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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2020 NİSAN 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
2020 Yılı Ocak-Nisan Döneminde %20,1 Düşüş Gerçekleşti  
 
Ocak- Nisan 2020 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 
yılının aynı dönemine göre %20,1 oranında düşüş ile 4,8 milyar dolar olmuştur.  
 
2020 Nisan ayında 575,8 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2020 yılı ilk dört ayı için hesaplanan 1,202 milyar 
dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında bir değer olarak kayıtlara geçmiştir. 
 
Yılın Dördüncü Ayında Türkiye Genel İhracatı %13,6 Oranında Azaldı   
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde 2019 yılının aynı 
dönemine kıyasla %13,6 oranında azalarak 59,9 milyar dolardan 51,7 milyar dolara 
gerilemiştir.  
 
2020 Nisan ayında Türkiye sanayi ihracatı ise %16,2 oranında azalarak 38,6 milyar 
dolar olmuştur.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %9,3                          
 
2020 yılının Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %9,3 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2017 yılının aynı 
döneminde %10,9; 2018 yılının aynı döneminde %10,4 ve 2019 yılının aynı 
döneminde ise %10 idi. 
 

 
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2019 
yılının Ocak-Nisan döneminde %13 iken 2020 Ocak-Nisan döneminde %12,4 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 2020’nin ilk dört ayı itibarıyla 
azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü Ocak-Nisan dönemindeki 4,8 milyar dolarlık 
ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %9,3’lük payıyla; %14,6’lık paya sahip olan 
otomotiv endüstrisi ile %11,7’lik paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.   
 
2020 Yılı Nisan Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %61,7 Azaldı  
 
2020 yılı Nisan ayında Türkiye’den 575,8 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2019 yılının Nisan ayına kıyasla %61,7 
oranında azalmıştır.  
 
Diğer yandan 2020 yılı Nisan ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2020 yılı için 
hesaplanan 1,202 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında yer 
almıştır.  
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2020 Yılı Ocak - Nisan Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2020 
yılının ilk dört ayında Almanya’ya %10,2 oranında düşüşle 891,8 milyon dolarlık 
ihracat yapılırken, İspanya’ya %26,2’lik düşüşle 576,6 milyon dolarlık ve İngiltere’ye 
%30,7’lik düşüşle 433,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü 
sırada 364,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 216,1 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla İtalya, Irak, 
Suudi Arabistan ve İsrail 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 yılının ilk dört ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Hollanda’ya 
yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak-Nisan dönemine kıyasla 
%7 oranında artarak dikkat çekici olmuştur.  
 
Koronavirüs nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşler nedeniyle Hollanda haricindeki 
diğer dokuz ülkeye yönelik ihracat %10,2 ile %30,7 arasında değişen oranlarda 
azalmıştır. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılının ilk dört ayına 
göre %18,5 oranında azalarak 3,2 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 4,8 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %67,2’sine karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2020 yılının Ocak-Nisan döneminde 2019 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %86,3 oranında artışla 
49,7 milyon dolara yükselmiştir. Kırgızistan %29,2’lik artış ve 22,6 milyon dolarlık 
ihracat değeri ile ikinci sırada yer alırken, Estonya %20,6’lık artış ve 3,2 milyon dolar 
ihracat değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Diğer yandan, Fildişi Sahili’ne yapılan 
ihracatta %870,7’lik artış dikkat çekicidir. Ayrıca Senegal’e ihracat %55,4 ve 
Singapur’a ihracat %53,2 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan 
diğer ülkeler ise Pakistan, Dubai, Yemen ve Tayvan olmuştur. 
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Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2020 yılının ilk dört aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel 
ürün grubunda %3,2 ile %22,9 arasındaki oranlarda düşüş kaydedilmiştir. En fazla 
ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre %22,9 oranında azalarak 2,3 milyar 
dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %21,2 
oranında azalarak 1,8 milyar dolara gerilemiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer 
aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %3,2’lik düşüş ile 610,7 milyon dolar 
olmuştur. 
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Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 düşüş 
ve 841,9 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP koduyla kadın/kız çocuklar için 
dokuma takım elbise, ceket ve benzeri ürünler bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 
2019 yılı Ocak-Nisan dönemine göre %25,7’lik düşüş ve 805,8 milyon dolarlık 
ihracat değeri ile 6109 GTIP kodlu t-shirt, atlet ve benzeri giyim ürünleri takip 
etmektedir.  
 
2020 Ocak- Nisan döneminde ihraç edilen ilk on ürün grubu arasında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre tüm ürün gruplarında %7,5 ile %33,3 arasında değişen 
oranlarda düşüşler yaşanmıştır. Bu ürünler arasında en yüksek oranlı ihracat 
düşüşü %33,3 ile 6205 GTIP kodlu erkek ve erkek çocuklar için dokuma 
gömleklerde yaşanmıştır. Bu ürünlerin ihracatı 204,5 milyon dolardan 136,4 milyon 
dolara gerilemiştir. 
 
 

 
 

 
Kapasite Kullanım Oranı %47,1 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2020 yılının Nisan ayında %47,1 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Mart 2020) %83,4 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Nisan 2019) ise %83,2 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2019 yılı Nisan ayına göre 
%43,3 oranında, 2020 Mart ayına göre ise %77 oranında azaldığı anlaşılmaktadır. 
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İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2020 yılı Şubat ayında imalat sanayi üretim endeksinde %8 oranında, giyim 
sanayinde ise %6,3’lük bir artış gerçekleşmiştir.  
 
Ay bazında incelendiğinde 2019 yılı Şubat ayından itibaren bir artış eğiliminin 
olduğu, altıncı aydaki düşmenin ardından ise yedinci ayda tekrar artışa geçtiği ve 
son aya kadar bu artış eğilimini sürdürdüğü ancak 2020’nin ilk ayından itibaren 
düşüş eğiliminin hızlandığı görülmektedir.  
 

 
 

 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 
2020 Nisan Dönemi  
 
Nisan 2020 döneminde toplamda 575,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş olup, 
bu rakamın 425,1 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 425,1 milyon dolarlık ihracat, %3,24’lük pariteden kaynaklanan 
artıştan arındırıldığında, 425,1 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
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durumda 2020 yılı Nisan ayında yapılan 575,8 milyon dolarlık ihracat ortalama 
%3,24’lük pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine 
göre %60,8 düşüşle 589,6 milyon dolar olmaktadır.   
  

                        
 
 
2020 Ocak – Nisan Dönemi 
 
2020 yılının Ocak-Nisan döneminde toplamda 4,8 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleşmiş olup, bu rakamın 3,3 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. 
Bu dönemde AB bölgesine yapılan 3,3 milyar dolarlık ihracat, ortalama %3,01’lik 
pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 3,4 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan 4,8 milyar 
dolarlık ihracat ortalama %3,01’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat 
geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 düşüşle 4,9 milyar dolar olmaktadır.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

Nisan ayının tamamlandığı bu günlerde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 

tarihinde küresel salgın (pandemi) olarak kabul ettiği yeni tip Korona Virüs (Covid-

19) ülkemiz ve dünya ekonomilerini her geçen gün olumsuz yönde etkilemeye 

devam etmektedir.  

 

IMF’nin 14 Nisan’da yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, korona 

virüs salgını sebebiyle alınan karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin ekonomileri 

durma noktasına getirmesiyle dünya ekonomisinde 1929’daki Büyük Buhran’dan bu 

yana en derin ekonomik durgunluğun yaşanmasını beklediğini belirtti. Kuruluş, 2020 

yılında küresel ekonomide %3’lük daralma öngördüğünü açıkladı. Yılın ikinci 

yarısında salgının etkisinin azalacağının varsayıldığı baz senaryoya göre, 

ekonomiye sağlanan desteklerin de etkisiyle 2021 yılında küresel ekonominin %5,8 

oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.  

 

Küresel petrol talebindeki düşüşün ayrıca üretimdeki kısıtlamaların da etkisiyle ham 

petrolün varil fiyatı haftalık bazda %10,8 düşüşle 28,1 USD’ye geriledi. ABD’de 

vadeli petrol fiyatları eksi seviyeleri gördü. 

 

Çin’de üretime ara veren fabrikaların belirli bir kısmının açılması dolayısıyla imalat 

PMI sınai aktivitede canlanmaya işaret etmektedir. PMI mart ayı beklentisi 45 iken, 

beklentinin çok üzerinde 52 olarak gerçekleşmiştir. Şubat’ta 28,9 olan bileşik PMI 

verisi de bu dönemde 53 düzeyine yükselmiştir. Fabrikalar açılmaya başlasa dahi 

iptal edilen siparişler ve geciken sevkiyatlar nedeniyle işten çıkarmalar devam 

etmektedir. Ülkede ekonomik aktivitedeki hareketliliğin devamının, ülkenin ana ihraç 

pazarlarındaki talebin canlanması ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Korona 

virüs salgınını kontrol altına almak için katı karantina önlemleri alan Çin'de 2020 

yılının ilk çeyreğinde ekonomik daralma yıllık bazda %6,8 oldu. Böylece, resmi 

olarak çeyreklik büyüme verisinin açıklanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk 

defa Çin ekonomisi daralmış oldu. 

 

Korona Virüs (Covid-19) Nisan ayında Avrupa’daki etkisini artırmaya devam etmiştir. 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörümüzün en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’da 

virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında İtalya, İngiltere ve İspanya bulunmaktadır.  

Euro Alanı’nda verilere göre Nisan ayı imalat PMI verisi 33,6 olurken, salgının 

olumsuz etkilerinin daha fazla hissedildiği hizmet sektöründe PMI 11,7 ile tarihi 

düşük seviyeye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde AB Komisyonu 540 milyar 

Euro büyüklüğünde acil durum fonu oluşturulmasını onaylamıştır.  
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Avrupa Birliği (AB) ekonomisi salgın nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki 

çeyreğe göre %3,5 küçülmüştür. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yaptığı 

açıklamada 2020 yılında Euro Alanı’nında daralmanın en kötü senaryoda %15’i 

bulabileceğini belirtti. IMF bölgenin bu yıl %7,5 daralacağını tahmin etmektedir. AB 

istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ortak para Euro kullanan 16 ülkede 

ortalama işsizlik oranı, geçen yıl Mayıs ayında %7,4 düzeyinde iken bu yıl Nisan 

ayında %9,3 olarak açıklandı. 

AB'de en yüksek işsizlik oranları %18,7'yle İspanya'da kaydedilirken; en düşük 

oranlar %3,2'yle Hollanda'da ve %4,3'le Avusturya'da görüldü. İşsizlik oranları, Euro 

Bölgesinin büyük ekonomilerinden Almanya'da %7,7 ve Fransa'da %9,3 oldu. 

 

Önemli ihracat pazarlarımızdan olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de koronavirüs 

etkisini artırmaya devam etmiştir. Mart ayının son günlerinden itibaren ülke 

genelinde iş yerleri kapalı durumdadır. ABD’de açıklanan verilere göre, ülkede 

salgınla mücadele önlemlerinin etkisiyle Nisan ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet 

PMI verileri tarihi düşük seviyelere geriledi. İmalat PMI 36,9 seviyesinde 

gerçekleşirken ülke ekonomisinin yaklaşık %70-80’ini oluşturan hizmet sektörünün 

PMI verisinin 27 seviyesine geriledi.  

 

Ülkede korona virüs etkilerinin görülmeye başlamasından itibaren toplam işsizlik 

maaşı başvuru sayısı 26 milyonu aştı. Geçtiğimiz hafta ülkede çoğunlukla küçük 

işletmeler ve hastanelere kaynak sağlamayı amaçlayan 484 milyar dolarlık korona 

virüs yardım paketi onaylandı. Böylece, ABD’nin koronavirüs salgınıyla mücadelede 

kullandığı kaynak toplam 3 trilyon USD’ye yaklaşmış oldu. 

 

Ülkemizde de koronavirüs etkisini sürdürmektedir. Net tarihler bildirilmemekle 

birlikte Haziran ayından itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayabileceği 

belirtilmektedir. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olarak daralmalar söz 

konusudur. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış 

Tüketici Güven Endeksi Nisan’da aylık bazda %5,8 gerileyerek 54,9 ile endeksin 

hesaplanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Nisan 

ayında reel kesim güven endeksi 66,8 değeriyle Şubat 2009’dan bu yana en düşük 

seviyesine gerilerken, sektörel güven endeksleri de verilerin toplanmaya başladığı 

2011 yılından bu yana en düşük düzeyi gördü. Mevsim etkilerinden arındırılmış 

perakende ticaret sektörü güven endeksi aylık bazda %26 azalarak 75,2’ye 

gerilerken, salgından daha fazla etkilenen hizmet sektörü %50,1 azalarak 46,1 ve 

inşaat sektörü güven endeksi %42,2 azalarak 44,7 seviyesine indi. İmalat 

sanayiinde kapasite kullanım oranı (KKO) Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 

13,4 puan gerileyerek %61,6 oldu. KKO en son 2009’un ilk çeyreğinde bu seviyelere 

gerilemişti. Sektörler bazında en hızlı düşüşler tekstil, hazırgiyim ve motorlu taşıtlar 
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sektörlerinde görülürken, salgından en az gıda, eczacılık ve kağıt ürünlerinin 

etkilendiği görülmektedir. 

 

Dünya ekonomisinde meydana gelen olumsuz gelişmelerin sonucunda küresel 

hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün de olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. 

Dünyanın en büyük hazırgiyim üreticisi ve ihracatçısı olan Çin’in önümüzdeki 

dönemde üretim ve ihracatında büyük düşüşler beklenmektedir. Özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkeleri Çin’den halihazırda 

siparişlerini geri çekmekte olup ilerisi dönem içinde yeni tedarikçi arayışına girmeleri 

beklenmektedir. Oluşacak boşluğu dolduracak tedarikçi ülkeler arasında Türkiye 

hızlı teslimat, yüksek katma değerli üretim ve entegre üretim altyapısı avantajlarıyla 

alternatifler arasında en hazır ülke konumunda bulunmaktadır. 

 
Döviz kurlarına bakıldığında, Nisan ayına başlarken dolar kuru 6,65 TL 

düzeyindeyken, ay sonunda ise 6,98 TL seviyesine yükselmiştir. Euro kuru ise Nisan 

ayına 7,29 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 7,60 TL seviyesine çıkmıştır.  

İhracatının büyük bölümünü Avrupa’ya yapan sektörümüz için büyük önem arzeden 

euro/dolar paritesi ise Nisan ayına 1,11 seviyesinden başlarken, ayı 1,09 

seviyesinden kapatmıştır.  

 
İTKİB Genel Sekreterliği 
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