
BAHREYN-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ 

 BİLGİ NOTU 

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

değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 81. büyük Pazar 

konumundadır.  2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı 

yaklaşık %0,08 oranında olup bir önceki yıla oranla %7 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 43.büyük Pazar olmuştur.  

 

*Kaynak: Trademap 

 

Hazır giyim ihracatında ise Bahreyn, 2019 yılında %0,01 pay ve bir önceki yıla kıyasla 

%53,4 oranında düşüşle gerçekleştirdiği 76 milyon ABD Doları hazır giyim ihracatı ile 

dünya sıralamasında 89.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 



 

 

Bahreyn’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Hindistan ve Türkiye sırası ile en 

büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %40,4 pay ve yaklaşık 139 milyon ABD Doları ile 

pazarda ciddi bir ithalat değerine sahiptir.  

Türkiye ise %7,4 pay ve 25,4 milyon ABD Doları değeri ile Bahreyn’in 3. büyük tedarikçisi 

konumundadır.  

 



 

Bahreyn ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve 

konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 23,23 ve 

54.sırada yer aldıkları görülmektedir. 1.sırada ise 84.fasıl ile makine ve mekanik 

aksamlar yer almaktadır.  

BAHREYN’nin hazır giyim ithalatında ise 6109 GTİP kodu ile tişört, fanila ve diğer iç giyim 

eşyası (örme) yaklaşık %0,57 pay ve 80,3 milyon ABD Doları değer ile birinci sırada yer 

almaktadır.  

 

 

 

Bahreyn’in ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise ( 2018 verilene istinaden -

2019 henüz yayımlanmamıştır) 6204 GTİP kodu ile kadın/kız çocuk için takım, takım 

elbise, ceket vs, yaklaşık %14,1 pay ile birinci sırada yer almaktadır. Bu üründen toplam 

ithalatı yaklaşık 2019 yılında 1,8 milyon ABD Doları olan Bahreyn ülkemizden ise 2018 

yılında 3,6 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, kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs., kazak, 

süveter, hırka, yelek vb.dir. 

 

BAHREYN’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI 

BAHREYN ile Türkiye arasında:  



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Sınai 

ve Teknik İşbirliği Anlaşması 08.01.1990 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşması 14.11.2005 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 15.02.2006 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük 

Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması 15.02.2006 

Türkiye-Bahreyn 6. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 03.03.2017 

 

BAHREYN'nin yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları:  

Pan-Arab Serbest Ticaret Alanı (PAFTA ya da GAFTA), Arap Ülkeleri arasındaki en önemli 

ekonomik hareketlerden birisi olup; 1998 yılından beri 17 Arap Ülkesi (S. Arabistan, 

Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Katar, Sudan, Suriye, 

Tunus, BAE, Yemen, Filistin) arasında Arap Ortak Pazarı hedefine yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. Üye ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması uyarınca karşılıklı ticarette 

gümrük vergi oranları sıfırlanmıştır. 

Bahreyn’in Singapur ile STA’sı vardır. Bahreyn, 2006 yılında ABD ile Serbest Ticaret 

Anlaşması imzalayan ilk Körfez ülkesi olmuştur. 

 

Ülkemizden ithal ettiği hazır giyim ürünlerine ise ortalama %5 gümrük vergisi 

uygulamaktadır.  


