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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 
2020 OCAK 

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 
KISA DEĞERLENDİRME 

 
2020 Yılı Ocak Ayında %5,8 Artış Gerçekleşti  
 
2020 Ocak ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 Ocak ayına 
göre %5,8 oranında artış ile 1,495 milyar dolar olmuştur. 
 
2019 yılı Ocak ayında 1,495 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2019 yılı için hesaplanan 1,479 milyar dolar 
değerindeki aylık ortalama ihracat değerinin üzerinde bir değer olarak kayıtlara 
geçmiştir. 
 
Yılın İlk Ayında Türkiye Genel İhracatı %6,1 Oranında Arttı  
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %2 oranında artarak 
176,9 milyar dolardan 180,5 milyar dolara yükselmiştir. Son dört yılda ihracatın 
seyrine bakıldığında, 2016 yılında 142,1 milyar dolar olan genel ihracatın 2017 
yılında %10,5 artışla 156,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 2018 yılında %7,1 
oranında artışla 176,9 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. 
 
Genel ihracat 2020 yılı Ocak ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla 
%6,1’lik artışla 14,8 milyar dolara yükselmiştir.  2020 Ocak ayında Türkiye sanayi 
ihracatı ise %5,1 oranında artarak 11,2 milyar dolar olmuştur.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,1                            
 
2020 yılının ilk ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı %10,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2017 Ocak ayında %10,8 
2018 yılında %10 ve 2019 Ocak ayında ise %9,8 idi.  
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2017 
yılında %14,0 ve 2018 yılında %12,9 iken 2019 yılında %12,8 olmuştur.  Veriler, 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün sanayi ihracatındaki payının 2018 yılı 
itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
2020 Yılı Ocak Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %5,8 Arttı  
 
2020 yılı Ocak ayında Türkiye’den 1,495 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2019 yılının Ocak ayına kıyasla %5,8 
oranında artmıştır.  
 
Diğer yandan 2020 yılı Ocak ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2019 yılı için 
hesaplanan 1,479 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üzerinde yer 
almıştır.  
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2020 Yılı Ocak Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2020 yılı Ocak ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen 
ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2020 yılının ilk 
ayında Almanya’ya %4,7 oranında artışla 283 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 
İspanya’ya %8,7’lik artışla 188,4 milyon dolarlık ve İngiltere’ye %3,9’luk artışla 153 
milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 123,3 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 82,5 milyon dolarlık ihracat 
rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla İtalya, ABD, Irak, Danimarka ve 
Polonya Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen 
pazarlardır. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar 
 
2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Hollanda’ya 
yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak ayına kıyasla %29,7 
oranında artmıştır. ABD ve Irak dışındaki yedi ülkede ise %2,3 ile %13,9 arasında 
değişen oranlarda artışlar kaydedilirken; Irak’a ihracatta %1 ve ABD’ye ihracatta 
%11,9 oranında azalış kaydedilmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak ayına göre 
%6,8 oranında artarak 1 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen 
ihracat 1,495 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 
%70,6’sına karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2020 yılı Ocak ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatı yüksek oranlı 
artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında 
Hollanda gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %29,7 artışla 123,3 milyon dolara 
yükselmiştir. İsrail, %20,2’lik artış ve 23,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci 
sırada yer alırken, Kazakistan %57,4 oranında artış ve 16,6 milyon dolar ihracat 
değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Ayrıca Ukrayna’ya ihracat %129,3 ve Katar’a 
ihracat %57,3 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler 
ise Avusturya, Mısır, İsviçre, Kırgızistan ve Sırbistan olmuştur. 
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Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2020 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının tüm temel ürün 
gruplarında %3,7 ile %8,6 arasında değişen oranlarda artış kaydedilmiştir. En fazla 
ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2020 yılı Ocak ayında 
2019 yılının aynı ayına göre %3,7 oranında artarak 748,1 milyon dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatında %8,6 ile en 
yüksek artış kaydedilmiş ve 570,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ev tekstili 
ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %5,3 artışla 
160 milyon dolar olmuştur. 
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Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2020 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan ürünlere 
bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 artış ve 263,8 
milyon dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kadın/kız çocuklar için dokuma takım 
elbise, ceket ve benzeri giyim ürünleri bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2019 yılı 
Ocak ayına göre %4,1’lik artış ve 235,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6109 GTIP 
kodlu t-shirt, atlet ve benzeri giyim ürünleri takip etmektedir.  
 
2020 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan ilk on ürün 
grubu arasında sekiz üründe %2,1 ile %18,3 arasında değişen oranlarda artış 
yaşanırken iki ürün grubunda ise %3 ve %3,7 oranında azalış kaydedilmiştir.  
 

 
 
 
Kapasite Kullanım Oranı %84,7 Olarak Kaydedildi 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2020 yılının Ocak ayında %84,7 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Aralık 2019) %85,6 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Ocak 2019) ise %80,6 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2019 yılı Aralık ayına göre %1,1 
oranında azaldığı, 2019 yılı Ocak ayına göre ise %5 oranında arttığı anlaşılmaktadır. 
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 
2019 yılının on birinci ayında imalat sanayi üretim endeksinde 2018 yılının on birinci 
ayına göre %5,3 oranında, giyim sanayinde ise %13,8’lik bir artış 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 ve on birinci aya kadar bu artış eğilimini sürdürdüğü 
görülmektedir.  
 
 

 
 
 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2020 Ocak Ayı 
 
2020 yılı Ocak ayında yapılan 1,50 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 1,10 milyar dolarla %73,4’ü ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB-28 ülkelerine yapılmaktadır. 
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2019 yılı Ocak ayında 1 Euro 1,1421 ABD Dolarına eşit iken, 2020 yılının Ocak 
ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %2,72’lik düşüşle 1,1110 dolar 
düzeyine gerilemiştir. 
 
Bu çerçevede, 1,02 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %2,72’lik 
pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 1,13 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2020 yılı Ocak ayında toplam ihracat tutarı 1,53 
milyar dolar olup ihracatta %7,9 artış meydana gelmiş olmaktadır. 
 
 

 
 

 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 
2020 yılı Ocak ayı tamamlanırken, dünya ekonomisi ile hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörümüzün ihracatı büyük ölçüde yeni bir gelişme olan Çin kaynaklı koronavirüs 
endişelerinden etkilenmektedir. Önümüzdeki dönemde Çin kaynaklı koronavirüs 
kaygılarının Çin ekonomisini ve dolayısıyla dünya ekonomisini de olumsuz 
etkilemesinden endişe edilmektedir.  
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Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımız bu dönemde en büyük pazar olan AB’deki 
gelişmelerden de etkilenmiş olup, AB ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen bu 
dönemde bu bölgeye yapılan ihracatta artış yaşanmıştır.  
 
Önümüzdeki dönem Çin ekonomisinde meydana gelecek olumsuz gelişmelerin 
sonucunda hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüze yönelik siparişlerde artışlar 
beklenirken, Çin’den hammadde ve ara malı temininde sıkıntı yaşanabileceği 
belirtilmektedir.       
 
AB ekonomisi son dönemde yavaşlamış bulunmaktadır. Açıklanan güncel verilere 
göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde % 1,4 büyüyen AB ekonomisi, yılın dördüncü 
çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre % 1,1 oranında büyümüştür. Yılın 
üçüncü çeyreğinde %1,2 büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi ise yılın son çeyrek 
döneminde % 1 oranında büyüme göstermiştir.  
 
Avrupa Birliği’nde işsizlik verileri de açıklanmıştır. Ekonomilerdeki yavaşlamaya 
rağmen işsizlik verileri olumlu görünmektedir. Buna göre AB genelinde işsizlik oranı 
2019 yılı Aralık ayında % 6,2 ile 2000 yılı Ocak ayından beri en düşük seviyesini 
görmüştür. Euro Bölgesinde ise işsizlik oranı 2019 yılı Aralık ayında 2008 yılı Mayıs 
ayından beri en düşük seviyesi olan %7,4 seviyesinde kaydedilmiştir.  
 
AB genelinde en düşük işsizlik oranları % 2 ile Çekya ve %3,2 ile Almanya’da 
gerçekleşirken, en yüksek oranlar ise %16,6 ile Yunanistan, %13,7 ile İspanya ve 
%9,8 ile İtalya’da gerçekleşmiştir.  
 
Avrupa Birliği genelinde perakende verileri kısmen olumlu seyretmektedir. Euro 
Bölgesinde Kasım ayında perakende satışlarda yıllık bazda % 2,2 artış 
gerçekleşirken, AB-28 genelinde ise perakende satışlar Kasım ayında % 1,9 
artmıştır.  
 
Önemli pazarlarımızdan Almanya’da perakende satışlar Kasım ayında % 3,2 
oranında artarken, İspanya’da % 3 artmış, Fransa’da % 2,6 artmış, İngiltere’de ise 
% 1 oranında azalmıştır.  
 
Yine İngiltere 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden resmen ayrılmış olup, 
önümüzdeki dönemde 1 yıllık geçiş dönemi uygulaması olacağından belirsizlik 
ortamı şimdilik aşılmış görünmektedir.  
 
Önemli pazarlarımızdan ABD’de ekonomi son tahminlere göre 2019 yılının son 
çeyrek döneminde üçüncü çeyrekteki gibi %2,1 oranında büyüme göstermiştir. 
Böylelikle ABD ekonomisi 2019 yılının tamamında %2,3 oranında büyümüştür. Yılın 
son çeyrek döneminde yatırımlar ve tüketim harcamaları hız kesmiş bulunmaktadır. 
Bu arada işsizlik rakamları da gerilemeye devam etmektedir. Ekim ayında %3,6 olan 
işsizlik oranı, Kasım ve Aralık aylarında ise % 3,5’e gerilemiş bulunmaktadır.   
 
Diğer yandan, ABD genelinde 2019 yılında giyim ve giyim aksesuarları perakende 
satışlarında yıllık bazda %0,6 oranında düşüş meydana gelmiştir.  
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Döviz kurlarına bakıldığında Ocak ayına başlarken dolar kuru 5,95 TL 
düzeyindeyken, ay sonunda ise 5,98 TL seviyesine yükselmiştir. Euro kuru ise Ocak 
ayına 6,67 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 6,59 TL seviyesine 
gerilemiştir.  
 
İhracatının büyük bölümünü Avrupa’ya yapan sektörümüz için büyük önem arzeden 
euro/dolar paritesi ise Ocak ayına 1,12 seviyesinden başlarken, ayı 1,10 
seviyesinden kapatmıştır. Euro/dolar paritesindeki düşüş sektörümüz ihracatı 
açısından olumsuz faktör teşkil etmektedir.   
 
 
İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi  
05.02.2020 
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