BANGLADEŞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ
BİLGİ NOTU
Trademap’ten alınan verilere istinaden Bangladeş yaklaşık 275 milyon ADB Doları
değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 92. büyük Pazar
konumundadır. 2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı
yaklaşık %0,06 oranında olup bir önceki yıla oranla %7,6 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 44.büyük Pazar olmuştur.

*Kaynak: Trademap

Hazır giyim ihracatında ise Bangladeş, 2019 yılında %7,7 pay ve bir önceki yıla kıyasla
%2 oranında artışla gerçekleştirdiği 41,4 milyar ABD Doları hazır giyim ihracatı ile dünya
sıralamasında 2.sırada yer almıştır.
Türkiye ise %3,2 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

Bangladeş’in hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Hindistan ve Hong Kong sırası
ile en büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %49,9 pay ve yaklaşık 143 milyon ABD
Doları ile ciddi bir ithalat değerine sahiptir.
Türkiye ise %0,3 pay ve 1 milyar ABD Doları değeri ile Bangladeş’nin 15. büyük
tedarikçisi konumundadır.

Bangladeş ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve
konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 69,49 ve
63.sırada yer aldıkları görülmektedir. 1.sırada ise 52.fasıl ile pamuk yer almaktadır.
Bangladeş’in hazır giyim ithalatında ise 6212 GTİP kodu ile sütyen, korse, kemer, vs,
yaklaşık %27,8 pay ve 80 bin ABD Doları değer ile birinci sırada yer almaktadır.

2020 Ocak Kasım Döneminde Bangladeş %0,03 pay ve 4 milyon ABD Doları değerindeki
ihracatı ile Türkiye’nin 94. En büyük pazarı konumundadır.

2020 Ocak Ekim döneminde Bangaldeş’e gerçekleştirdiğimiz hazır giyim ürünlerinde ise
6301 GTİP kodu ile battaniyeler ve seyahat battaniyeleri 63 bin ABD Doları Değeri
yaklaşık %25,4 pay ile birinci sırada yer almaktadır.
Sırası ile diğer ürünler ise Diğer mefruşat eşyası, spor, kayak ve yüzme kıyafetleri, bebek
için giyim eşyası ve aksesuarları şeklindedir.

BANGLADEŞ’İN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

Güneydoğu Asya’da yer alan Bangladeş, En Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) statüsü sayesinde
özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ticaretinde Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin
(GTS) getirdiği avantajlardan istifade etmektedir. 48 EAGÜ’den biri olan Bangladeş,
silah ve mühimmat dışındaki tüm ürünlerde AB pazarında gümrüksüz ve kotasız olarak
erişim hakkına sahiptir. Bangladeş’in EAGÜ statüsü 2024 yılında sona erecektir
Bangladeş’in taraf olduğu belli başlı ticaret anlaşmaları arasında; Asya-Pasifik Ticaret
Anlaşması (APTA) ve Güney Asya Serbest Ticaret Bölgesi (SAFTA) bulunmaktadır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Bangladeş 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı
sıra çok sayıda ülkeye gümrüksüz/ kotasız veya indirimli tarife oranlarıyla erişim
imkanına sahiptir:
BANGLADEŞ ile Türkiye arasında:
Ticaret Anlaşması ( 27.07.1976 )
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 09.03.1979
Yatırımların Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşması 12.11.1987
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 31.10.1999
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 12.04.2012
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanması
12.04.2012
Türkiye-Bangladeş III. Dönem KEK Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır.
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