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HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2022 OCAK 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
2022 Yılı İlk Ayında Türkiye Genel İhracatı ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatı 
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2022 yılının Ocak ayında 2021 yılının aynı dönemine 
kıyasla %17,3 oranında artış göstererek 15 milyar dolardan 17,6 milyar dolara 
yükselmiştir.  
 
2022 Ocak ayında Türkiye sanayi ihracatı ise %18,4 oranında artarak 13,1 milyar 
dolar olmuştur.  
 
Yılın ilk ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2021 yılının aynı 
dönemine göre %5,5 oranında artış ile 1,6 milyar dolar olmuştur.  
 
 

 
 
 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %9,1                       
 
2022 yılının Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı %9,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2019 yılının aynı döneminde 
%10,2; 2020 ve 2021 yılının aynı döneminde ise %10,1’di. 
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Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2021 
yılının Ocak ayında %13,7 iken; 2022 Ocak ayında %12,2 olmuştur. Veriler, 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki hem de 
sanayi ihracatındaki payının 2022 yılı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır. 
 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2022 yılının ilk ayındaki 1,6 milyar dolarlık ihracat 
değeri ve genel ihracat içindeki %9,1’lik payıyla; %12,7’lik paya sahip olan otomotiv 
endüstrisi, %12,1’lik paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri ile 
%9,3’lük payıyla çelik sektörünün ardından dördüncü sırada yer almaktadır.   
 
 
2022 Yılı Ocak Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %5,5 Arttı 
 
2022 yılı Ocak ayında Türkiye’den 1,6 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %5,5 
oranında artmıştır. Diğer yandan 2022 yılı Ocak ayındaki ihracat rakamı değer 
olarak 2021 yılı geneli için hesaplanan 1,7 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat 
değerinin altında yer almıştır.  
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2022 Yılının İlk Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
2022 yılı Ocak ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen 
ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2022 yılında 
geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Almanya’ya %7,3 oranında artışla 323,1 milyon 
dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %4,9’luk artışla 180,2 milyon dolarlık ve 
İngiltere’ye %5,1’lik artışla 146,7 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.  
 
Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 143,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve 
beşinci sırada 101,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. 
Sırasıyla İtalya, ABD, Danimarka, Polonya ve Irak Türkiye’nin hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
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En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar 
 
2022 yılının ilk ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Almanya, 
Hollanda, Fransa ve Danimarka’ya yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2021 
yılı Ocak ayına kıyasla sırasıyla %7,3; %27,6; %24,2 ve %14,6 oranında artışlarla 
dikkat çekici olmuştur.  
 
Koronavirüs nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşler büyük oranda azalmış ve uzunca 
bir süre ilk on ülkenin çok azında ihracatta artış kaydedilirken; 2022 Ocak ayı 
itibariyle bu sayı sekize yükselmiştir. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2021 yılının ilk ayına göre 
%9,8 oranında artarak 1,2 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen 
ihracat 1,6 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %72,2’sine 
karşılık gelmektedir. 
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İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2022 yılının Ocak ayında, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla ihracatı yüksek oranlı 
artan ve ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında Hollanda gelmektedir. Bu 
ülkeye ihracat %27,6 oranında artışla 143,4 milyon dolara yükselmiştir.  
 
Yunanistan %71,7’lik artış ve 17,7 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci sırada yer 
alırken, Birleşik Arap Emirlikleri %33,8’lik artış ve 12,5 milyon dolar ihracat değeri 
ile üçüncü sırada gelmektedir.  
 
Diğer yandan, Avustralya’ya ihracat %163,9 ve İrlanda’ya ihracat %64,6 ile yüksek 
oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler Libya, Bulgaristan, 
Gürcistan, Kuveyt, Azerbaycan olmuştur. 
 
 

 
 
 

Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2022 yılının ilk ayında geçtiğimiz yıl Ocak ayına göre hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının bütün temel ürün gruplarında artış kaydedilmiştir.  
 
En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2022 yılı Ocak 
ayında 2021 yılının aynı dönemine göre %7,9 oranında artarak 788,8 milyon dolar 
olmuştur.  
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İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %0,5 oranında 
artarak 552,3 milyon dolara yükselmiştir. 
 
Ev tekstili ürünleri ve cerrahi maske ürün gruplarının da içinde yer aldığı diğer hazır 
eşya ürün grubunda ihracat %8,4’lük artış ile 231,4 milyon dolar olmuştur. 
 

 
 
 
 
Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2022 yılı Ocak ayında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan ürünlere 
bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,2’lik artış ve 
262,4 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuk için dokuma 
takım elbise, ceket vb. giyim ürünleri bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2021 yılı Ocak 
ayına göre %1,3’lük artış ve 204,6 milyon dolarlık ihracat değeri ile 6109 GTIP kodlu 
t-shirt, atlet vb. giyim ürünleri takip etmektedir.  
 
Bahsedilen dönemde ihraç edilen ilk on ürün grubu arasında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 6302 GTIP kodlu yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri ürün grubunda %4 oranında düşüş gözlemlenmiştir.  
 
6307 GTIP kodlu tek kullanımlık tıbbi maskelerin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya 
ürün grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında artış ve 59,3 
milyon dolarlık ihracat değeri kaydedilirken; 6206 GTIP kodlu Plastik, kauçuk 
sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyalarının yer aldığı ürün grubunda bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artış ve 46,4 milyon dolarlık ihracat 
değeri dikkat çekici olmuştur. 
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Kapasite Kullanım Oranı %83,67 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2022 yılının Ocak ayında %83,67 
olmuştur.  
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Aralık 2021) %83,75 ve bir önceki 
yılın aynı ayında (Ocak 2021) ise %69,01 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, 
giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2021 yılı Ocak ayına göre 
%21,2 oranında artarken; geçtiğimiz aya göre ise %0,1 oranında azalmıştır.  
 

 
 
 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
  
2022 Ocak Dönemi  
 
Ocak 2022 döneminde toplamda 1.596 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 1.060 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
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bölgesine yapılan 1.060 milyon dolarlık ihracat, %7,02’lik pariteden kaynaklanan 
düşüşten arındırıldığında, 1.134 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır.  
 

 

 
 
Bu durumda 2022 yılı Ocak döneminde yapılan 1,596 milyar dolarlık ihracat 
ortalama %7,02’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre %10,4 artışla 1,670 milyar dolar olmaktadır.   
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler 
 
Ocak ayının tamamlandığı bu günlerde, bir taraftan Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Omicron 
varyantının sebep olduğu endişelerle dünya ekonomisindeki olumsuz etkiler devam 
ederken, bir taraftan da hem ekonomilerdeki finansal anlamda sıkılaştırma tedbirleri 
artmakta, hem de hammadde ve navlun fiyatları kaynaklı maliyet ve tedarik sorunları 
gündemde ağırlığını korumaktadır.  
 
Bu çerçevede IMF de geçtiğimiz hafta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü Ara 
Dönem Raporu’nda, küresel ekonominin 2022 yılına beklenenden daha zayıf bir 
görünümle girdiğini belirterek, bu yıla ilişkin büyüme beklentisini %4,9’dan %4,4’e 
indirdi. Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini %9'dan %11'e yükselten IMF, 
2022 ve 2023 yıllarına ait büyüme tahminini ise değiştirmedi. 
 
ABD Merkez Bankası (Fed), Ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmezken, 
Mart ayında politika faizinin artırılabileceği sinyalini verdi.  
 
ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre ABD’de sanayi üretimi Aralık ayında 
%0.1 ile Eylül’den beri ilk kez düştü. Sanayi üretimi önceki ay %0,5 artmıştı. Aralık 
ayında kapasite kullanım oranı %76,5 olurken, beklenti %77’ydi. İmalat sanayi 
üretimi ise %0,3 artış beklenirken %0,3 azaldı. 
 
ABD'de tüketici fiyatları Aralık’ta aylık bazda %0,5 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık 
TÜFE enflasyonu %7 seviyesinde gerçekleşerek Haziran 1982’den bu yana en 
yüksek düzeyine ulaştı.  
 
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayında kişisel gelirler aylık bazda %0,3 
artarken 70,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Tüketici harcamaları ise aylık 
bazda %0,6 azalarak 95,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
 
ABD’de perakende satışlar Aralık ayında bir önceki aya kıyasla % -1,9 oranında 
azalırken, hazır giyim ve aksesuar perakende satışları ise % -3,1 oranında azaldı. 
 
Euro Alanı GSYİH öncü verilere göre yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 
%0,3 oranında artarken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında artış 
gösterdi. AB’de ise öncü verilere göre yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 
%0,4 oranında artarken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,8 oranında artış 
gösterdi. 
 
Eurostat verilerine göre Euro Alanı yıllık enflasyon oranı Aralık 2021 döneminde 
%5,0 oranında gerçekleşirken Ocak 2022 döneminde %5,1 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 
 
Eurostat verilerine göre Aralık ayında Euro Alanı mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 
oranı bir önceki aya kıyasla azalarak %7,0 olarak gerçekleşirken ilgili oran geçen ay 
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%7,1 olarak gerçekleşmişti. Avrupa Birliğinde ise Aralık ayında işsizlik oranı bir 
önceki aya kıyasla azalarak %6,4 olarak gerçekleşirken ilgili oran geçen ay %6,5 
olarak gerçekleşmişti. 
 
Çin ekonomisi 2021'de yıllık %8,1 büyüme kaydetti. Kişi başına düşen GSYH'nin 12 
bin 551 dolara ulaşarak dünya ortalamasını geçtiği ve Dünya Bankası 
sınıflandırmasına göre 'yüksek gelirli ülkelere' yaklaştığını bildirdi. Çin ekonomisi, 
yılın ilk çeyreğinde %18,3, ikinci çeyreğinde %7,9 ve üçüncü çeyreğinde %4,9 
büyümüştü. Aralık ayında ülkede sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 
yükseldi. Kasım ayında da sanayi üretiminde %3,8'lik artış kaydedilmişti. 
 
Dünya emtia fiyatlarına bakıldığında sektörün temel hammaddesi pamuk fiyatı Ocak 
ayına 1,13 dolar/libre seyisinde başlamış olup ayı 1,28 dolar/libre seviyesinde 
kapatmıştır. 
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi endeksi Kasım ayında aylık bazda %3,3 artarken yıllık 
bazda %11,4 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü 
endeksi aylık bazda %3,8 artarken yıllık bazda %12,5 artış gösterdi. Hazır giyim 
sektörü sanayi üretimi endeksi aylık bazda %1,8 yıllık bazda ise %26,3 oranında 
artış gösterdi. 

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya 
göre %1,4 azalarak %77,6 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyim sektörü kapasite 
kullanım oranı (KKO), bir önceki aya kıyasla %0,1 azalarak %83,67 seviyesinde 
gerçekleşti. 

Türkiye genelinde işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde 
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 
228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile 
%46,6 oldu. Hazır giyim sektöründe istihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında bir 
önceki aya göre 10.059 kişi artarak 669.425 kişiye yükselmiştir.   

Döviz kurlarına bakıldığında, Ocak ayına başlarken dolar kuru 13,45 TL 
düzeyindeyken, ay sonunda ise, 13,43 TL seviyesine gerilemiştir. Euro kuru ise 
Ocak ayına 15,26 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 14,99 TL seviyesine 
gerilemiştir.  

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta içinde son 7 yılın en yüksek düzeylerini gördü. 
ABD’de açıklanan verilerin petrol stoklarında artışa işaret etmesiyle fiyatlar bir miktar 
gerilerken, Brent türü ham petrolün varil fiyatı haftalık bazda %2,1 artışla 87,9 USD 
oldu. 

İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi  
04.02.2022 
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