
 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 
SEKTÖRÜ                                        
2022 NİSAN                            
AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU 
 

MAYIS 2022  İHKİB AR-GE ŞUBESİ 

 

 

 

  



  

MAYIS 2022 1 

 

 

İçindekiler 

 

Türkiye Genel İhracatı ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı ......................................... 2 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %9 .................................. 2 

2022 Yılı Nisan Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %25,6 Arttı ........................ 3 

2022 Yılı Ocak-Nisan Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler ................................ 4 

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar ................................................... 5 

İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler ......................................................................................... 5 

Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı ................................ 6 

Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı......................................................... 6 

Kapasite Kullanım Oranı %84,14 Olarak Kaydedildi ............................................................ 7 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi ......................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MAYIS 2022 2 

 

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 

2022 NİSAN 
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE 

KISA DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye Genel İhracatı ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde 2021 yılının aynı 
dönemine kıyasla %21,7 oranında artış göstererek 68,7 milyar dolardan 83,6 milyar 
dolara yükselmiştir.  
 
Türkiye sanayi ihracatı ise aynı dönemde %22,6 oranında artarak 62,9 milyar dolar 
olmuştur.  
 
2021 Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2022 
yılının aynı dönemine göre %18,5 oranında artış ile 7,5 milyar dolar olmuştur.  
 

 
 
 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %9                       
 
2022 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı %9 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2019 yılının aynı 
döneminde %10; 2020 yılının aynı döneminde %9,3 ve 2021 yılının aynı döneminde 
ise %9,2 olmuştur. 
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Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2021 yılının Ocak-
Nisan döneminde %12,3 iken; 2022 aynı döneminde %11,9 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 dört ayındaki 7,5 milyar dolarlık 
ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %9’luk payıyla; %12,9’luk paya sahip olan 
kimyevi maddeler sektörü, %12,2’lik paya sahip olan otomotiv endüstrisi sektörü ve 
%9,2’lik paya sahip olan çelik sektörünün ardından dördüncü sıradadır. 
 
2022 Yılı Nisan Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %25,6 Arttı 
 

 
 
2022 yılı Nisan ayında Türkiye’den 2 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %25,6 
oranında artmıştır. 2022 yılı Nisan ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2021 ve 
2022 yılı geneli için hesaplanan aylık ortalama ihracat değerlerinin üzerinde yer 
almış ve bu zamana kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kaydedilmiştir. 
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2022 Yılı Ocak-Nisan Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler 
 
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 %21,9 oranında artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat 
yapılırken, İspanya’ya %14,8’lik artışla 914,8 milyon dolarlık ve İngiltere’ye %25,2’lik 
artışla 722,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 
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Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 619,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve 
beşinci sırada 408,1 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. 
Sırasıyla ABD, İtalya, İsrail, Irak ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. 
 
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar 
 
2022 yılının dördüncü ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde 
Hollanda, Fransa, İtalya ve Danimarka’ya yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 
2021 yılı Nisan ayına kıyasla sırasıyla %40; %37,8; %35,7 ve %34,5 oranında 
artışlarla dikkat çekici olmuştur.  
 
Bu dönemde ilk on ülke içerisinde düşüş görülen tek ülke, %3,8’lik düşüş ve 192,1 
milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak olmuştur. 
 
İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2021 yılının Ocak-Nisan 
dönemine göre %24,2 oranında artarak 5,2 milyar dolar olmuştur. Bu değer toplam 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %69,8’ine karşılık gelmektedir. 
 
 
İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler  
 
2022 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan (%25 ve üzeri) ve ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında 
İngiltere gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %25,2 oranında artışla 722,5 milyon dolara 
yükselmiştir. 
 
Hollanda %40’lık artış ve 619,9 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci sırada yer 
alırken, Fransa %37,8’lik artış ve 408,1 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü sırada 
gelmektedir.  
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Diğer yandan, Yunanistan’a ihracat %65 ve Romanya’ya ihracat %58,7 ile yüksek 
oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ABD, İtalya, Danimarka, 
Libya, Romanya ve Gürcistan olmuştur. 
 
 

Temel Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 
2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yıl aynı dönemine 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-
Nisan döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre %17,8 oranında artarak 3,6 
milyar dolar olmuştur.  
 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %21,8 
oranında artarak 2,8 milyar dolara yükselmiştir. 
 
Ev tekstili ürünleri ve cerrahi maske ürün gruplarının da içinde yer aldığı diğer hazır 
eşya ürün grubunda ihracat %9,9’luk artış ile 986,4 milyon dolar olmuştur. 
 

 
 
 
Ürünler İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 
 

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan 
ürünlere bakıldığı zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2’lik 
artış ve 1,4 milyar 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-Nisan dönemine göre %13,1’lik artış ve 1,1 milyar 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 tüm ürün gruplarında artış gözlemlenmiştir. 6205 GTIP kodlu erkek 
ve erkek çocuklar için gömleklerin içinde yer aldığı giyim grubunda bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %45,9 oranında artış, dikkat çekici olmuştur. 
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Kapasite Kullanım Oranı %84,14 Olarak Kaydedildi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2022 yılının Nisan ayında %84,14 
olmuştur.  
 
 

 
 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Mart 2022) %83,90 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Nisan 2021) ise %73,77 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, 
giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 2021 yılı Nisan ayına göre 
%14,1 oranında artarken; geçtiğimiz aya göre ise %0,3 artmıştır.  
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Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi  
  
2022 Nisan Dönemi  
Nisan 2022 döneminde toplamda 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracat yapılmış olup, 
bu rakamın 1,25 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 1,25 milyar dolarlık ihracat, %9,33’lük pariteden kaynaklanan 
düşüşten arındırıldığında, 1,37 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. 
 
Bu durumda 2022 yılı Nisan döneminde yapılan 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracat 
ortalama %9,33’lük pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre % 32,9 artışla 2 milyar 160 milyon dolar olmaktadır. 
 
2022 Ocak-Nisan Dönemi 
Ocak-Nisan 2022 döneminde toplamda 7,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu 
rakamın 4,7 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB 
bölgesine yapılan 4,7 milyar dolarlık ihracat, %5,98’lik pariteden kaynaklanan 
düşüşten arındırıldığında, 5 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu 
durumda 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan 7,5 milyar dolarlık ihracat 
ortalama %5,98’lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre % 23,3 artışla 7,8 milyar dolar olmaktadır. 
 

 
 

İTKİB Genel Sekreterliği 
İHKİB Ar-Ge Şubesi  

06.05.2022 

2021 2022

Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur  Değişim %

Ocak 1,2183 1,1328 -7,02

Şubat 1,2098 1,1354 -6,15

Mart 1,1921 1,1021 -7,55

Nisan 1,1936 1,0823 -9,33

Mayıs 1,2143

Haziran 1,2065

Temmuz 1,1834

Ağustos 1,1773

Eylül 1,1783

Ekim 1,1598

Kasım 1,1427

Aralık 1,1303

Yıllık Ortalama 1,1839 1,1315

Ocak-Nisan Ortalaması 1,2035 1,1315 -5,98

1 Euro= .... ABD Doları Olarak Verilmiştir.

Kaynak: TCMB EVDS

EURO - DOLAR PARİTESİ 
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