Ekonomi ve işsizlik konularının yanı sıra göç sorunu da seçimin en çok 
tartışılan konuları arasında başta gelmektedir. 2008-2009 krizi sonrasında bir çok 
İtalyan şirketin kapandığı veya üretimlerini Arnavutluk, Sırbistan gibi komşu ülkelere 
taşıdığı belirtilmektedir.   
 

Fransa’da ise Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), 2006-2015 döneminde ülkenin 
imalat sektörüne dair bir rapor hazırlarken, 10 yıllık süreçte ülkede 27 binden fazla 
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imalathanenin kapandığı, 530 bin kişinin de işini kaybettiği, hazırgiyim ve tekstil 
sektörünün bu dönemde % 35 gerileme ile başı çektiği belirtilmektedir. Öte yandan, 
Paris ve çevresinde son 1 aydır etkili olan su baskınları ve kar yağışının şirketleri 
olumsuz yönde etkilediği bilgisi verilmektedir.     
 
ABD ekonomisi yılın 4. çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 2,5 
oranında büyürken, bu büyümede özel tüketim harcamalarındaki artışın etkili olduğu 
görülmektedir. Ekonominin en büyük kısmını oluşturan kişisel tüketim bu dönemde 
% 3,8 artış göstermiştir. ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde % 3,2 oranında 
büyümüştü. ABD ekonomisi 2017 yılı genelinde ise % 2,3 büyümüştür. Fed'in yeni 
Başkanı Jerome Powell Şubat ayı sonunda ABD Kongresi'ndeki sunumunda Aralık 
ayından bu yana ekonominin güçlendiğini ifade etmiş, bu da Fed'in 2018'de 3 yerine 
4 faiz artışı yapacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirmiştir.  
 
Brent petrolun varili Şubat ayını 65 dolar seviyesinde kapatırken, ABD’de artan 
petrol üretiminin fiyatları aşağı çektiği belirtilmektedir. Bu arada 1970’li yıllardan beri 
ilk kez olmak üzere ABD’nin günlük 10-11 milyon varillik üretimiyle dünyanın en 
büyük petrol üreticisi olacağı açıklanmıştır.  
 

Rusya ekonomisi ise 2017 yılının ikinci çeyrek döneminde % 2,5 oranında büyürken, 
üçüncü çeyrek dönemde ise yavaşlayarak % 1,8 oranında büyümüştür. Rusya 
genelinde perakende satışlarda ise Kasım ayında % 2,7 olan büyüme hızı Aralık 
ayında % 3,1’e çıkmış, Ocak ayında ise % 2,8 olmuştur. İhracatçılar için önem arz 
eden dolar / ruble paritesi ise bu dönemde 1 $ = 56-57 ruble seviyesinde 
kaydedilmektedir.  
 
Asya’nın hızlı büyüyen ekonomisi Çin, 2017 yılının % 6,9 büyüme ile kapatırken, 
2018 yılında ise % 6,5 seviyesinde büyümesi beklenmektedir.  
 
İran’da ise Merkez Bankası’nın ticari işletmelerin ABD doları kullanarak ithalat 
siparişi vermelerini yasakladığı bildirilmektedir. Merkez Bankası tarafından 
gönderilen talimat uyarınca ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş 
verebilecekleri ancak uygulamanın daha önceden yapılan başvuruları kapsamadığı 
belirtilmektedir. İran’da basın, yasak kararının, ABD yönetiminin 2015 Nükleer 
Anlaşmasına karşın İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar 
nedeniyle aldığını yazmaktadır. İran’da ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle 
dolar ihtiyaçlarını bankalar yerine döviz şirketlerinden temin ettikleri ve bu durumun 
döviz bürolarında ABD doları talebinin artmasına neden olduğu bilgisi verilmektedir.  
 
Döviz kurlarına bakıldığında Şubat ayı başında 3,76 TL seviyelerinde bulunan ABD 
doları ay sonunda 3,80 TL seviyesine yükselmiştir. Euro ise 4,67 TL seviyesinde 
başladığı ayı 4,65 TL seviyesinde tamamlamıştır. İhracatçılarımızı daha yakından 
ilgilendiren ve hazırgiyim ihracat rekabet gücü üzerinde etkili olan euro / dolar 
paritesiyle ilgili olarak Şubat ayı başında 1,24 seviyelerinde bulunan parite, ay 
sonunda ise 1,22 seviyelerinde seyretmekteydi.  
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Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için 2018 yılına ilişkin 
büyüme beklentisini % 3,2’den % 4,0’e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise 
% 3,3’den % 3,5’e yükseltmiştir.   
 
 
 

İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi  
02.03.2018 
 

 

 



  

MART 2018 14 

 

 
 



  

MART 2018 15 

 

 
 

 

 

 

 



  

MART 2018 16 

 

 


