
NİJERYA-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ 

 BİLGİ NOTU 

Trademap’ten alınan verilere istinaden Nijerya yaklaşık 131 milyon ADB Doları 

değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 118. büyük Pazar 

konumundadır.  2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı 

yaklaşık %0,03 oranında olup bir önceki yıla oranla %96 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 Nijerya, 2019 yılında %0,00 gibi çok küçük bir pay ve bir 

önceki yıla kıyasla %53,7 oranında azalışla gerçekleştirdiği 1 milyon ABD Doları hazır 

giyim ihracatı ile dünya sıralamasında 158.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 



 

 

Nijerya’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Hindistan ve Vietnam sırası ile en 

büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %46,3 pay ve yaklaşık 60,7milyon ABD Doları ile 

pazarın yaklaşık yarısına sahiptir.  

Türkiye ise %0,75 pay ve 984 bin ABD Doları değeri ile Nijerya’nin 14. büyük tedarikçisi 

konumundadır.  



 

 

NİJERYA ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve 

konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 63,70 ve 

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

aksamları yer almaktadır.  

NİJERYA’nin hazır giyim ithalatında ise 6304 GTİP kodu ile diğer mefruşat eşyası yaklaşık 

%60 pay ve 79 milyon ABD Doları değer ile birinci sırada yer almaktadır.  

 

 



 

NİJERYA’nin ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise 6211 GTİP kodu ile spor, 

kayak ve yüzme kıyafetleri vb. giyim eşyası birinci sırada yer almaktadır. Bu üründen 

toplam ithalatı yaklaşık 2,2 milyon ABD Doları olan NİJERYA ülkemizden ise 246 bin ABD 

Doları değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.  

Sırası ile diğer ürünler ise erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. tişört, 

fanila, diğer iç giyim eşyası (örme), vagon ve mavna örtüleri çoraplardır. 

 

NİJERYA’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI 

Nijerya, 1 Ocak 1995'ten bu yana DTÖ üyesidir. Nijerya, 20 Ocak 2017'de DTÖ Ticaret 

Kolaylaştırma Anlaşmasını ve 16 Ocak 2017'de Ticaretle İlgili Unsurlar 1994 (TRIPS) 

Anlaşmasında değiştirilen DTÖ Anlaşmasını onaylamıştır. Nijerya, ABD ticaret yasası 

olan Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'na (AGOA) taraftır. Bu yasaya göre, ABD pazarına 

40 Afrika ülkesi (Nijerya dahil) gümrüksüz erişim sağlayabilmektedir. Nijerya ayrıca, 11 

Aralık DTÖ Bakanlar Konferansı'nın kenarlarında, 12 Aralık 2017 tarihinde Buenos 

Aires'te Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ile İşbirliği Ortak Bildirisi imzalamıştır. Bu 

Deklarasyon, EFTA ülkeleriyle Nijerya ticaret anlaşmaları için bir çerçeve 

oluşturmaktadır. Nijerya 16 ikili ticaret anlaşması ve dokuz mutabakat anlaşması 

imzalamıştır. Bunu yanı sıra, ABD ile bir Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması 

imzalanmıştır. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının 

iyileştirilmesi ve arttırılması konusunda fayda sağlamaktadır. 

Nijerya, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) 

kurucu üyesidir. Abuja Antlaşması, mevcut bölgesel ekonomik topluluklarını temel 

alarak 2028 yılına kadar Afrika Ekonomik Topluluğu'nun (AEC) kurulmasını 

öngörmektedir. Bölgesel serbest ticaret anlaşması gündeminde, ECOWAS içinde etkili 

bir serbest ticaret alanı elde etmek için 1990 yılında ECOWAS Ticaret Serbestleştirme 

Programı olarak bilinen bölgesel bir program kurulmuştur. Nijerya dahil olmak üzere 

ECOWAS'ın tüm üyeleri 1990'dan beri bu programı uygulamaktadır. ECOWAS ile ilgili 



diğer programlar arasında, ECOWAS'ın bölgede ECOWAS vatandaşlarının giriş, ikamet 

ve kuruluş hakkını oluşturan ECOWAS Serbest Dolaşım Protokolü bulunmaktadır. 

 

Ülkemizden ithal ettiği hazır giyim ürünlerine ise %20 oranında gümrük vergisi 

uygulamaktadır.  


