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Bu sayfa, İHKİB’in desteği ile hazırlanmıştır.

2013 yılı  
ihracatı 

17.4 
milyar dolar

2014 yılı  
ihracatı 

18.7 
milyar dolar

Üretimde  
çalışan sayısı 

490 
bin

Türkiye  
GSYH içindeki 

payı 

% 2.9 
İmalat sanayi 

istihdamındaki
payı 

% 16
Türkiye genel 

ihracatının

% 13‘ünü 
gerçekleştiriyor

İmalat sanayi 
üretiminin 

% 6.3 
‘ünü yapıyor

Sektörün  
1 kg’lık ihracatının 

değeri 

24 $
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Hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü 18.7 milyar dolar yıllık 
ihracatı ile Türkiye’nin en fazla 
ihracat yapan iki sektöründen 
biri. Sektörün, 2023 yılı için 
koyduğu 60 milyar dolar yıllık 
ihracat hedefine ulaşabilmesi 
rekabet gücü önündeki 
engellerin kaldırılmasına bağlı. 

TÜRKİYE, dünyanın en fazla hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatı yapan 7’inci 
ülkesi. Sektörün küresel toplam 

ihracatından aldığımız pay yüzde 3.5. 
Avrupa Birliği’ne en fazla hazırgiyim 
ihracatı yapan 3’üncü ülkeyiz. 18.7 milyar 
dolar yıllık ihracatı ile ülkemizin en fazla 
ihracat yapan iki sektöründen biri olan 
hazırgiyim ve konfeksiyon, 1980’den 
sonra ihracata dayalı büyüme sürecinde 
liderliğini hep korudu. Sektörün bu 
başarısının ardında son 35 yıl boyunca 
artan bilgi birikimi, güçlenen tasarım 
altyapısı, yenilenen teknolojisi ve üretim 
kabiliyeti ile organizasyon becerisine 
dayalı hızlı hareket edebilme yeteneği 
bulunuyor.

2023 HEDEFİ 60 MİLYAR DOLAR
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, 2023 yılı için 60 milyar 
dolar yıllık ihracat hedefi bulunduğunu 
hatırlatarak şöyle konuşuyor: “60 milyar 
dolarlık ihracatın 30 milyar dolarlık kısmı 
katma değerli üretim ve ihracattan gelecek, 
kalanı ise organizasyon becerimize bağlı 
olarak ‘organizatör ülke’ konumumuzun 
sağlayacağı ticari katma değer artışından 
sağlanacak.  

1 KİLO İHRACAT 24 DOLAR
Hazırgiyim 24 dolarla kilogram başına 

ihracat değeri ile en yüksek katma değerli 
ihracat gerçekleştiren üç sektöründen biri 
konumunda. İhracat büyüklüğü dikkate 
alındığında bu alanda lideriz. Bu avantajla 
katma değerin artışına bağlı ihracat 
hedefinde sektörün potansiyeli çokyüksek. 
Markalı ihracatla ihracat birim fiyatı hızla 
yükselecek.

ORGANİZATÖR ÜLKEYİZ
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 

en önemli rekabet üstünlüğü çok hızlı 
hareket kabiliyetinin olması, bunun 
yanısıra artan yurtdışı mağazalarımızla 
perakendede güçlenen konumumuzla 
‘organizatör ülke’ rolüyle ihracat 
hedeflerini gerçekleştirme yönünde de 
yeterli potansiyeli bulunuyor.”    

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, hedefe 
ulaşmak için tüm tarafların üzerine 

düşeni yapması gerektiğini söylüyor ve 
şöyle devam ediyor: “Sektörün varolan 

potansiyelini doğru ve güçlü bir şekilde 
kullanabilmesi için 2023 İhracat 

Stratejisi kapsamında belirlenen 
başarı kriterleri ve eylem planlarının 

hayata geçirilmesi gerekiyor. 
2012 yılında Resmi Gazete’de 

yayınlanarak bir devlet 
belgesi haline gelen 2023 

İhracat Stratejisi Eylem 
Planı çerçevesinde 
sektör için belirlenmiş 
eylem ve ölçütler 

belli. Hazırgiyim ve 
konfeksiyon için 51 eylem 

maddesi var.”

Yeni hükümet 
üretime ihracata 
önem vermeli

Hamaddeye erişim
kolaylaştırılmalı

Sözler tutulsun
hayalimiz gerçekleşsin
Eylemler için sorumlu kuruluşlar belirlenmiş 
durumda. Ancak, bugüne kadar listelenmiş 
51 eylemden sadece 7’si gerçekleşti. 15’i için 
çalışmalar başlamış henüz tamamlanmamış, 
29 tanesi ise hiç gerçekleştirilemedi. İHKİB 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sektör için 2015’in 
ilk yarısının ‘sancılı’ geçtiğini söylüyor ve 
şöyle konuşuyor: “İlk beş ayda, hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatı 2014 yılının eş 
dönemine kıyasla yüzde 14.3 geriledi. 
Kapasite kullanım oranı yüzde 75.6 ki; bu da 
bir düşüşü işaret ediyor. Bu düşüş çoğunlukla 
uluslararası gelişmelerden kaynaklandı. 
Bunlar, AB ekonomilerinde daralma, Rusya 
ve bölgede petrol fiyatlarındaki gerilemeye 
ve Batı’nın ekonomik yaptırımlarına bağlı 
olumsuz gelişmeler, Euro/Dolar paritesinin 
ihracat üzerindeki suni düşüş etkisi, 
komşulardaki siyasi istikrarsızlık ve benzer 
nedenlerdir. 2023 Yılı İhracat Stratejisi 
kapsamında yapılan taahhütler ve verilen 
sözler tutulur, eylem planları hayata geçese 
60 milyar dolar yıllık ihracat hedefimiz hayal 
olmaktan çıkar.”

Hammadde temininde sektörümüzün 
önündeki engeller kaldırılmalı.
Dahilde İşleme Rejimi daha rahat 
kullanılabilmeli.
Gereksiz bürokratik işlemlerle 
gümrüklerde ve diğer alanlarda hızımız 

kesilmemeli. 
İstihdam üzerindeki vergi yükümüz 
azaltılmalı.
Yeni mevzuat hazırlanırken sanayici 
ve ihracatçının çıkarları daha çok 

gözetilmeli. 
Modern teknolojimiz, güçlü tasarım alt 
yapımız ve organizasyon becerimiz ile 

uluslararası rekabette elimiz güçlendirilmeli.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi 
şöyle devam ediyor: “Türkiye’de seçim 
sonrası yeni bir dönem başlıyor. Bu 
dönem sektörümüz ve firmalarımızın 
yeni bir başlangıç için fırsat olabilir. 
Bu dönemi fırsata çevirirsek yılın 
ikinci yarısında ihracatı pozitife 
döndürebiliriz. Bunun için yılın 
ikinci yarısında 2023 starteji hedefini 
gerçekleştirmeyi teminen ekonomiye, 
üretime, sanayiye ve ihracata öncelik 
verilmeli. Diğer bir ifadeyle bu 
dönemde ülke çıkarları ve dış ticaretin 
selameti açısından öncelik ‘ekonomi’ 
olmalı, ‘ihracata dayalı büyüme’ 
asla ve asla terkedilmemeli. Üretim 
ve sanayinin desteklenmesi için 
mevcut yatırım ve istihdam destek 
mekanizmalarının gözden geçirilmesini 
bekliyoruz. Mevcut yatırım teşviklerine 
göre sadece belli bölgelerdeki 
yeni yatırımlar ve ilave istihdam 
destekleniyor. Beklentimiz, sektörün 
her bölgede yapacağı yeni yatırımların 
ve ilave istihdamın desteklenmesi. 
Sektörümüzün istihdam maliyetleri 
açısından rahatlamasının, uluslararası 
rekabette de bize önemli mesafe 
aldıracağına inanıyoruz.”

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sektörün 
2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilmesindeki 
en kritik engellerden birininin “Hammaddeye 
erişimin önündeki engeller” olduğunu 
söylüyor. Tanrıverdi, şöyle devam ediyor: 
“Çünkü sektörün, hızlı ve çetin rekabet 
ortamında hammadde temininde elinin 
rahat olması önemli. Halen hazırgiyim ve 
konfeksiyon sektörünün temel hammaddesi 
niteliğindeki kumaş ithalatında çok sayıda 
antidamping önlemleri bulunuyor ve 
bunların çoğu 2000 yılının başlarından 
beri uygulanıyor. Bu da önlemlerin ‘üzüm 
yemekten ziyade bağcıyı döğme’ amacına 
hizmet ettiğini gösteriyor. Antidamping 
dışında 2011 yılı Eylül ayından itibaren 
sektörün temel hammaddeleri olan dokuma 
ve örme kumaş ithalatına ‘ilave vergi’ de 
uygulanıyor. Üstelik bu uygulamada daha 
geçen haftalarda Enaz Gelişmiş Ülkeler, 
Gelişme Yolundaki Ülkeler gibi farklı ülke 
gruplarına farklı şekilde uygulanan minumum 
ve maksimum birim fiyatlar sektörümüze 
danışılmadan yukarıya çekilmiş durumda. 
Elbette Türkiye’de tekstil hammaddelerinin 
rekabetçi bir şekilde üretilmesi bizim için 
de önemli. Ancak amacını aşan önlemler 
ülke sanayiinin tümünü gözetmeyen, taraflı 
uygulamalara dönüşüyor.”

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 
en önemli rekabet üstünlüğünün 
hızlı hareket kabiliyeti olduğunu da 
vurgulayan Hikmet Tanrıverdi, “Sektör, 
siparişten rafa 21 günde mal teslimi 
gerçekleştiriyor. Bu üstünlüğünü 
koruyabilmek için bürokratik 
süreçlerin güvene ve sonradan kontrole 
dayalı olarak, sadeleştirilmesini  
bekliyoruz” dedi. 

Hızımızı 
kesmeyin

HAYAL Mİ?
Vergiler hammadde
maliyetlerini  
artırıyor

 
EGE Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (EHKİB) Başkanı 
Emre Kızılgüneşler: 
“Sektörümüzün yüzde 
91.6’sı Küçük ve Orta 

Boy İşletmelerden (KOBİ) oluşuyor. 
İhracatçı 60 bin firmanın sadece 
yüzde 5’inde dahilde işleme belgesi 
var. Üstelik dahilde işleme rejimi 
çok bürokratik bir yapıya sahip. Bir 
taraftan da zamanla yarışıyoruz 
ve çok kritik bazı hammaddeleri 
dünyanın her yerinden temin etmek 
zorundayız. Orantısız vergilerle bizim 
maliyetlerimiz ve rekabet avantajımız 
olumsuz etkilenmiş oluyor. İhracatçı 
firma hammaddesini vergiler 
bindirilmiş bir fiyattan iç piyasadaki 
ithalatçıdan temin etmek zorunda 
kalıyor. Kendi ithal etmeye kalkışsa 
bir sürü bürokrasi. Hammaddeye 
erişimdeki engeller bir an önce 
kaldırılmalı.” 

Önce mevcutları  
ayağa kaldırmak lazım

ULUDAĞ Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (UHKİB) Başkanı 
Şenol Şankaya: “Dikkat 
ederseniz sektörümüzde 
ihracatın yüzde 85’ini 

İstanbul, Bursa, İzmir, Denizli, Adana 
gibi illerimiz yapıyor. Bu nedenle 
özellikle istihdamla ilgili desteklerin 
bu bölgelerdeki mevcut işletmelere 
verilmesi çok daha yararlı olur. 
Önce mevcutları ayağa kaldıralım, 
kapasitelerini doldursunlar ki ilave 
yatırım için başka bölgelere istekli 
olsunlar. Yoksa siz bir çocuğunuz hasta 
ve tedavi edecek paranız yokken bir 
başka çocuk sahibi olmaya kalkışmış 
olursunuz. Mevcut teşvik-destek 
sistemi ile aslında biz kendi içimizdeki 
rekabeti bozduk. Zaten büyük küresel 
markalar yeni üreticiler istemiyor, 
mevcut üreticilerin maliyetleri, 
fiyatları düşürmesini daha çok 
önemsiyor. Bence ihracat hedefimiz 
için özellikle istihdam teşviklerinin 
bölgesel ayrım gözetmeden verilmesi 
çok büyük katkı sağlar.”

Tanıtım ve marka
destekleri kolaylaşsın

 
Denizli İhracatçılar 
Birliği (DENİB) 
Başkanı Süleyman 
Kocasert: “Hazırgiyim 
ve konfeksiyon 
sektörü son 

dönemde, tasarım, moda ve 
markalaşma yönünde önemli 
mesafeler katetti. Birçok 
firmamız kendi tasarımlarıyla 
ve koleksiyonlarıyla dünya 
pazarlarında yer alırken, 
markalaşma çalışmalarına da hız 
verdi. Devletimiz de ihracatçımızı 
yalnız bırakmadı, şirketlere destekler 

sunuyor. Bu bağlamda devletimize 
müteşekkiriz. Ancak tanıtım ve 
markalaşma süreci uzun soluklu ve 
firmaların bu süreci yönetmelerinde 
zorluklar ortaya çıkıyor. Devlet 
yardımları kapsamındaki desteklerde 
prosedürlerin karmaşıklığı, desteklerin 
geri dönüş süreci sektörde ilgiyi 
azaltıyor. Bunun için prosedürlerin 
basitleştirilmesini ve desteklerin geri 
dönüş sürelerinin hızlandırılmasını 
bekliyoruz.  Yeni bir bakış açısıyla 
güvene dayalı bir sistem oluşturulması 
önemli ve sektör olarak biz bunu hak 
ediyoruz.” 

Yatırım teşviklerini 
eski tesisler de almalı

 
AKDENİZ Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (AHKİB) Başkanı 
Hayri Uğur: “Özellikle 
yatırım teşviklerinde ciddi 
bir hatada ısrar ediliyor 

ki o da sadece yeni makine ya da yeni 
tesis yatırımlarının desteklenmesidir. 
Bizce bundan sonra yatırım teşvikleri 
sadece yeni makinalara değil, belli 
oranda (yüzde 50 olabilir) kullanılmış 
makinalara da verilmelidir. Böyle 
yapılırsa sektörümüzdeki atıl 
makineler de üretime kazandırılmış 
olur. Düşünün ki bir işletme teşvikli 
bölgeye taşınmak istiyor ama eski 
fabrikasını ne yapacak? Tamamı ithal 
yeni makine yatırımı yapması için 
onu zorlasanız da yatırım 
yapamayabilir. Bizce 
yatırım teşviklerinin 
‘bölgesel’ olması da 
gözden geçirilmeli. 
Çünkü mevcut 
yatırımların 
bulundukları 
yerlerde 
yenilenmesi 
de önemli bir 
kazançtır.” 

BAŞKANLAR NE DİYOR?

60 MİLYAR  
DOLARLIK İHRACAT 

Özetle ne istiyoruz


