GÜNEY AFRİKA-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ
BİLGİ NOTU
Trademap’ten alınan verilere istinaden GÜNEY AFRİKA yaklaşık 2,1 milyar ADB Doları
değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 34. büyük Pazar
konumundadır. 2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı
yaklaşık %0,4 oranında olup bir önceki yıla oranla %0,5 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 GÜNEY AFRİKA, 2019 yılında %0,1 pay ve bir önceki yıla
kıyasla %5,23 oranında azalışla gerçekleştirdiği 561 milyon ABD Doları hazır giyim
ihracatı ile dünya sıralamasında 58.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

GÜNEY AFRİKA’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Esvatini ve Lesoto sırası
ile en büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %45,5 pay ve yaklaşık 1 milyar ABD Doları
ile pazarın yaklaşık yarısına sahiptir.
Türkiye ise %1,3 pay ve 27 milyon ABD Doları değeri ile GÜNEY AFRİKA’nin 10. büyük
tedarikçisi konumundadır.

GÜNEY AFRİKA ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim
ve konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 23,20 ve
45.sırada yer aldıkları görülmektedir. 1.sırada ise 27.fasıl ile mineral yakıtlar ve mineral
yağlar yer almaktadır.
GÜNEY AFRİKA’nin hazır giyim ithalatında ise 6203 GTİP kodu ile erkek/erkek çocuk için
takım, takım elbise, ceket vs . yaklaşık %16 pay ve 335 milyon ABD Doları değer ile
birinci sırada yer almaktadır.

GÜNEY AFRİKA’nin ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise 6203 GTİP kodu ile
erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. birinci sırada yer almaktadır. Bu
üründen toplam ithalatı yaklaşık 335 milyon ABD Doları olan GÜNEY AFRİKA
ülkemizden ise 5 milyon ABD Doları değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.
Sırası ile diğer ürünler ise tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme), kadın/kız çocuk için
takım, takım elbise, ceket vs. kazak, süveter, hırka, yelek, erkek / erkek çocuklar için
gömlektir.

GÜNEY AFRİKA’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

2002 tarihli ve 71 sayılı “International Trade Administration Act” yasası uyarınca bazı
ürünlerin Güney Afrika’ya ithalatı ve ihracatı kontrol önlemlerine tabidir. Yerli sanayiyi,
ithalat baskısına karşı korumak amacıyla özel sektör başvurusu üzerine gümrük
vergilerinin DTÖ bağlı MFN hadlerine yükseltilmesi, kritik hammaddenin önce ülke
içindeki üreticilerce temininin sağlanması gibi çeşitli ticareti kısıtlayıcı önlemler de
getirilebilmektedir. GAC, aktif DTÖ üyesidir. AB ile Serbest Ticaret Anlaşması
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/south-africa/)
bulunmaktadır.
Üyesi olduğu SACU kanalıyla, EFTA ile de serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır.
Bölgesel olarak, hâlihazırda Botsvana, Lesotho, Namibya ve Svaziland ile birlikte
dünyanın en eski gümrük birliği olan Güney Afrika Gümrük Birliği’nin (Southern African
Customs Union-SACU-http://www.sacu.int) üyesidir. Bu ülkeler ayrıca, ABD pazarına
“African Growth and Opportunity Act” ile gümrük vergisi olmaksızın erişebilmektedir.
Bu ülkeler Latin Amerika ve Hindistan ile de ticaret anlaşmaları imzalamanın üzerinde
durmaktadır. Buna ilaveten, SACU ile MERCOSUR arasında STA da mevcuttur.
Ülkemizden ithal ettiği hazır giyim ürünlerine ise %,30-45 oranlarında gümrük vergisi
uygulamaktadır.

