
KATAR-TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLİŞKİLERİ 

 BİLGİ NOTU 

Trademap’ten alınan verilere istinaden Katar yaklaşık 763 milyon ADB Doları 

değerindeki toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile dünyada 55. büyük Pazar 

konumundadır.  2019 yılı verilerine istinaden dünya konfeksiyon ithalatındaki payı 

yaklaşık %0,16 oranında olup bir önceki yıla oranla %14,7 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 Katar, 2019 yılında %0,00 gibi çok küçük bir pay ve bir önceki 

yıla kıyasla %14,1 oranında artışla gerçekleştirdiği 16 milyon ABD Doları hazır giyim 

ihracatı ile dünya sıralamasında 112.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 



 

 

Katar’ın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Hindistan ve Türkiye sırası ile en 

büyük üç tedarikçi konumundadır. Çin %28,4 pay ve yaklaşık 216,6 milyon ABD Doları 

ile pazarın dörtte birinden fazlasına hakim durumdadır.  

Türkiye ise %10,8 pay ve 82,4 milyon ABD Doları değeri ile Katar’ın 3. büyük tedarikçisi 

konumundadır.  

 

 



Katar ithalatında fasıllar bazında mal gruplarına bakıldığında ise hazır giyim ve 

konfeksiyon sektörüne ait 61,62,63. Fasılların toplam ithalat içinde sırası ile 27,18 ve 

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

aksamlar yer almaktadır.  

Katar’ın hazır giyim ithalatında ise 6201 GTİP kodu ile erkek/erkek çocuk için dış giyim 

yaklaşık %13,4 pay ve 102,6 milyon ABD Doları değer ile birinci sırada yer almaktadır.  

 

 

 

Katar’ın ülkemizden yaptığı hazır giyim ithalatında ise 6203 GTİP kodu ile erkek/erkek 

çocuk için takım, takım elbise, ceket vs, yaklaşık %14,6 pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Bu üründen toplam ithalatı yaklaşık 2019 yılında 65,1 milyon ABD Doları 

olan Katar ülkemizden ise 12,1 milyon ABD Doları değerinde ithalat gerçekleştirmiştir.  

Sırası ile diğer ürünler ise erkek/erkek çocuk için dış giyim, kadın/kız çocuk için takım, 

takım elbise, ceket vs,  tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme), erkek/erkek çocuk için 

dış giyim (örme) dir.  

 

KATAR’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI 

KATAR ile Türkiye arasında:  

Türkiye-Katar Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 

18.12.2016 

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı Protokolü 10.11.2016 



Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25.12.2001 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması 25.12.2001  

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 11.03.1985 

 

KATAR'nin yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları:  

Katar, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin 

(KİKGB) bir üyesi olarak bu birliğin üyelerince uygulanan ortak gümrük tarifesini 

uygulamaktadır. Katar’ın KİK üyeliği çerçevesinde üçüncü ülkelere uygulanan gümrük 

vergisi oranı pek çok ürün için CIF fiyatının % 5’i olarak belirlenmiştir. 

Ülkemiz halihazırda üç ülke ile STA müzakerelerini tamamlamıştır. Lübnan STA’sı 

muhataplarımızın iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. 

Gana STA’sının ise müzakereleri tamamlanmış olup, yakın bir zamanda imzalanması 

hedeflenmektedir. 

 

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

uygulamaktadır.  


