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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2019 EYLÜL 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
 
Yılın İlk Dokuz Ayında %0,4 Artış Gerçekleşti  
 
Ocak-Eylül 2019 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2018 
yılının aynı dönemine göre %0,4 artış ile 13,3 milyar dolar olmuştur.  
 
2019 yılı Eylül ayında 1,5 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2019 yılı ilk dokuz ayı için hesaplanan 1,482 milyar 
dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üstünde bir değer olarak kayıtlara geçmiştir. 
 
 
Yılın İlk Dokuz Ayında Türkiye Genel İhracatı %2,6 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 2018 yılının aynı 
dönemine kıyasla %2,6 oranında artarak 129,2 milyar dolardan 132,5 milyar dolara 
yükselmiştir.  
 
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %2,1 oranında artarak 
102,3 milyar dolar olmuştur.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10                           
 
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %10 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2016 yılının Ocak-Eylül 
döneminde %12,4; 2017 yılının Ocak- Eylül döneminde %11 ve 2018 yılının Ocak- 
Eylül döneminde de %10,2 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2018 
yılının Ocak-Eylül döneminde %13,2 iken 2019 Ocak-Eylül döneminde %13 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 2019’un ilk dokuz ayı itibarıyla 
azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 13,3 milyar dolarlık ihracat değeri ve genel 
ihracat içindeki %10’luk payıyla; %17’lik paya sahip olan otomotiv endüstrisi ile 
%11,3’lük paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin ardından 
üçüncü sırada yer almaktadır.   
 
Eylül Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %3,2 Arttı  
 
2019 yılı Eylül ayında Türkiye’den yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2018 yılının Eylül ayına kıyasla %3,2 oranında 
artmıştır.  
 
Diğer yandan 2019 yılı Eylül ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2019 yılı ilk dokuz 
ayı için hesaplanan 1,482 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üstünde 
yer almıştır.  
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2019 Ocak-Eylül Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. Yılın 
ilk dokuz ayında Almanya’ya %6,2 oranında düşüşle 2,3 milyar dolarlık ihracat 
yapılırken, İspanya’ya 2018 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %1,3 oranında düşüşle 
1,8 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %3,6 düşüşle 1,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. 
Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 822,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve 
beşinci sırada 654,7 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. 
Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, İsrail ve Danimarka 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 yılının ilk dokuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde 
Hollanda’ya yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 yılının Ocak-Eylül 
dönemine kıyasla %9,2 oranında artmıştır. Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya haricindeki diğer beş ülkede %0,02 ile %9,2 arasında değişen oranlarda 
artışlar kaydedilirken Almanya’ya ihracatta %6,2; İspanya’ya %1,3; İngiltere’ye 
%3,6; Fransa’ya %3,5 ve İtalya’ya %0,1 oranında düşüş kaydedilirken 
Danimarka’ya yönelik ihracat 2018 yılıyla neredeyse aynı seviyede gerçekleşmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 yılının ilk dokuz ayına 
göre %1,2 oranında azalarak 9 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 13,3 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %67,7’sine karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 2018 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı yüksek 
oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında 
Suudi Arabistan gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %23,1 oranında artışla 252,6 milyon 
dolara yükselmiştir. Libya %34,1’lik artış ve 161,4 milyon dolarlık ihracat değeri ile 
ikinci sırada yer alırken, İran %74,3 artış ve 139,6 milyon dolar ihracat değeri ile 
üçüncü sırada gelmektedir. Diğer yandan, Macaristan’a yapılan ihracatta %65’lik 
artış dikkat çekicidir. Ayrıca Beyaz Slovakya’ya ihracat %60,2 ve Beyaz Rusya’ya 
ihracat %59,4 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler 
ise Kazakistan, Mısır, Fas ve Sırbistan olmuştur. 
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Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç 
temel ürün grubunun ikisinde %0,8 ile %3’lük azalış ve bir ürün grubunda %3,1 
oranında artış kaydedilmiştir. En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim 
eşyalarının ihracatı 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 2018 yılının aynı dönemine 
göre %0,8 oranında azalarak 6,7 milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %3,1 oranında 
artarak yaklaşık 5 milyar dolara yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer 
aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %3 azalışla 1,5 milyar dolar olmuştur. 
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Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 artış 
ve 2,3 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP koduyla kadın/kız çocuklar için 
dokuma takım elbise, ceket ve benzeri ürünler bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 
2018 yılı Ocak-Eylül dönemine göre %3,7 azalış ve 2,2 milyar dolarlık ihracat değeri 
ile 6109 GTIP kodlu t-shirt, atlet ve benzeri giyim ürünleri takip etmektedir.  
 
2019 Ocak- Eylül döneminde ihraç edilen ilk on ürün arasında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %7,4 oranında artış kaydedilen 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuklar 
için dokuma takım elbise vb. ürünler haricinde 6203 GTIP kodlu erkek/erkek 
çocuklar için dokuma takım elbiseler, ceket vb. ürünlerde %1 ve 6104 GTIP kodlu 
kadın/kız çocuklar için örme takım elbise, ceket vb. ürünlerde %2,9 artış 
kaydedilmiştir. Bu üç ürün grubu dışında kalan yedi üründe ise %0,3 ile %11 
arasında değişen oranlarda düşüş gerçekleşmiştir.  
 

 
 

 

Kapasite Kullanım Oranı %85,3 Olarak Gerçekleşti  
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2019 yılının Eylül ayında %85,3 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Ağustos 2019) %85,9 ve bir önceki 
yılın aynı ayında (Eylül 2018) ise %80,8 olarak açıklanmıştı.  Bu rakamlar ışığında, 
giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2019 yılı Ağustos ayına 
göre %0,7 oranında düştüğü, 2018 yılı Eylül ayına göre ise %5,5 oranında arttığı 
anlaşılmaktadır. 
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2019 yılının yedinci ayında imalat sanayi üretim endeksinde 2018 yılının altıncı 
ayına göre %1,3 düşüş kaydederken, giyim sanayinde bu oran %9,6 artış olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
Ay bazında incelendiğinde 2018 yılının son aylarında ve 2019 yılının başında giyim 
sanayi üretim endeksinin düşüş eğiliminde olduğu, Şubat ayından itibaren bu 
eğilimin yerini artışa bıraktığı, altıncı aydaki düşmenin ardından ise yedinci ayda 
tekrar artışa geçtiği görülmektedir.  
 

 
 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2019 Eylül Dönemi  
Eylül 2019 döneminde toplamda 1,51 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 1,03 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 1,03 milyar dolarlık ihracat, %5,54’lik pariteden kaynaklanan 
düşüşten arındırıldığında, 1,09 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
durumda 2019 yılı Eylül döneminde yapılan 1,51 milyar dolarlık ihracat 
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ortalama %5,54’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre %7,1 artışla 1,56 milyar dolar olmaktadır.   
 

 
 

2019 Ocak – Eylül Dönemi 
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde toplamda 13,3 milyar dolarlık ihracat yapılmış 
olup, bu rakamın 9,2 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde 
AB bölgesine yapılan 9,2 milyar dolarlık ihracat, ortalama %5,94'lük pariteden 
kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 9,7 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan 13,3 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %5,94’lük pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 artışla 13,8 milyar dolar olmaktadır.   
 
 
İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi  
06.09.2019 
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