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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2018 MAYIS 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
 
Yılın İlk Beş Ayında %9,8 Artış Gerçekleşti  
 
Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 
yılının aynı dönemine göre %9,8 artış ile 7,5 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. Mart 
ayında bu artış oranı %10 olarak kaydedilmiş; Nisan ayında ise artış oranı %9,2 
olarak hesaplanmıştır. Mayıs ayında kaydedilen %6,2’lik artış oranıyla birlikte artış 
eğilimi devam etmiştir. 
 
Sadece Mayıs ayında 1,486 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2018 yılı ilk beş ayı için hesaplanan 1,497 milyar 
$’lık aylık ortalama ihracat değerinin altında bir değer olarak kayıtlara geçmiştir. 
 
 
Yılın İlk Beş Ayında Türkiye Genel İhracatı %9,3 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2017 yılının aynı 
dönemine kıyasla %9,3 oranında artarak 63,1 milyar dolardan 69 milyar dolara 
yükselmiştir. Son dört yılın Ocak-Mayıs aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 
2015 yılının Ocak-Mayıs döneminde 61,5 milyar dolar olan genel ihracatın 2017 eş 
döneminde %6,7 azalışla 57,4 milyar dolara gerilediği, 2017 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde %10 oranında artışla 63,1 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Genel 
ihracat 2018 yılının ilk beş ayında ise %9,3’lük artışla 69 milyar dolara yükselmiştir.  
 
Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %14,7 oranında artarak 
56,3 milyar dolar olmuştur.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,8                             
 
2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %10,8 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2015 yılının Ocak-
Mayıs döneminde %10,9; 2016 yılının Ocak-Mayıs döneminde %12,5 ve 2017 
yılının Ocak-Mayıs döneminde de %10,8 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2017 
yılının Ocak-Mayıs döneminde %13,9 iken 2018 Ocak-Mayıs döneminde %13,3 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye genel ihracatındaki 
payının bir önceki yıla göre aynı kaldığını ancak sanayi ihracatındaki payının 2018’in 
ilk beş ayı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
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Mayıs Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %6,2 Arttı  
 
2018 yılı Mayıs ayında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2017 yılının Mayıs ayına kıyasla %6,2 
oranında artmıştır.  
 
Diğer yandan 2018 yılı Mayıs ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2018 yılı ilk beş 
ayı için hesaplanan 1,497 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında 
kalmıştır.  

 
 

 
 
 

 
 

 
2018 Ocak-Mayıs Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. Yılın 
ilk beş ayında Almanya’ya %8,6 oranında artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat 
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yapılırken, İspanya’ya %29,5 artışla 982,8 milyon dolarlık ve İngiltere’ye %3,6 artışla 
796,7 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 414,2 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 375,4 milyon dolarlık ihracat 
rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, İtalya, ABD, Polonya ve İsrail 
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
 
 

 
 
 
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçerisinde İspanya’ya İhracatta %29,5 
Artış 
 
2018 yılının ilk beş ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde İspanya’ya 
yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının Ocak-Mayıs dönemine 
kıyasla %29,5 oranında artmıştır. Polonya ve Irak haricindeki diğer sekiz ülkede 
%8,6 ile %30,2 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilirken Polonya’ya 
ihracatta %11,6 ve Irak’a ihracatta %2,2 oranında düşüşler kaydedilmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının ilk beş ayına 
göre %12,5 oranında artarak 5,1 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 7,5 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %68’ine karşılık gelmektedir. 
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İspanya, Hollanda ve Rusya İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2018 yılının Ocak-Mayıs 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 %29,5 artışla 982,8 milyon dolara 
yükselmiştir. Hollanda %30,2’lik artış ve 414,2 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci 
sırada yer alırken, Rusya %60,2 artış ve 117,4 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü 
sırada gelmektedir. Diğer yandan, Libya’ya yapılan ihracatta %64,8’lik artış dikkat 
çekicidir. Ayrıca Gürcistan’a ihracat %51,2 ve Mısır’a ihracat %38,6 ile yüksek 
oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise İsveç, Romanya, 
Kazakistan ve Bosna-Hersek olmuştur. 
 
 

 
 
 

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2018 yılının ilk beş aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel 
ürün grubunda da %8 ile %11,9 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 
En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2018 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %8 oranında artarak 3,8 milyar 
dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %11,9 
oranında artarak 2,8 milyar dolara yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer 
aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %10,7 artışla 860,9 milyon dolar 
olmuştur. 
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Birim Fiyatlar 
 

2018 yılının ilk beş aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında 
birim fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 15,4 $/KG 
olarak kaydedilmiştir.  
 
2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde her üç ürün grubunda da birim fiyatlarda %0,7 ile 
%8,9 arasında değişen oranlarda artış gözlemlenmiştir. Örme giyim eşyalarında 
birim fiyatlar 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre %0,7 oranında artarak 17,6 $/KG 
olarak hesaplanmıştır. Dokuma giyim eşyalarında birim fiyat %8,9’luk artışla 22 
$/KG olurken, diğer hazır eşyalarda %6,9 artışla 6,2 $/KG olarak kaydedilmiştir.  
 

 

 
 

 

Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artış 
ve 1,4 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6109 GTIP koduyla tişört, atlet ve benzeri 
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ürünler bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre 
%18,9 artış ve 1,3 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız 
çocuklar için dokuma takım elbise, ceket ve benzeri giyim ürünleri gelmektedir.  
 
2018 Ocak-Mayıs döneminde ihraç edilen ilk on ürün arasında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre tüm ürünlerde %1,6 ile %18,9 arasında değişen oranlarda artış 
kaydedilmiştir.  
 

 
 

 

Kapasite Kullanım Oranı %80,7’ye Yükseldi  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2018 yılının Mayıs ayında %80,7 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Nisan 2018) %80,7 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Mayıs 2017) ise %79 olarak açıklanmıştı.  Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2018 yılı Nisan ayına göre %0,1 
oranında ve 2017 yılı Mayıs ayına göre ise %2,2 oranında arttığı anlaşılmaktadır. 
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2018 yılının üçüncü ayında imalat sanayi üretim endeksinde 2017 yılının üçüncü 
ayına göre %7,9 artış kaydederken, giyim sanayinde bu oran %14 olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
Ay bazında incelendiğinde 2017 yılının son üç ayında giyim sanayi üretim 
endeksinin önemli bir artış ivmesi kazandığı ve bu artışın 2018 yılı itibariyle devam 
ettiği görülmektedir.  
 

 
 

 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2018 Mayıs Dönemi  
 
Mayıs 2018 döneminde toplamda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 1 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
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bölgesine yapılan 1 milyar dolarlık ihracat, %7,11’lik pariteden kaynaklanan artıştan 
arındırıldığında, 935 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu durumda 
2018 yılı Mayıs döneminde yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat ortalama 
%7,11’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine 
göre %1,5 artışla 1,42 milyar dolar olmaktadır.   

 
 

2018 Ocak – Mayıs Dönemi 
 
2018 yılının Ocak-Mayıs toplam döneminde toplamda 7,5 milyar dolarlık ihracat 
yapılmış olup, bu rakamın 5,2 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu 
dönemde AB bölgesine yapılan 5,2 milyar dolarlık ihracat, ortalama %13,58’lik 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 4,5 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan 7,5 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %13,58’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre %0 artışla 6,8 milyar dolar olmaktadır.   
 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  

 

2018 yılı Mayıs ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracatı daha 
önceki aylarda olduğu gibi bölgemizde devam eden jeopolitik ve siyasi sorunlardan 
etkilenmekle birlikte bu dönemde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlenme, 
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ABD’nin bazı ürünlerde koyduğu ek gümrük vergileri ve Avrupa Birliği kaynaklı 
etkiler ön plana çıkmış bulunmaktadır.  
 
Geçen yılın 4. çeyreğinde %2,7 büyüyen AB ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında büyümüştür. Geçen yılın son 
çeyreğinde %2,8 büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi ise bu yılın ilk çeyrek döneminde 
%2,5 oranında büyüme göstermiştir. 2017 yılının üçüncü ve dördüncü çeyrek 
dönemlerinde beklentilerin üzerinde büyüyen AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinde 
iktisadi faaliyet, bu yılın ilk çeyrek döneminde de güçlü seyretmeye devam etmiş 
bulunmaktadır.   
 
AB içinde ve toplam hazırgiyim ihracatında en büyük pazarımız olan Almanya, bu 
yılın ilk çeyrek döneminde %2,3 oranında büyürken, diğer önemli bir pazarımız olan 
İspanya ekonomisi aynı dönemde %2,9 oranında, İngiltere ekonomisi ise 
yavaşlayarak ancak %1,2 oranında büyümüştür. AB’nin diğer önemli pazarlarından 
Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,1 oranında büyürken, İtalya aynı dönemde 
%1,4 oranında büyümüş, diğer önemli bir pazar olan Hollanda ise iyi bir 
performansla %3 oranında büyüme göstermiştir.  
  
Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri de açıklanmıştır. Buna göre AB genelinde işsizlik 
oranı Nisan ayında Mart ayındaki seviyesine göre %0,1 düşerek %8,5 ile 2008 yılı 
Eylül ayından beri en düşük seviyesini görmüştür. Euro Bölgesinde ise işsizlik oranı 
Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek 2008 yılı Aralık ayından beri en 
düşük seviyesi olan %8,5’e gerilemiştir. AB genelinde en düşük işsizlik oranları %2,2 
ile Çekya, %3 ile Malta ve %3,4 ile Almanya’da gerçekleşirken, en yüksek oranlar 
ise %20,8 ile Yunanistan, %15,9 ile İspanya (son dönemde düşüşte) ve %11,2 ile 
İtalya’da gerçekleşmiştir.   
 
Diğer yandan AB’nin önemli ülkelerinden İtalya’da Mayıs ayı boyunca devam eden 
siyasi kriz, yeni hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlanmasıyla sona ermiş 
gibi görünmektedir. Yine de kurulacak yeni hükümette AB ve Euro karşıtı isimlerin 
de olacağı belirtilmektedir.  
 
AB’nin diğer önemli bir ülkesi İspanya’da ise hükümet yolsuzluk gerekçeli 
gensoruyla iktidardan düşürülürken ve yerine kurulan yeni hükümet göreve 
başlamıştır.  
 
ABD ekonomisinde bu yılın ilk çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edilmiştir. 
ABD’nin ilk çeyrek dönem büyüme oranı %2,3 yerine %2,2 olarak revize edilmiştir. 
Büyümenin aşağı yönlü revize edilmesinde kişisel tüketim harcamaları ve stok 
yatırımlarına yönelik tahminlerin aşağı çekilmesinin etkili olduğu belirtilmektedir. 
Aynı dönemde kişisel tüketim harcamalarının ise ancak %1 oranında arttığı 
belirtilmektedir. Bu arada ABD genelinde işsizlik oranının Mayıs ayında Nisan ayına 
göre %0,1 oranında azalarak %3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilediği 
belirtilmektedir. Uzmanlar, ekonominin genel görünümüne dayanarak ABD Merkez 
Bankası Fed’in Haziran ayında bir faiz artışına gitmesi ihtimalinin güçlendiğini 
öngörmektedir.   
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Bu arada Mayıs ayının son haftasında ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı AB, 
Kanada ve Meksika’ya yönelik çelik ve alüminyum ürünlerinde sırasıyla %25 ve %10 
ek gümrük vergisi, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girerken, Meksika, 
Kanada ve AB misilleme olarak bazı ABD menşeli ürünlere ithalat ek gümrük vergisi 
koymaya hazırlanmaktadır. ABD'nin gümrük kararına denim, dökme demir ve 
barbunya gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu 10 sayfalık taslak bir listeyle 
misilleme yapan AB’nin, Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında ABD'ye karşı eyleme 
geçmeye hazırlandığı belirtilmektedir.  
 
ABD’nin dış ticarette ihtilaflar yaşadığı diğer bir partner olan Çin ile ise Mayıs ayının 
ortasından beri yaptığı ticaret toplantılarına rağmen %25 ek gümrük vergisi 
uygulanacak 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 
Haziran’da, Çin’e yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 
Haziran’da açıklanacak olması iki ülke arasındaki ihtilafın devam edeceğini 
göstermektedir. Nitekim Çin yönetimi, iki ülke arasında varılan mutabakatların 
ABD’nin gümrük vergilerini artırması halinde geçerli olmayacağını ilan etmiş 
bulunmaktadır. 
 
Türkiye ekonomisinde ise Merkez Bankası Mayıs ayında hızla yükselen döviz 
kurlarına tedbir olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde geç likidite penceresi borç verme 
faiz oranını %13,5’ten %16,5’e yükseltirken, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise faiz 
politikasında sadeleştirmeye giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika 
faizi olarak belirlemiştir. Mayıs ayının enflasyon verilerine göre Merkez Bankasının 
7 Haziran 2018 tarihindeki toplantısında yeniden faiz artışı yapabileceği 
belirtilmektedir.  
 
Bu arada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Mayıs 2018 Ekonomik 
Görünüm Raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2018 yılında %5,1, 2019 yılında ise 
%5 oranında büyümesi öngörülmektedir. OECD’nin bütün üyelerine yönelik 
ortalama büyüme tahminleri ise 2018 yılında %2,6, 2019 yılında ise %2,5 olarak 
öngörülmektedir.  
 
Döviz kurlarına bakıldığında Mayıs ayına başlarken dolar kuru 4,12 TL 
düzeyindeyken, Mayıs ayı sonunda ise hızlı artışla 4,48 TL seviyesine yükselmiştir. 
Euro kuru ise Mayıs ayına 4,95 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 5,24 TL 
seviyesine yükselmiştir. İhracatının büyük bölümünü Avrupa’ya yapan sektörümüz 
için büyük önem arzeden euro/dolar paritesi ise Mayıs ayına 1,20 seviyesinden 
başlarken, Mayıs ayını 1,17 seviyesinden kapatmıştır.   
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