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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2019 NİSAN 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
2019 Yılı Ocak-Nisan Döneminde %0,7 Artış Gerçekleşti  
 
2019 Ocak-Nisan aralığında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 
yılının aynı dönemine göre %0,7 oranında artış ile 6 milyar dolar olmuştur.  
 
2019 yılı Nisan ayında 1,508 milyar $’lık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2019 yılı için hesaplanan 1,508 milyar $’lık aylık 
ortalama ihracat değerine yakın bir değer olarak kayıtlara geçmiştir. 
 
Yılın İlk Dört Ayında Türkiye Genel İhracatı %3,8 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 2018 yılının aynı 
dönemine kıyasla %3,8 oranında artarak 57,6 milyar dolardan 59,8 milyar dolara 
yükselmiştir.  
 
2019 Ocak-Nisan döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %3,2 oranında artarak 46,1 
milyar dolar olmuştur.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,1                             
 
2019 yılının ilk dört ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı %10,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2016 Ocak-Mart döneminde 
%12,4, 2017 yılında %10,9 ve 2018 Ocak-Nisan döneminde ise %10,4 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2018 
yılında %13,4 iken 2019 yılında %13,1 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 
2019 yılı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
2019 Yılı Nisan Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %3 Arttı  
 
2019 yılı Nisan ayında Türkiye’den 1,508 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2018 yılının Nisan ayına kıyasla %3 oranında 
artmıştır.  
 
Diğer yandan 2019 yılı Nisan ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2019 yılı için 
hesaplanan 1,508 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerine yakın bir değerde 
yer almıştır.  
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2019 Yılı Ocak-Nisan Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2019 
yılının ilk dört ayında Almanya’ya %10,2 oranında azalışla 995,6 milyon dolarlık 
ihracat yapılırken, İspanya’ya %2,3’lük artışla 783,8 milyon dolarlık ve İngiltere’ye 
%1,8’lik azalışla 627,1 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü 
sırada 341 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 286,5 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, İsrail 
ve Suudi Arabistan Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde 
gelen pazarlardır. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar 
 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Suudi 
Arabistan’a yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 yılı Ocak-Nisan 
dönemine kıyasla %44,6 oranında artmıştır. İspanya, Hollanda, ABD, İsrail ve Suudi 
Arabistan haricindeki diğer beş ülkede %1,8 ile %10,2 arasında değişen oranlarda 
azalışlar kaydedilirken İspanya’ya ihracatta %2,3, Hollanda’ya ihracatta %0,6, 
ABD’ye ihracatta %10,5 ve İsrail’e ihracatta %13 oranında artış kaydedilmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 yılı Ocak-Nisan 
dönemine göre %1,4 oranında azalarak 4 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 6 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 
%65,9’una karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatı yüksek 
oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında 
Suudi Arabistan gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %44,6 artışla 132,9 milyon dolara 
yükselmiştir. İran, %269,7’lik artış ve yaklaşık 128,8 milyon dolarlık ihracat değeri 
ile ikinci sırada yer alırken, Libya %54,4 oranında artış ve 95,4 milyon dolar ihracat 
değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Ayrıca Slovakya’ya ihracat %111,1 ve Beyaz 
Rusya’ya ihracat %99,4 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan 
diğer ülkeler ise Mısır, Kazakistan, Macaristan, Fas ve Arnavutluk olmuştur. 
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Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının bir temel 
ürün grubunda %4,2 oranında artış gerçekleşirken, iki temel ürün grubunda %0,2 ile 
%7,3 arasında değişen oranlarda azalış kaydedilmiştir. En fazla ihraç edilen ürün 
grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 2018 
yılının aynı dönemine göre %0,2 oranında azalarak 3 milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %4,2 oranında 
artmış ve 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer 
aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %7,3 azalışla 631 milyon dolar 
olmuştur. 
 

 
 
 

Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 artış 
ve 1,1 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kadın/kız çocuklar için dokuma 
takım elbise, ceket ve benzeri giyim ürünleri bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2018 
yılı Ocak-Nisan dönemine göre %2,5’lik azalış ve yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat 
değeri ile 6109 GTIP kodlu tişört, atlet ve benzeri giyim ürünleri takip etmektedir.  
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2019 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ilk on ürün grubu arasında dört ürün grubunda %1,2 ile %9,9 arasında değişen 
oranlarda artışlar gerçekleşirken altı ürün grubunda ise %2,5 ile %12,4 arasında 
değişen oranlarda düşüş kaydedilmiştir.  

 
 

 

Kapasite Kullanım Oranı %83,2 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2019 yılının Ocak-Nisan ayında 
%83,2 olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Mart 2019) %82,9 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Nisan 2018) ise %80,7 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2019 yılı Mart ayına göre %0,3 
oranında, 2018 yılı Nisan ayına göre ise %3,1 oranında arttığı anlaşılmaktadır. 
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2019 yılının ikinci ayında imalat sanayi üretim endeksinde 2019 yılının ilk ayına göre 
%5,5 oranında azalış, giyim sanayinde ise %3,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.  
 
Ay bazında incelendiğinde 2018 yılının özellikle son aylarında giyim sanayi üretim 
endeksinin düşüş eğiliminde olduğu ancak Şubat ayı itibariyle bu düşüş eğiliminin 
yerini artışa bıraktığı görülmektedir. 
 

 
 

 
 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2019 Nisan Ayı 
 
Nisan 2019 döneminde toplamda 1,51 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 977,2 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 977,2 milyon dolarlık ihracat, %8,56’lık pariteden kaynaklanan 
düşüşten arındırıldığında, 1,06 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
durumda 2019 yılı Nisan döneminde yapılan 1,51 milyar dolarlık ihracat 
ortalama %8,56’lık pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre %8,7 artışla 1,59 milyar dolar olmaktadır.   
 
 
2019 Ocak – Nisan Dönemi 
 
2019 yılının Ocak-Nisan toplam döneminde toplamda 6,02 milyar dolarlık ihracat 
yapılmış olup, bu rakamın 4,06 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu 
dönemde AB bölgesine yapılan 4,06 milyar dolarlık ihracat, ortalama %7,79’luk 
pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 4,38 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan 6,01 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %7,79’luk pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre %6 artışla 6,34 milyar dolar olmaktadır.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

2019 yılı Nisan ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracatı daha 
önceki aylarda olduğu gibi bölgemizde devam eden jeopolitik ve siyasi sorunlardan 
etkilenmekle birlikte bu dönemde geçen dönemlerde de olduğu gibi en fazla en 
büyük pazar olan AB’deki gelişmelerden etkilenmektedir.   
 
AB ekonomisi son dönemde yavaşlamış bulunmaktadır. 2018 yılının 4. çeyreğinde 
%1,5 büyüyen AB ekonomisi, yeni yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine 
göre %1,5 oranında büyümüştür. Geçtiğimiz yılın 4. Çeyreğinde %1,2 büyüyen Euro 
Bölgesi ekonomisi ise yeni yılın ilk çeyrek döneminde de %1,2 oranında büyüme 
göstermiştir.  
 
Brexit nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de Merkez Bankası Şubat ayında %1,2 
olarak öngördüğü bu yılki büyüme oranını Nisan ayında %1,5’e yükseltmiş 
bulunmaktadır.  
 
Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri de açıklanmıştır. Buna göre AB genelinde işsizlik 
oranı 2019 yılı Mart ayında %6,4 ile 2000 yılı Ocak ayından beri en düşük seviyesini 
görmüştür. Euro Bölgesinde ise işsizlik oranı 2019 yılı Mart ayında 2008 yılı Eylül 
ayından beri en düşük seviyesi olan %7,7 seviyesinde kaydedilmiştir. AB genelinde 
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en düşük işsizlik oranları %1,9 ile Çekya ve %3,2 ile Almanya’da gerçekleşirken, en 
yüksek oranlar ise %18,5 ile Yunanistan, %14 ile İspanya ve %10,2 ile İtalya’da 
gerçekleşmiştir.  
 
ABD Başkanı Trump, twitter üzerinden paylaştığı bir dizi iletide ticaret 
görüşmelerinin yavaş ilerlediğini işaret ederek 200 milyar dolarlık Çin ithalatına 
uygulanan %10’luk verginin önümüzdeki Cuma günü %25’e çıkabileceğini 
belirtmesi üzerine Çin'in üst düzey müzakerecilerinin bu hafta Washington'a 
planladıkları ziyareti ertelemeyi düşündükleri belirtilmektedir. Trump’un açıklamaları 
sonrası Çin para birimi yuan, son 3 yılın en sert düşüşünü görmüş bulunmaktadır.   
 

Bilindiği gibi Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık 2018 tarihinde 
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya 
gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın, yeni tarifelerle 
büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı. Ateşkes 
kapsamında ABD ve Çin'den üst düzey heyetler, Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde 
ticari müzakereler için bir araya gelmiş, müzakereler sonrasında somut bir sonuç 
çıkmamıştı. 
 
Döviz kurlarına bakıldığında Nisan ayında döviz kurlarında artış olduğu 
görülmektedir. Nisan ayına başlarken dolar kuru 5,60 TL düzeyindeyken, Nisan ayı 
sonunda ise 5,96 TL seviyesine yükselmiştir. Euro kuru ise Nisan ayına 6,30 TL 
seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 6,68 TL seviyesine yükselmiştir. İhracatının 
büyük bölümünü Avrupa’ya yapan sektörümüz için büyük önem arzeden euro/dolar 
paritesi ise Nisan ayına 1,12 seviyesinden başlarken, ayı yine 1,12 seviyesinden 
kapatmıştır. Kurlardaki oynaklık ile kurların yükseldiği yerden geri inmesi 
işdünyasının ve ihracatçıların gelecekle ilgili öngörü yapmalarını ve fiyat 
tutturmalarını zorlaştırmaktadır.   
 
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan gümrük 
vergilerini artırma tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 
süregelen ticaret görüşmelerini tehlikeye atması ve bunun da küresel piyasalarda 
sarsıntı yaratmasının ardından varil başına 60 dolara doğru gerilemiş 
bulunmaktadır.  
 

 
İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi  
07.05.2019 
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