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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2020 AĞUSTOS 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
2020 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde %12,3 Düşüş Gerçekleşti  
 
Ocak- Ağustos 2020 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 
yılının aynı dönemine göre %12,3 oranında düşüş ile 10,3 milyar dolar olmuştur.  
 
2020 Ağustos ayında 1,5 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2020 yılı ilk sekiz ayı için hesaplanan 1,3 milyar 
dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üzerinde bir değer olarak kayıtlara 
geçmiştir. Ağustos ayındaki ihracat rakamı ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, 
beş yıl aradan sonra Türkiye ihracatında birinci sektör konumunda olmuştur. 
 
Yılın Sekizinci Ayında Türkiye Genel İhracatı %12,8 Oranında Azaldı   
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılının aynı 
dönemine kıyasla %12,8 oranında azalarak 117,5 milyar dolardan 102,5 milyar 
dolara gerilemiştir.  
 
2020 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %15,4 oranında azalarak 
76,7 milyar dolar olmuştur.  
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,1                          
 
2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %10,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2017 yılının aynı 
döneminde %11; 2018 yılının aynı döneminde %10,3 ve 2019 yılının aynı 
döneminde ise %10 idi. 
 

 
 
Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2019 
yılının Ocak-Ağustos döneminde %13 iken; 2020 Ocak-Ağustos döneminde %13,5 
olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 2020’nin ilk sekiz ayı itibarıyla 
azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü Ocak-Ağustos dönemindeki 10,3 milyar dolarlık 
ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %10,1’lik payıyla; %14,2’lik paya sahip olan 
otomotiv endüstrisi ile %11,2’lik paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.   
 
2020 Yılı Ağustos Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %10,9 Arttı 
 
2020 yılı Ağustos ayında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2019 yılının Ağustos ayına kıyasla %10,9 
oranında artmıştır. 
 
Diğer yandan 2020 yılı Ağustos ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2020 yılı için 
hesaplanan 1,3 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üzerinde yer almıştır.  
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2020 Yılı Ocak- Ağustos Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2020 
yılının ilk sekiz ayında Almanya’ya %4,5 oranında düşüşle 2 milyar dolarlık ihracat 
yapılırken, İspanya’ya %23,3’lük düşüşle 1,2 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %19,4’lük 
düşüşle 1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 789,6 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 508,1 milyon dolarlık 
ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla ABD, İtalya, Irak, 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 
 
2020 yılının ilk sekiz ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde ABD’ye 
yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine 
kıyasla %19,3 oranında artarak dikkat çekici olmuştur.  
 
Koronavirüs nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşler nedeniyle Hollanda ve ABD 
haricindeki diğer sekiz ülkeye yönelik ihracat %4,5 ile %32,7 arasında değişen 
oranlarda azalmıştır. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılının ilk sekiz ayına 
göre %11,4 oranında azalarak 7,1 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat 10,3 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının %68,4’üne karşılık gelmektedir. 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında Hollanda 
gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %8,8 oranında artışla 789,6 milyon dolara 
yükselmiştir. ABD %19,3’lük artış ve 507,1 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci 
sırada yer alırken, Romanya %7,2’lik artış ve 132,2 milyon dolar ihracat değeri ile 
üçüncü sırada gelmektedir. Diğer yandan, Katar’a yapılan ihracatta %66,4’lük artış 
dikkat çekicidir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat %49,6 ve Kanada’ya ihracat 
%41,7 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise 
Kazakistan, Avusturya, İsviçre ve Sırbistan olmuştur. 
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Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının iki temel 
ürün grubunda %9,5 ile %19,3’lük oranlarda düşüş kaydedilirken; üçüncü temel ürün 
grubunda %9,7’lik oranda artış kaydedilmiştir. En fazla ihraç edilen ürün grubu olan 
örme giyim eşyalarının ihracatı 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılının aynı 
dönemine göre %19,3 oranında azalarak 4,8 milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %9,5 oranında 
azalarak 4 milyar dolara gerilemiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer 
hazır eşya ürün grubunda ihracat %9,7’lik artış ile 1,4 milyar dolar olmuştur. 
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Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,7’lik 
düşüş ve 1,6 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuk için 
dokuma takım elbise, ceket vb. giyim ürünleri bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2019 
yılı Ocak-Ağustos dönemine göre %23,7’lik düşüş ve 1,5 milyar dolarlık ihracat 
değeri ile 6109 GTIP kodlu t-shirt, atlet vb. giyim ürünleri takip etmektedir.  
 
2020 Ocak- Ağustos döneminde ihraç edilen ilk on ürün grubu arasında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre sekiz ürün grubunda %9,8 ile %27 arasında değişen 
oranlarda düşüşler yaşanmıştır.  
 
6307 GTIP kodlu tek kullanımlık tıbbi maskelerin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya 
ürün grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %271,2 oranında artış ve 291,9 
milyon dolarlık ihracat değeri kaydedilirken; 6210 GTIP kodlu Plastik, kauçuk 
sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyalarının yer aldığı ürün grubunda bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %5489,4 oranında artış ve 606 milyon dolarlık 
ihracat değeri dikkat çekici olmuştur. 
 

 
 

 
Kapasite Kullanım Oranı %68,9 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2020 yılının Ağustos ayında %68,9 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Temmuz 2020) %60,3 ve bir önceki 
yılın aynı ayında (Ağustos 2019) ise %85,9 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar 
ışığında, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2019 yılı Ağustos 
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ayına göre %19,7 oranında azalırken; 2020 Temmuz ayına göre ise %14,4 oranında 
artmıştır.  
 

 
 
 

İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri 
 

2020 yılı Haziran ayında imalat sanayi üretim endeksinde koronavirüs pandemi 
krizinden sonra toparlanma sürecine girmeye başlamıştır. İmalat sanayinde %1 
oranında artış yaşanırken; giyim sanayinde ise düşme oranı azalarak %2,7 oranında 
gerçekleşmiştir. 
 
Ay bazında incelendiğinde giyim sanayi üretim endeksinin 2019 yılı Mayıs ayından 
itibaren -Haziran ayındaki düşüşe rağmen- 2020 Şubat ayına kadar bir artış 
eğiliminin olduğu, ancak koronavirüsün de etkisiyle 2020 Mart ayından itibaren 
düşüş eğiliminin başladığı ve Nisan ayıyla birlikte hızlandığı ve Haziran ayıyla 
birlikte toparlanma sürecine girdiği görülmektedir.  
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Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
 

2020 Ağustos Dönemi  
Ağustos 2020 döneminde toplamda 1,55 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş olup, 
bu rakamın 1,16 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 1,16 milyar dolarlık ihracat, %6,27’lik pariteden arındırıldığında, 
1,10 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu durumda 2020 yılı Ağustos 
ayında yapılan 1,55 milyar dolarlık ihracat ortalama %6,27’lik pariteden 
arındırıldığında, toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 6,2 artışla 
1,48 milyar dolar olmaktadır.    
 

 
 

 
2020 Ocak – Ağustos Dönemi 
2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplamda 10,3 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleşmiş olup, bu rakamın 7,3 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. 
Bu dönemde AB bölgesine yapılan 7,3 milyar dolarlık ihracat, ortalama % 0,92 
pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 7,4 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmaktadır. Bu durumda 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde yapılan 10,3 
milyar dolarlık ihracat ortalama %0,92’lik pariteden arındırıldığında toplam 
ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 11,7 düşüşle 10,4 milyar dolar 
olmaktadır.   



  

EYLÜL 2020 10 

 

 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler  
 

Ağustos ayının tamamlandığı bu günlerde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 

dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka 

sayısı, dünya genelinde 25 milyonu, vefat eden kişi sayısı ise 842 bini aştı. Vaka 

sayılarındaki artış eğilimi ve ikinci dalgaya ilişkin endişelerle küresel piyasalarda 

dalgalı bir seyir izlendi. Salgının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin 

2020’nin ilk yarısında beklenenden daha olumsuz etki yarattığı ve toparlanmanın 

daha önce tahmin edilenden daha kademeli olacağı tahmin edilmektedir. 

 

AB’nin istatistik kurumu Eurostat, Euro Alanı için ikinci çeyrek ekonomik daralma 

oranını bir önceki çeyrek döneme göre %12,1 olarak teyit etti. Bölge ekonomisi, 

geçen yılın aynı dönemine göre ise %15 oranında küçüldü. Büyüme verilerinin 

yayımlanmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en sert düşüş gerçekleşti.  

 

Ağustos ayında Euro Alanı imalat PMI endeksi 51,7 ile 52,9 olan piyasa 

beklentilerinin altında kalarak önceki aya göre gerileme kaydetti. Euro Alanı 

hizmetler PMI değeri de 50,1’e düşerek 54,5 olan beklentilerin altında gerçekleşti.  

 

Önemli ihracat pazarlarımızdan olan Almanya’da ağustos ayına ilişkin ZEW 

ekonomik güven endeksi 71,5 ile piyasa beklentisinin olan 58’in üzerinde açıklandı. 

Mevcut durum endeksinin -81,3 ile -69,5 olan beklentinin altında kalması dikkat 

çekti.  

 

Diğer ihracat pazarlarımızdan olan İngiltere ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğindeki 

%2,2’lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de %20,4 daralarak 11 yıl aradan sonra 

resesyona girdi.  

 

Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı haziran ayında %7,1 iken temmuz ayında %7,2’ye 

yükseldi.  Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı haziran ayında %7,7 iken temmuz ayında 

%7,9’a yükseldi. En yüksek işsizlik oranları Yunanistan %17, İspanya %15,8 ve 

İtalya'da %9,7, en düşük ise Çekya %2,7 ve Polonya'da %3,2 görüldü.  

 

Avrupa Birliği’nde perakende satışlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin 

gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik düşüş 

gösterirken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 0,7 arttı. 19 üyeli Avro 

Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,3 

azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 yükseldi. AB ülkeleri 

arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış 

yüzde 3,9 ile Portekiz ve Romanya'da, yüzde 3,2 ile Malta'da gerçekleşti. 
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Hazırgiyim, Tekstil ve Ayakkabı satışları temmuz ayında haziran ayına kıyasla 

%10,6 oranında azalırken, geçen yılın temmuz ayına göre ise %25,8 oranında 

düşüş kaydetti.  

 

Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Avrupa Birliği ve Avro Bölgesinde 

Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla % 9,1 artış gösterirken, 2019 haziran ayına 

kıyasla AB’de %11,6, Avro Bölgesinde ise % 12,3 azaldı.  

 

ABD ekonomisi 2020’nin ikinci çeyreğinde %31,7 daraldı. Salgına karşı alınan 

tedbirlerin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralan ABD ekonomisi, ilk 

çeyrekte de %5 oranında küçülmüştü. ABD’de tüketici güven endeksi ağustos 

ayında 93 olan piyasa beklentilerinin oldukça altında kalarak 84,8 ile son 6 yılın en 

düşük seviyesine geriledi. Beyaz Saray şekillendirdiği 1 trilyon USD tutarındaki 

korona virüs yardım paketi teklifini geçtiğimiz hafta açıkladı. Açıklanan teklif, eğitim 

ve sağlık yardımlarını da kapsarken ayrıca küçük işletmelere 190 milyar USD kredi 

yardımı sağlanmasını ve mevsimsel olarak hizmet veren ya da düşük gelirli 

bölgelerdeki işletmelere de 100 milyar USD kredi sağlanmasını içeriyor.  

 

22 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 1 milyon civarında 

açıklanarak beklentilere yakın düzeyde gerçekleşti. Haziran ayında işsizlik oranı 

%11,1 iken temmuz ayında %10,2’ye gerilemiştir.  

 

Perakende satışlarda Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre %2,1 oranında düşüş gerçekleşmiş olup aynı dönem hazırgiyim satışlarında 

%36,5 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Temmuz ayında hazırgiyim satışları haziran 

ayına kıyasla %12 oranında artış göstermiştir. Sanayi üretimi haziran ayında bir 

önceki aya kıyasla %5,7 artış gösterirken temmuz ayında %3,0 oranında artış 

göstermiştir. 

 

Çin ekonomisi birinci çeyrekte yaşadığı yavaşlamadan sonra toparlanmaya başladı. 

Çin'in ekonomik aktivitesi ağustos ayında hizmet sektörü öncülüğünde 2018 

yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak toparlanmasına karşın imalat 

faaliyetleri biraz yavaşladı. Çin ekonomisi bazı denizaşırı ihracat partnerlerinin 

ekonomilerini açması ve hükümet destekli yatırımların talebi desteklemesi ile birinci 

çeyrekte yaşadığı gerilemeden toparlanmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu 

tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat dışı endeks temmuz ayındaki 54,2 

seviyesinden 55.2'ye yükseldi. Resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 

bir önceki ay 51.1 olan seviyesinden 51'e geriledi.  

 

Yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %4,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi yılın 

ikinci çeyreğinde %9,9 küçüldü. Küçülme beklentisi %11,8 düzeyindeydi. Kamu 
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tüketim harcamaları bu dönemde %0,8 azalırken, özel tüketim harcamalarındaki 

gerileme %8,6 oldu. Yatırım harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 

düşüş kaydetti. Temmuz ayında 100,7 olan reel kesim güven endeksi, ağustos 

ayında da yıllık bazda 5,5 puan artarak 106,2’ye ulaştı. Mayıs ayından bu yana artış 

trendini sürdüren mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı da Ağustos’ta 

bir önceki aya göre 2,3 puan artarak %73 oldu. Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta 

bir önceki aya göre %4,4 artışla 85,9 seviyesine yükseldi.  

 

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

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

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

çıkmıştır.  

 

Brent petrol fiyatları ağustos ayında yükselişe geçti. Fiyatların artmasında, ABD 

Temsilciler Meclisi'nin Beyaz Saray'ın yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla 

mücadeleye yönelik 1,3 trilyon dolarlık teklifini kabul edeceğini duyurması etkili oldu.  

ABD dolarının küresel piyasada diğer para birimleri karşısındaki düşüşü de 

fiyatların yükselişini destekliyor.  
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