
KENYA-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ 

 BİLGİ NOTU 

Trademap’ten alınan verilere istinaden Kenya yaklaşık 368 milyon ADB Doları 

değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 80. büyük Pazar 

konumundadır.  2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı 

yaklaşık %0,08 oranında olup bir önceki yıla oranla %2,23 oranında daha az ithalat 

gerçekleştirmiştir. 

Türkiye ise 2019 yılında sahip olduğu %0,3 pay ve 1,5 milyar ABD Doları değerindeki 

hazır giyim ithalatı ile 43.büyük Pazar olmuştur.  

 

*Kaynak: Trademap 

 

Hazır giyim ihracatında ise Kenya, 2019 yılında %0,07 pay ve bir önceki yıla kıyasla 

%0,66 oranında artışla gerçekleştirdiği 370 milyon ABD Doları hazır giyim ihracatı ile 

dünya sıralamasında 66.sırada yer almıştır.  

Türkiye ise %3,3 pay ve bir önceki yıla göre %1,2 oranında artış ile gerçekleştirdiği %17,6 

milyar ABD Doları hazır giyim ihracatı ile dünya sıralamasında 7.sırada yer almıştır. 

 

*Kaynak: Trademap 



 

 

Kenya’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Pakistan ve Hindistan sırası ile en 

büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %49,4 pay ve yaklaşık 182 milyon ABD Doları ile 

pazarın yarısına sahiptir.  

Türkiye ise %2,8 pay ve 10,2 milyon ABD Doları değeri ile Kenya’nin 8. büyük tedarikçisi 

konumundadır.  



 

 

KENYA ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve 

konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 50,34 ve 

16.sırada yer aldıkları görülmektedir. 1.sırada ise 27.fasıl ile mineral yakıt ve yaplar yer 

almaktadır.  

KENYA’nin hazır giyim ithalatında ise 6309 GTİP kodu ile kullanılmış giyim eşyası ve 

kullanılmış diğer eşye yaklaşık %47,22 pay ve 174 milyon ABD Doları değer ile birinci 

sırada yer almaktadır.  

 

 



 

KENYA’nin ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise 6204 GTİP kodu ile kadın/kız 

çocuk için takım, takım elbise, ceket vs, yaklaşık %21,1 pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Bu üründen toplam ithalatı yaklaşık 29,6 milyon ABD Doları olan KENYA 

ülkemizden ise 2,2 milyon ABD Doları değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.  

Sırası ile diğer ürünler ise tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme), erkek/erkek çocuk 

için takım, takım elbise, ceket vs. dir. 

 

KENYA’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI 

 

KENYA'nin yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları:  

Kenya, Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) bir üyesi olup diğer üye ülkeler olan Tanzanya, 

Uganda, Ruanda, Güney Sudan ve Burundi ile ortak bir dış ticaret ve gümrük mevzuatı 

uygulamaktadır. Kenya’da ve topluluk genelinde ithalat ve ihracat süreçleri, 2004 

yılında yürürlüğe giren “The East African Community Customs Management Act” 

kanununa göre düzenlenmektedir 

 

Ülkemizden ithal ettiği hazır giyim ürünlerine ise ortalama %25-35 oranlarında gümrük 

vergisi uygulamaktadır.  


