ABD-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ
BİLGİ NOTU
Trademap’ten alınan verilere istinaden ABD yaklaşık 104 milyar ABD Doları değerindeki
toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 1. büyük Pazar konumundadır.
2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı yaklaşık %21
oranında olup bir önceki yıla oranla %1,37 oranında daha fazla ithalat
gerçekleştirmiştir.
Türkiye ise 2019 yılında sahip olduğu %0,3 pay ve 1,5 milyar ABD Doları değerindeki
hazır giyim ithalatı ile 45.büyük Pazar olmuştur.

*Kaynak: Trademap

Hazır giyim ihracatında ise ABD, 2019 yılında %1,4 pay ve bir önceki yıla kıyasla %0,64
oranında düşüşle gerçekleştirdiği 7,4 milyar ABD Doları hazır giyim ihracatı ile dünya
sıralamasında 18.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

ABD’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin ve Vietnam ve Hindistan sırası ile en
büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %34,4 pay ve yaklaşık 36 milyar ABD Doları ile
ciddi bir ithalat değerine sahiptir.
Türkiye ise %0,9 pay ve 927,2 milyon ABD Doları değeri ile ABD’nin 19. büyük tedarikçisi
konumundadır.

ABD ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve
konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 12,14 ve
26.sırada yer aldıkları görülmektedir. 1.sırada ise 84.fasıl ile makine ve aksamları yer
almaktadır.
ABD’nin hazır giyim ithalatında ise 6110 GTİP kodu ile kazak, süveter, hırka, yelek
vb.eşya (örme) yaklaşık %14,9 pay ve 15,5 milyar ABD Doları değer ile birinci sırada yer
almaktadır.

ABD’nin ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise 6302 gtip ile yatak çarşafı, masa
örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri yaklaşık %22,7 pay ile birinci sırada yer almaktadır. Bu

üründen toplam ithalatı yaklaşık 6 milyar ABD Doları olan ABD ülkemizden ise 210,6
milyon ABD Doları değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.
Sırası ile diğer ürünler ise kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs, kazak,
süveter, hırka, yelek vb.örme eşya, erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.
dir.

ABD’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

ABD ile Türkiye arasında:
Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Ve İşbirliği Anlaşması 28.03.1996
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 03.12.1985
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 26.03.1996
Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 29.09.1999 yıllarında yürürlüğe girmiştir.
ABD'nin yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları: Kuzey Amerika (NAFTA – Kanada
ve Meksika); İsrail; Singapur; Şili; Dominik Cumhuriyeti – Orta Amerika (Kosta Rika, El
Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras ve Nikaragua) (CAFTA-DR);
Avustralya; Fas; Bahreyn; Panama; Umman; Peru; Ürdün; Güney Kore; Kolombiya

TRANS-PASİFİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI (TPP)
Avustralya, Kanada, Şili, Japonya, Bruney, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru,
Singapur, Vietnam ile imzalanan TPP Anlaşması, halen askıya alınmıştır.

TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANLAŞMASI (TTYO) ABD ile AB
arasında askıya alınan TTYO görüşmeleri, Mayıs 2019 itibari ile sınırlı seviyede yeniden
başlatılmıştır.
Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliği dikkate alındığında, AB ile ABD arasında
imzalanacak bir anlaşmaya Türkiye'nin dahil olmaması, ülkemiz ihracatı açısından
olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİLERİ

