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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

 Katar gerek nüfus gerek yüzölçümü açısından küçük Körfez ülkelerinden bir tanesidir. Tek sınır komşusu 
Suudi Arabistan. Ülkenin kalan bölümleri Basra Körfezi ile çevrili. 2017 verilerine göre Katar’ın nüfusu 
2.658 milyondur. 

 

 İdare şekli monarşi olan ülke, El Sani hanedanı tarafından yönetilmektedir. Hükümet emir tarafından 

tayin edilir. 35 üyeli danışma meclisi seçim değil tayin ile belirlenir. 

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Katar’a ihracat yapan firma sayımız 141’dir. 

 2016 verilerince Bursa’da Katar sermayeli firma bulunmamaktadır. 

 

 2017 yılında Ekim ayı itibari ile , Bursa ilinden Katar’a 27 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat 

rakamı 17 milyon dolar olmuştur. 

 Katar , 2016 yılında 53.3  milyar dolar ihracat ve 32 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. 

 Katar’a en fazla ihracat yapan ülkeler ABD, Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya’dır. 

 Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artmıştır. İhracatımızdaki hızlı artışın en 

önemli nedeni inşaat demiri ihracatıdır. 2016 yılında Katar’a olan ihracatımız %4 artarak 439 milyon dolar, 

dış ticaret  hacmimizde 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 Ülkede yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitliktir. Katar’da önümüzdeki 

yıllar için  planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar $ düzeyindedir. 

 Sektörel bir yaklaşımla ihracatımız incelendiğinde; her türlü inşaat malzemeleri, ev tekstil ürünleri ve 

contract mobilya ürünleri, makarna, zeytinyağı, domates salçası,  şekerli ve çikolatalı ürünler, bisküvi, süt 

ürünleri, doğal taşlar, kuyumculuk ve mücevher ürünleri, porselen, seramik ve cam ürünleri, beyaz eşya 

ve oto yan sanayi gibi ürünlerin ihracatımız açısından Katar pazarında önemli bir potansiyel mevcut 

olduğu değerlendirilmektedir. 

 Katar’dan ithalatımızda ise ağırlıklı olarak işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler, plastik ve plastik 

mamulleri bulunmaktadır. 
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1. GENEL BİLGİ 
 

 
 
 
 

Resmi Adı Katar Devleti 

Yönetim Biçimi Anayasal Monarşi/ Emirlik Sistemi 

Devlet Başkanı Emir Şeyh Tamim bin Hamad El San 

Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife El Sani 

Başkent Doha 

Nüfus (Worldometers 2017) 2,658,211 

Yüz Ölçümü ( km² ) 11.521 

Dil Arapça (Resmi), İngilizce 

Etnik Yapı 

Nüfusun % 40'ını Araplar, kalan nüfusu da Güney 
Asyalılar oluşturmaktadır. Güney Asyalıların 
çoğunluğu Pakistan, Hindistan, İran ve Bangladeş 
göçmenleridir. 

Dini Yapı İslamiyet 

Para Birimi Katar Riyali 

GSYİH (Milyar $) 156,734  

KBGSYİH ($) 15,900 

Büyüme Oranı (%) 2,6 
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1.1. COĞRAFİ KONUM 

Katar gerek nüfus gerek yüzölçümü açısından küçük Körfez ülkelerinden bir tanesidir. Arap 
Yarımadası'nın doğusunda bulunan Katar, Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi Arabistan ve 
doğuda Birleşik Arap Emirlikleri'yle çevrili. Tek sınır komşusu Suudi Arabistan. Ülkenin kalan 
bölümleri Basra Körfezi ile çevrili. 
 

2. SİYASİ VE İDARİ YAPI 

 

Ülkede Osmanlı egemenliği 1871 yılında başlamış olup, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Arap Yarımadası’ndan çekilmesiyle birlikte, 1916 yılında Birleşik Krallık ile 
imzalanan Anlaşmayla Katar’ın savunma ve dışişleri Birleşik Krallık tarafından üstlenilmiştir. 
 
Birleşik Krallığın bölgeden çekilmesiyle birlikte Katar Eylül 1971’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Katar 
aynı tarihlerde Birleşmiş Milletler’e ve Arap Birliği’ne, 1981 yılında da Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye 
olmuştur. 
1995 yılında bir saray darbesiyle ülkenin yönetimi Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’ye geçmiştir. O 
tarihten bu yana, Katar sosyal ve ekonomik alanlarda reformlar yaparak hızlı bir kalkınma süreci 
sergilemektedir.  
 
İdare şekli monarşi olan ülke, El Sani hanedanı tarafından yönetilmektedir. Katar Emiri Şeyh Tamim 
bin Hamad El Sani, 25 Haziran 2013 tarihinde yönetimi babası Şeyh Hamad Bin Khalifa El Sani’den 
devralmıştır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri Emir tarafından atanmaktadır.  
 
35 üyeli Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) 1972 yılında kurulmuştur. Bakanlar Kurulu ile birlikte 
ülkenin yasama erkini oluşturmaktadır. Ülke bütçesinin ve yasaların ele alındığı istişari bir organdır.  
 
2003’te halkoyuna sunularak kabul edilen yeni Anayasa’da, 45 üyeli bir Danışma Meclisi kurulması, 
Meclis’in 30 üyesinin seçimle belirlenmesi, diğer 15 üyenin Emir tarafından atanması 
öngörülmüştür. Anayasa, Emir tarafından onaylanmasının ardından 8 Haziran 2005 tarihinde Emirlik 
Kararnamesiyle yürürlüğe girmiştir.. 
 

Üye olduğu Kuruluşlar: BM, İKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), Arap Devletleri Birliği, Körfez İşbirliği 

Konseyi, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), IMF (Uluslararası Para Fonu), İslâm Kalkınma 

Bankası , Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 

2.1. NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI 

Katar’da yüksek bir nüfus artış hızı görülmekle birlikte, söz konusu oran ülkenin sanayileşme ve 
yatırım çalışmaları kapsamında özellikle doğalgaz ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen 
yabancıların sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ülkede çalışan yabancıların çoğunluğu 
Hindistan, Pakistan, Nepal ve Filipinler’den gelmektedir. 2012 yılı itibariyle ülke nüfusu 1.8 milyon 
olarak görülmektedir.  
 
Ülke nüfusunun %77’si erkek, % 47,5’i 29 yaşın altındadır. Bu oransızlıklar da yabancı işgücüne bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Nüfusun %90’ı şehirlerde yaşamaktadır. Başkent Doha nüfusun 45,7’sini, 10 km uzaklıktaki Rayyan 
ise %36,7’sini barındırmaktadır. 
Ülkenin işgücü neredeyse tamamıyla yabancı işçilere dayanmaktadır. Katar’da hükümet tarafından 
sürdürülen çalışmalar ağırlıklı olarak Katarlı işgücünün kalitesinin artırılarak özel sektörde istihdam 
edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkede faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle birlikte 
Katarlılar için yoğun mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.  Diğer taraftan ülkede işgücüne 
tanınan haklar da Katarlılarla sınırlı kalmaktadır. 
 
Yabancı işgücünün çalışma izinleri İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenmektedir. Katar’da çalışan her 
yabancı için bir kefil zorunludur. Bu nedenle, ülkede iş yapmak isteyen her yabancı şirketin yatırımı 
için getireceği yabancı çalışanların kefalet işlemlerini kefili / ortağı ile en başta çözmesi 
gerekmektedir.  
 
İçişleri Bakanlığı’nın ve kefilin kabulü ile yabancı işçinin kefaleti el değiştirebilmektedir. Bununla 
birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın kabulüne bağlı olarak kefili hakkında geçerli bir şikayette bulunan 
çalışanın kefaleti bir başkasına geçebilir. 
 
Diğer taraftan, ikamet izni içerisinde kefalet yalnızca iki kere değiştirilebilir. Bir yabancının ikamet 
izni iptal edilirse, kişi Katar’a işçi vizesi ile 2 yıl içerisinde giriş yapamaz. 

3. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE 
 

Hidrokarbon oldukça önemlidir. Petrol Dukhan ve Qatari’de çıkarılmakta olup Katar Ekonomisi 
petrol ve doğalgaza dayalıdır. Ülkenin GSYİH’nın %56’sı, ihracat gelirlerinin ise % 89’u petrol ve 
doğalgaz sektöründen elde edilmektedir. Doğalgaz da ülke için oldukça önemli bir yeraltı kaynağıdır. 
Dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahip bulunan Katar’ın rezervleri, dünya doğalgaz 
rezervlerinin %15’ine tekabül etmektedir. Katar’ın doğalgaz üretimini 300 yıl boyunca 
sürdürebileceği tahmin edilmektedir Katar’ın petrol rezervi ise 26,8 milyar varildir. Katar’ın ihracat 
gelirlerinin %49’unu petrol, %40’ını LNG teşkil etmektedir. Ülkenin tamamına yakını düzlük olup, en 
yüksek rakım deniz yüzeyinden 40 m’dir. Ülkenin kuzeybatısında bazı tepeler, güneydoğusunda ise 
kum tepeleri bulunur.  
 
Ülkenin iklim yapısı çöl iklimidir. Yazın hava sıcaklığı 50ºC civarındadır. Yüzey suları ve bitki örtüsü 
yok denecek kadar azdır. Bazı kuyulardan yeraltı suyu çıkarılmakta ise de, suyun tamamı denizden 
arıtma yoluyla elde edilmektedir. 

4. GENEL EKONOMİK DURUM 

4.1. Ekonomik Yapı 

1995 yılında iktidarı ele geçiren Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’nin, borçlanarak ekonomiyi 
çeşitlendirme politikalarına hız verme düşüncesi, artan enerji fiyatlarının da etkisiyle ülke 
ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. 
EIU tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi başına düşen milli 
gelir 100.000 $’ı aşmıştır. Bu itibarla, Katar bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi 
haline gelmiştir. 
Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma 
politikalarının başarısını arttıracaktır. 
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4.2. Ekonomi Politikaları 

Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı 
kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir 
ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın 
rolünü azaltmayı amaçlamaktadır. 
Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar Hükümeti 1987 yılında keşfedilen 
zengin doğalgaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir kaynaklarını artırmayı öngören bir 
politika uygulamaktadır. 
 
Doğalgaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının %40’ına ulaşmıştır. Sözkonusu oranın önümüzdeki 
dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar’ın toplam doğal gaz rezervi 25,3 trilyon m3 ve yıllık 
LNG ihracatı 31 milyon tondur. Katar LNG ihracatını yılda 77 milyon ton düzeyine çıkarmayı 
hedeflemektedir. LNG tesisleri, Katar’ın imalat sanayiinin en önemli kolu olarak göze çarpmaktadır. 
Ayrıca, doğalgazdan petrol ürünleri üretilmesini ve ihraç edilmesini öngören “GTL – gas to liquids” 
teknolojisi konusunda da önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, ekonominin çeşitlendirilmesine ilişkin politikalar sadece doğalgaz ve buna bağlı 
sanayi tesislerinin kurulması ile sınırlı kalmamakta, enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların 
Katar’a çekilmesine de çalışılmaktadır. 
 
Bu çerçevede, Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanısıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı 
(Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, 
teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” %100 yabancı 
sermayeli şirket kurarak faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır. 
Hükümet tarafından uygulanmakta olan para politikasının temeli Katar Riyali’nin ABD Doları’na bağlı 
çıpasını korumaya yöneliktir. 
 
Petrol gelirlerinin devletin toplam gelirleri içerisindeki payının % 60’dan fazla olması nedeniyle 
devlet harcamaları da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan direkt olarak etkilenmektedir. 

 

4.3. Ekonomik Performans 
 

Gerek enerji fiyatlarındaki yükselişler, gerek yeni LNG tesislerinin ardarda devreye alınması, yeni 
NLG ve petrokimya projelerinin oluşması ile birlikte son bir kaç yıldır ihracat ve hidrokarbon 
üretimindeki artışlarla reel GSYİH’daki %20’lere varan hızlı büyüme 2010 yılında yakalanabilmiştir. 
1990’ların ortalarında başlayan; liberalleşme, dışa açılma, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve 
yasal reformlar sonucunda yakalanan süreçte, 2002-2008 yılları arasında GSYİH 19,7 milyar $’dan 
115 milyar $’a çıkmıştır. 2009 yılında Katar’ın GSYİH’sı küresel kriz nedeniyle 97 milyar dolara 
gerilemiştir. Ancak 2011 yılında 170 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılında 187 milyar dolar 2013 
yılında 199 milyar dolar, 2014 yılında 206 milyar dolar olmuştur. Katar’ın 2015 yılında 164,6 milyar 
dolar olarak gerçekleşen GSYH’sının, 2016 yılında 149,5 milyar dolar olduğu 2017 yılında da 162,3 
milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir.  (EIU) 
Katar’ın uyguladığı ekonomi politikalarıyla, LNG üretimini hedeflenen 77 milyon ton/yıl (günlük 5 
milyon varile eşdeğer) kapasitesine ulaştırmıştır. 
 
Katar’ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi 
konumundadır. Petrol sektörü Katar ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Ekonominin kamu  
ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün de gelirlerin en önemli kısmını teşkil etmesi, Katar’ın 
büyüme hızının doğrudan sözkonusu sektöre bağlı olması sonucunu doğurmaktadır. 
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Ülke ekonomisinin gösterdiği güçlü performasın en önemli yansıması sözkonusu büyümenin 
sürdürülebilir kılınması için birbiri ardına altyapı ve üstyapı projelerine başlanması olarak kendini 
göstermiş ve ülke gerek sürdürülen, gerek planlanan yoğun alt ve üst yapı yatırımları çerçevesinde 
dünyanın en önemli müteahhitlik hizmetleri pazarlarından biri haline gelmiştir. Bu arada, etkin 
çabalar sonucunda 2022 yılında yapılacak dünya futbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan 
Katar, bu organizasyonla güçlü ekonomik yapısını taçlandırmıştır. Bunun sonucunda ise inşaat 
sektöründeki ivmenin daha da artacağı beklenmektedir. 

5. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

5.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

Katar’da iş yapmak isteyen firmaların faaliyet alanlarına göre, şirket kurmak, şube açmak, ticari 
temsilcilik kurmak veya acentalık vermek gibi çeşitli seçeneklerden kendileri için en uygununu 
seçmeleri gerekmektedir. 
 
Katar Şirketler Kanunu 
 
Katar’daki şirketlerin kuruluş ve yapıları 5 sayılı Şirketler Kanunu (2002-Commercial Companies Law) 
ve sözkonusu Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapan 16 sayılı Kanun (2006) çerçevesinde 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Katar’da faaliyet gösterecek şirketler; Simple Partnership 
Company (Basit Ortaklık Şirketi), Joint Partnership Company (Karma Ortaklık Şirketi), Joint Venture 
Company (Ortak Girişim Şirketleri), Public Shareholding Company (Halka Açık Şirketler), Limited 
Shares Partnership Company (Sınırlı Ortaklık Şirketleri), Limited Liability Company (Limited Şirket), 
One Person Company (Şahıs Şirketi), Holding Company (Holdingler) olarak sınıflandırılmıştır. 
Bununla birlikte, joint-venture ve limited şirketler dışında, yabancıların Katar’da şirket kurmalarında 
ve kurabilecekleri şirket türlerinde çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. (Esas itibariyle Katar’da devlet 
tarafından verilen imtiyazlar çerçevesinde petrol ve gaz sahalarında faaliyet gösteren şirketler ve 
Hükümet ile özel sektörün birlikte kurdukları proje bazlı şirketler yabancı sermaye mevzuatı dışında 
bulunmaktadır.) 
 

5.2. Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

Son dönemde yakalanan hızlı kalkınma süreci, ekonominin her alanında girişilen büyük yatırımlar ve 
sağlanan çeşitli teşvikler, Katar’da şirket kurmayı cazip hale getirmektedir. 
Bununla birlikte, Katar’da şirket kurmak, bazı istisnalar dışında, Katarlı ortağın %51 çoğunluk payına 
sahip olmasını gerektirmekte ve bu faktör çoğu zaman caydırıcı olabilmektedir. 
Ancak, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma 
politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve 
işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verilebileceği 
hususu Yabancı Sermaye Kanunu’nda yer almaktadır. 
 
 

 Limited Şirket (Limited Liability Company) 
 

Limited şirketler, kuruluşlarının kolay olması ve ortakların şirketin yükümlülüklerinden sermaye 
payları ölçüsünde sorumlu olmaları gibi nedenlerle yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih 
edilen şirket türüdür. 
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LLC’ler, şirketin yükümlülüklerinden payları ölçüsünde sorumlu 2 ila 50 ortaktan oluşan şirketlerdir. 
LLC’lerde, istisnai durumlar hariç olmak üzere şirket sermayesinin %51’inin Katarlı olması esastır. 
Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiş en az 200.000 QR olması, her hissenin değerinin 10 QR’dan 
yüksek olması şarttır. Şirket halka hisse arz ederek sermaye artırımına gidemez, ortakların payları da 
serbest bir değişime tabi değildir. Ortaklardan biri ayrılmak istediğinde, alımda öncelik diğer 
ortaklardadır. 
Şirketin her sene elde ettiği karın %10’u, kümülatif olarak şirket sermayesinin %50’sine ulaşana 
kadar yurtdışına transfer edilemez. 
Şirket unvanında Limited Liability Company ibaresinin bulunması zorunludur. LLC’ler sigortacılık, 
bankacılık veya fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteremezler. 
 
Bir LLC kurulurken; bir şirket sözleşmesi arapça olarak hazırlanır ve ortakların tamamınca imzalanır. 
Sözkonusu belgede; 

 Şirketin adı ve merkezi 

 Kuruluş amacı, 

 Kurucuların adları, uyrukları, ikamet yerleri, meslekleri ve sahip oldukları paylar, 

 Şirketin faaliyet süresi,  

 Şirketin sermayesi (nakdi veya diğer), sözkonusu sermayenin bölündüğü hisse sayısı ve 
değerleri, 

  Şirket yöneticilerinin bilgileri, 

 Kar ve zararın ne ölçüde paylaşılacağı, 
 

yeralır. Şirket ortaklarının kar ve zarar paylaşımı, hisse oranını yansıtmak zorunda değildir. 
Şirket ortaklarının sayısı 10’un üzerindeyse 3 kişiden oluşan bir denetim kurulu oluşturulur, şirket 
sermayesi 500.000 QR’ın üzerindeyse bir denetçi atanır. 
Şirket kurulurken gerekli diğer belgeler ise yabancı ortağın ticaret sicili ve şirket belgelerinin tasdikli 
örnekleri ve arapça çevirileri ile kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamının ödenmiş olduğuna 
dair banka evraklarıdır. 
Sözkonusu belgeler ile birlikte İş ve Ticaret Bakanlığı’nda geçici tescil tamamlanır. Şirketin ofisi için 
yapılan kira kontratı ile Belediye İşleri ve Tarım Bakanlığı’ndan (Ministry of Municipal Affairs and 
Agriculture) lisans ve akabinde İçişleri Bakanlığı Göçmenlik Dairesi’nden (Ministry of Interior-
Immigration Office) ticaret sicil numarası alınır. 
Kesin tescil yapıldıktan sonra şirket sermayesi, şirket yöneticileri adına serbest bırakılır. 
Sözkonusu kayıt işlemlerin takibi için bir aracı –“mandoub” kullanılmaktadır. 
  

 Ortak Girişim Şirketleri (Joint Venture Company) 
 
“Joint-venture”lar, iki ya da daha fazla tüzel kişinin oluşturduğu bir şirket türüdür. Bu tür ortaklıkların 
hukuki bir kişiliği yoktur, dolayısıyla ticaret siciline kayıt prosedürüne tabi değildirler. Şirket 
sözleşmesi, ortak girişim şirketinin temel belgesidir. 
Bu tür ortaklıklarda kararlar, şirket sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, ortakların tamamının 
oyu ile alınır. Yabancıların oluşturduğu ortak girişim şirketleri, münhasıran Katarlılar veya Katarlı 
şirketler tarafından yürütülebilecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar. 
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5.3. Yatırımlara Sağlanan Teşvikler 

Katar Hükümeti, petrol ve gaz sektörünün ekonomideki ağırlığını azaltmayı ve gaza dayalı 
sanayileşmeyi ön plana çıkaran çeşitlendirme politikasının bir uzantısı olarak yabancı yatırımcı 
sermayeye karşı yeni bir yaklaşım içerisine girmiştir.  2000 yılında yeni bir yabancı sermaye yasası 
çıkarılarak yatırım ortamı daha elverişli bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, yabancı 
sermayenin yalnızca petrol ve doğalgaz sektörüne değil, ekonominin diğer sektörlerine de yatırım 
yapmasını özendirecek bir takım teşvikler de uygulamayakonulmuştur.  
 
Bu bağlamda, Katar Hükümeti yabancı sermayenin iştirakiyle oluşturulacak joint venture’lar için, 
ucuz doğalgaz (1 milyon BTU için 0,60 ila 0,75 $), ucuz elektrik (1 kWh için 1,78 cent), sanayi 
bölgelerinde ucuz arazi kiralama imkanı (yıllık metrekare kira ücreti 1 QR) sunmakta ve kiralanacak 
araziye gerekli altyapıyı sağlayacağını belirtmektedir.  
 
Kurulacak tesisler için makine-ekipman ve yedek parça temininde gümrük vergisinden muafiyet, 
üretilecek mamuller için ara malı ithalatında sözkonusu mal yerel pazarda yoksa gümrük vergisi 
muafiyeti, (fiilen bulunmamakla birlikte) ihracat vergisinden muafiyet ve 5 yıllık süre için (5 yıl daha 
uzatılabilmektedir) kurumlar vergisi muafiyeti sağlamaktadır.  
 

5.4. Oturma ve Çalışma İzinleri 
 

Uluslararası İşgücü Örgütü ILO’ya henüz üye olmayan ancak bu kurumla yoğun işbirliği içinde olan 
Katar’da çalışma hayatıyla ilgili uygulamalar, “Law No (14) of the Year 2004- Uluslararası Çalışma 
Örgütü” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye-Katar işgücü anlaşması ise 1986 yılında 
imzalanmaıştır. 

1.6 milyon nüfusa sahip Katar’ın %85’ini ülke dışından gelen toplam yabancı işgücü oluşturmaktadır. 
Yabancı işgücünün %80’nini başta Hindistan ve Pakistan olmak üzere Asya Ülkeleri oluşturmaktadır. 

Bu ülkede, Türk İnşaat Firmaları tarafından 21.000 kişi istihdam edilmekte olup bunun yaklaşık %45’i 
kendi işgücümüzdür. Katar Hükümeti, Türk Nitelikli Türk İşgücüne çok önem vermektedir. Bu 
kapsamda, Qatar Petroleum Türkiye’den nitelikli eleman temini konusunda ülkemizdeki bazı özel 
istihdam bürolarıyla temasını sürdürmektedir. 

Yürülükteki mezuata göre petrol ve gaz gibi stratejik sektörler dışındaki alanlarda çalışanlar lokavt, 
birlikler kurma ve ilgili uluslararası örgütlenmelere katılma gibi haklara sahiptir. Ancak, Katar Çalışma 
Bakanlığının iznine bağlı olan bu hakkın kullanımı henüz pratiğe geçmemiştir. 

Uygulamalara göre çalışanın barınma, yeme ve ulaşım ihtiyaçları işveren tarafından karşılanır. 
Çalışanların ücretinden vergi ve sigorta primi gibi kesintiler yoktur. İş hayatında olduğu gibi 
istihdamda da halk arasındaki kullanımıyla kefalet (sponsorluk) sistemi bulunmaktadır. İşveren, 
yasalar çerçevesinde muvafakat vermedikçe çalışanın ülke içinde başka bir işverenin yanında 
çalışmasına müsade edilmemektedir.  

Muvafakat olmadan işin bırakılması helinde çalışanın ülke dışına çıkartılması gerekmektedir. Katar 
dışında en az iki yıl kaldıktan sonra çalışmak üzere bu ülkeye geri gelebilir. Geçici dahi olsa Katar 
dışına çıkacak çalışanın, ancak işverenin onayını gerektiren “Exit Permit’ denilen bir belgeyle 
çıkmasına izin verilir. Çalışanların aleyhine uygulanan katı uygulamaların hafifletilmesi konusundaki 
çalışmalar, ilgili uluslararası çevrelerin de baskısıyla sürdürülmektedir. 

Çalışan ile işveren arasındaki anlaşmazlıklar, ilgili Bakanlık bünyesindeki komiteye taşınır. Burada da 
sorun çözülemezse, konu daha daha üst mercilere gönderilir.  
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6. DIŞ TİCARET 
Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, 
tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme 

programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış 
ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir. 

Genel olarak Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılındaki dış ticaret fazlası önceki 
yıllara kıyasla azalmış 25 milyon dolara gerilemiştir.  Son yıllarda hızla gelişen ekonomi ile birlikte 
ithalat artışı ihracat artışından hızlı olarak gelişmişse de, ihracatta ana kalem olan enerji 
kaynaklarının uluslararası piyasa fiyatlarındaki artış dolayısıyla söz konusu ticaret fazlası 
sürmektedir. 

Tablo 1: Katar’ın Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2012 132,984,792 26,082,481 159,067,273 106,902,311 

2013 136,855,116 27,034,103 163,889,219 109,821,013 

2014 131,591,553 30,447,656 162,039,209 101,143,897 

2015 77,971,079 32,610,464 110,581,543 45,360,615 

2016* 57,310,548 32,060,070 89,370,618 25,250,478 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

6.1. Katar’ın İhracatı 
Tablo 2: Katar’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2015-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 PAY 

% 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 86,040,000 50,552,972 35,157,134 -30 19.2 

9999 Başka yerde tanımlanmamış ürünler 17,137,282 8,733,946 10,082,763 15 1.5 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 
21,484,297 10,603,525 8,851,516 -17 1.4 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar 
6,375,033 3,407,128 2,730,478 -20 0.5 

2503 
Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal 

kükürt hariç) 
324,216 331,387 199,240 -40 10.3 

3817 Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler 58,765 102,766 145,454 42 8.2 

7404 Bakır döküntü ve hurdaları 18,240 39,134 38,299 -2 0.3 

2807 Sülfürik asit; oleum 0 0 20,767 - 3.6 

7602 
Atık ve hurda (alüminyumdan) (cüruf, tartı ve 

benzeri demir ve çelik üretimi hariç) 
9,432 12,460 13,198 6 0.1 

1101 Buğday veya meslin unu 4,119 6,941 9,094 31 0.2 
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9703 
Herhangi bir materyalde  Orijinal heykeller ve 

yontmalar 
33,445 835 8,614 932 0.2 

9706 100 yıl veya daha eski antikalar 14,182 1,853 5,171 179 0.2 

8609 

Konteynerler. Bir veya daha fazla taşıma modu ile 

taşıma için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış, 

sıvıların taşınması için konteynerler dahil. 

2,748 5,277 5,068 -4 0.1 

2105 
Dondurma ya da yenilebilir buz ( kokoa içerir ya da 

içermez) 
2,730 3,016 5,009 66 0.1 

9406 
Prefabrik binalar (komple veya önceden monte 

edilmiş olsun olmasın) 
918 1,586 4,585 189 0.1 

9023 
Gösteriş amaçlı olarak tasarlanmış aletler, cihazlar 

ve modeller(Eğitim vb. İçin) 
2,145 2,802 4,215 50 0.1 

2822 Kobalt oksitler ve hidroksitler; ticari kobalt oksitler 1 6 3,518 58,533 1.3 

Kaynak: Trade Map 

Katar’ın başlıca ihraç pazarları arasında Japonya, Kore, Hindistan, Çin, ABD, Singapur ve Tayland 

bulunmaktadır. 
Tablo 3: Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 
2015-2016 

Değişim % 
2016 Pay % 

JAPONYA 33,288,666 16,194,231 10,935,048 -32 19.1 

KORE 24,722,647 13,488,836 8,968,702 -34 15.6 

HİNDİSTAN 16,739,734 9,286,450 7,380,697 -21 12.9 

ÇİN 10,109,150 5,238,217 4,485,834 -14 7.8 

A.B.D. 6,680,316 4,734,993 3,757,004 -21 6.6 

SİNGAPUR 8,093,923 3,503,162 3,003,114 -14 5.2 

TAYLAND 3,430,900 2,696,468 2,191,796 -19 3.8 

BİRLEŞİK KRALLIK 3,027,826 3,481,441 1,875,828 -46 3.3 

Kaynak: Trade Map 
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6.2. Katar’ın İthalatı 
Tablo 4: Katar’ın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2015-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

8703 
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 
2,625,337 2,981,008 2,278,504 -24 0.3 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 437,667 373,639 1,241,456 232 0.9 

9999 Başka yerde tanımlanmamış ürünler 0 5,270 1,117,070 21,97 0.3 

8803 
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam 

ve parçaları 
1,769,353 1,896,949 1,112,583 -41 1.1 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya 

veya vermeye mahsus diğer cihazlar 
786,734 879,122 913,152 4 0.2 

8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), 

uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 
1,015 1,227 777,345 63,253 0.5 

7308 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta 

kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, 

çubuk, vb. 

370,821 460,465 437,449 -5 1.1 

2517 
Çakıl, çakıl, kırık veya ezilmiş taş, beton agregatları için, 

yol kaplaması için 
385,880 449,042 436,515 -3 13.5 

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; 

tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 
631,749 658,999 418,035 -37 0.4 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
348,276 414,599 404,076 -3 0.1 

8471 

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik 

veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve 

işleyen mak. 

436,644 508,851 394,025 -23 0.1 

2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 460,017 502,804 375,732 -25 0.4 

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar 

için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar 
393,235 391,186 356,524 -9 0.4 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
443,324 389,642 348,056 -11 0.5 

8905 

Sefer elverişliklerii ana işleve bağlı olan fener gemiler, 

yangın merdiveni, tarayıcılar, vinçler ve diğer gemiler; 

dalgalı rıhtımlar, dalgalı veya dalgıç sondaj veya üretim 

platformları (balıkçı gemileri ve savaş gemileri hariç) 

529,886 15 332,998 2,2 2.3 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 334,123 327,533 332,415 1 0.4 

7408 
Bakır tel (cerrahi dikişler, telli tel, kablolar, örgülü bantlar 

hariç) 
215,175 302,275 330,605 9 2.2 
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8407 
Buji ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı pistonlu 

motor 
31,522 9,915 325,957 3,1 0.8 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 514,158 481,787 316,049 -34 0.3 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, 

kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları 
221,154 258,105 305,710 18 0.5 

2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit 332,702 378,092 296,435 -22 2.2 

8415 
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 

değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) 
277,767 321,171 289,171 -10 0.7 

Kaynak: Trade Map 

Katar’a en fazla ihracat yapan ülkeler , ABD, Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri,Japonya, Suudi Arabistan 

ve İngilteredir. 

Tablo 5:  Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 

ÜLKE 2014 2015 2016 2015-2016 Değişim % 2016 Pay % 

A.B.D. 3,485,335 3,575,672 4,606,487 29 9.1 

ÇİN 3,212,337 3,765,672 3,320,172 -12 13.2 

ALMANYA 2,171,136 3,765,052 3,320,172 22 8.4 

BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 
2,492,671 2,442,326 2,970,443 2 1.9 

JAPONYA 1,954,232 2,860,802 2,914,313 0 4.1 

SUUDİ ARABİSTAN 1,390,150 2,134,154 2,140,019 -2 1.3 

BİRLEŞİK KRALLIK 1,658,559 1,405,777 1,384,467 -29 2.6 

İTALYA 1,491,749 1,852,846 1,315,034 -11 2.9 

HİNDİSTAN 1,167,537 1,450,888 1,290,270 -2 1.6 

FRANSA 928,576 1,215,772 1,196.730 -17 3.1 

Kaynak: Trade Map                     



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Katar Ülke Raporu,Kasım 2017                                                                 Dilara Savaş 17 

 

7. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

7.1. Dış Ticaret Politikası 

Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin (KİKGB) 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmesi, 
Katar’ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde basitleşmesini sağlamıştır. Buna rağmen, uygulamada 
zaman zaman bürokrasiden kaynaklanan sorunlar, gümrük işlemlerinin uzamasına neden 
olmaktadır. 
KİKGB çerçevesinde üye ülkeler, ortak gümrük mevzuatı ve tarifesi uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, 
KİKGB’e giren ürünler, Gümrük Birliği Alanına giriş yaptıkları ilk noktada (single point of entry) 
gümrük işlemine tabi tutulmaktadır. Pek çok ürünün ithalatının yapılabilmesi için ithalatçı lisansı 
gerekmekte olup, bu lisans sadece Katar vatandaşlarına verilebilmektedir. Ülkede sadece 
yetkilendirilmiş yerel acentaların ithalat yapabilmelerine izin verilmektedir. Bununla birlikte, yerel 
acentanın yedek parça ve satış sonrası hizmet yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda 
yerel acenta kullanılması zorunluluğundan vazgeçilebilmektedir. 
 
 İthalat lisansı, yalnızca Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na tescilli Katarlı ithalatçılara 

verilmektedir. 
 
KİKGB çerçevesinde, KİK üyesi ülke menşeli mallar gümrük vergisinden muaftır. Diğer taraftan, 

Büyük Arap Serbest Ticaret Alanı (GAFTA) içerisinde yer alan Katar, GAFTA doğrultusunda GAFTA’ya 
üye Arap ülkeleri orjinli mallara gümrük vergisini kaldırmıştır.  
 

7.2. Ithalat Rejimi 

7.2.1. Gümrük Vergileri 

 

Katar’ın KİK üyeliği çerçevesinde üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranı pek çok ürün için 

CIF fiyatının % 5’i olarak belirlenmiştir. Mal fiyatının FOB olduğu hallerde CIF fiyat, FOB fiyatın %15 
fazlası olarak belirlenir. Bununla birlikte, bazı temel gıda maddelerinin (buğday, pirinç, mısır, un, çay 
ve kahve, şeker, baharatlar, yem bitkileri, süt tozu, canlı hayvanlar, taze sebze ve meyveler, deniz 

ürünleri) ithalatında gümrük vergisi oranı %0’dır. Diğer taraftan tütün, tütün mamulleri ve alkollü 
içkiler için gümrük vergisi oranı %100’dür. 
 
Aşağıda belirtilen ürünlerin ithalatında farklı gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır; 
 

o Çimento %20 (Halihazırda %0 olarak uygulanmaktadır) 
o Çelik (10 mm ve üzeri) %20 (Halihazırda %0 olarak uygulanmaktadır) 
o Çelik levhalar %20 
o Üre %30 

o Müzik aletleri ve sanat eserleri %15   

 

Katar Hükümeti ve devlet şirketlerine ait her çeşit eşya ile diplomatik temsilciliklerin ithal ettikleri 
eşyalar, hayır amaçlı kullanılacak eşyalar, kişisel eşyalar, kullanılmış ev eşyaları, yolcu beraberi eşya 
ve hediyeler gümrük vergisinden muaftır. 
Qatar Industrial Development Bank (Katar Sınai Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen 
projeler ile ülkede yapılan kapsamlı endüstriyel yatırımlar kapsamında ithal edilecek ekipman ve 
makineler de gümrük vergisinden muaftır. 



KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Katar Ülke Raporu,Kasım 2017                                                                 Dilara Savaş 18 

 

7.2.2. İthalat Yasakları 

Katar’a alkollü içkiler, silah ve mühimmat, ilaçlar ve patlayıcı maddelerin ithalatı izne tabidir. Domuz 
ve domuz ürünleri, pornografik materyaller ve uyuşturucu maddelerin ithalatı yasaktır. Tüm yazılı ve 
görsel medya malzemeleri sansüre tabidir. 

Katar, Arap Birliği’nin İsrail boykot uygulamasına katılmakta olup, ülkeye İsrail mallarının ithalatına 
izin verilmemektedir. 

Geçici İthalat 

 

Ülkede sürdürülen projeler kapsamında kullanılacak olan ağır iş makineleri ve ekipman, yarı mamul 
maddeler, fuar ve sergilere katılım amaçlı getirilen eşyalar, tamir veya bakım için getirilen makine 
ve ekipman, yük taşıma amaçlı konteynerler ve ticari numunelerin geçici ithalatı, ithalatı yapılacak 
eşya için ödenmesi gereken gümrük vergisi kadar teminatın banka teminat mektubu veya nakden 
yatırılması halinde mümkündür. Geçici ithalat Gümrük İdaresinin ön onayına tabidir. Geçici ithalat 
izni 6 aylık süre için verilir ve 6 ay daha uzatılabilir. 

7.2.3. Tarife Dışı Engeller 

Menşe şehadetnamesi, sağlık sertifikası ve fatura gibi ihracatla ilgili belgelerin ülke Konsolosluğu 
tarafından tasdik edilmesi talep edilmekte olup, bu durum zaman ve maddi kayıp oluşmaktadır.  

Katar gümrük kapısında, daha önce davetiye usulü ile kabul edilen TIR’lardan vize istenmeye 
başlanılması ve dolayısı ile sadece vize alabilen kısıtlı sayıdaki araç ile bu sevkiyatların yapılabilmesi 
nedeniyle araç bulma sorunu ortaya çıkabilmekte olup, söz konusu durum nakliye maliyetlerinin 
yükselmesine ve taahhütlerin süresi içinde yetiştirilememesine sebep olmaktadır. 

Katar’a kara, hava ve deniz yolu ile gönderilen malzemelerin gümrüklerden çekilmesi aşamasında 
karşılaşılan zorluklar sadece malzemelerin nakliyesini aksatmakla kalmayıp taşınan malın maliyetini 
de olumsuz etkilemektedir. Gümrüklerde yaşanan sıkıntı ana hatları ile alt yapı yetersizliğine 
dayanmaktadır. Dünya petrol ve gaz fiyatlarındaki artış Katar’ın ana ihracat maddesi olan gaz ve 

petrol sektöründeki yatırımlarına hız vermesine sebep olmuştur. Aynı zamanda, bu durumun 
ülkedeki geniş çaplı altyapı inşaat faaliyetlerini tetiklemiş olması tüm bu yatırımlara konu olan 
malzemelerin Katar dışından kısa sürede temin edilmesini gerektirmiştir. Karayolu, liman ve 

havaalanındaki kısıtlı stok alanları ve ülkeye malzeme girişindeki ani artış tüm gümrüklerde 
kilitlenmelere yol açabilmektedir. 

Deniz yolu ile taşınan malzemelerde özellikle birkaç ana sorun kendini hemen hissettirmektedir. 
Bunlardan birincisi Doha’daki tek limanın şehrin tam ortasında olması ve limanın sahip olduğu 
arazinin taşınan malların geçici olarak limana indirilmesi için yeterli olmamasından kaynaklanan 
sorunlardır. Liman ve gümrük idaresi “Direct Delivery” yapılması konusunda ısrar etmekte ve 
gümrük belgelerinde meydana gelebilecek en ufak eksiklik yüzünden mallar limana varmış olsa bile 
belgeler tamamlanana kadar gemi açıkta bekletilebilmektedir. 

Paket listelerinde geçen her türlü malın üzerine büyüklüğü gözetilmeden “MADE IN TURKEY” 

basılması zorunluluğu, küçük parçalar ihraç eden firmalar için ciddi sıkıntı ve zaman kaybı 
oluşturmaktadır. 
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7.3. Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

7.3.1. Katar’a İhracatta Gerekli Belgeler 

 

Katar’a ihracatta gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için aranan belgeler menşe şehadetnamesi, 
fatura, yükleme listesi ve üreticinin İsrail boykot beyannamesidir. Ayrıca hayvansal ürünlerin 
ihracatında, sağlık sertifikası, “helal sertifikası” ile bitkisel ürünlerde bitki sağlık sertifikası 
bulunmalıdır. 
 
Faturada mutlaka malın üreticisinin adı, açık adresi olmalı ve kaşesi bulunmalıdır. Sevkıyata ilişkin 
tüm belgelerin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi ve Katar Devleti Ankara Büyükelçiliği’nden 
tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, satış amaçlı olmayan “numune”ler, ayrı bir fatura ile sevk edilmeli ve faturanın 
üzerinde mutlaka “not for resale” ibaresi ile fiyat (“value for customs purposes”) bulunmalıdır. Diğer 
taraftan yükleme listesinde paketlerin sayısı ve ağırlığı yer almalıdır. İhracat ve ithalatta en fazla 
kullanılan ödeme şekli akreditifli ödemedir. 
 

7.3.2. Standartlar 

 

KİK Gümrük Birliği çerçevesinde, KİK’e üye 6 ülke ortak standartlar oluşturma konusundaki 
çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum itibariyle her üye ülke kendi 
standartlarını uygulamaya devam etmektedir. KİK’e üye ülkelerin uygulamaya başladıkları kontroller 
ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü üyelerine gerekli bildirmeyi yapmamaları sorunlara neden 
olabilmektedir. 
 
Standardları geliştirme ve uygunluk denetimini yapma görevi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
gözetiminde bağımsız faaliyet gösteren Qatar General Organization for Standards and Metrology’ye 
(QGOSM) verilmiştir. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık İdaresi, Enerji ve Sanayi Bakanlığı ve Belediye 
İşleri ve Tarım Bakanlığı, yetki alanlarına giren konularda sözkonusu kuruluşa görüş ve önerilerini 
iletmektedir. QGOSM laboratuarları halihazırda gıda ve inşaat malzemelerini test etmekte ve ölçüm 
aletlerinin kalibrasyonunu gerçekleştirmektedir.  
 
Önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında, sözkonusu laboratuarların elektrik ekipmanı ve 
oyuncakların da test edilmesine imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesi yer almaktadır.Katar ürün 
sertifikalandırma işlemlerini ISO standartları çerçevesinde üreticinin uygunluk sertifikası, bildirimi 
veya ihraç ülkesindeki akredite edilmiş laboratuarların raporlarına göre gerçekleştirmektedir. 
 
GCC Standards Committee (KİK Standartlar Komitesi) ise 2010 yılına kadar tüm KİK üyelerince 
uygulanacak olan uygunluk değerlendirmesini (conformity assessment) hazırlamaktadır. 
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8. TÜRKİYE İLE TİCARET 

Katar, Bakanlığımız tarafından 2016-2017 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak 
belirlenmiştir. 

Tablo 6: Katar’ın Türkiye ile Dış Ticareti (1000$) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2014 344,712,985 394,551,959 739,264,944 -49,838,974 

2015 423,087,555 360,978,324 784,065,879 62,109,231 

2016 439,141,985 271,083,391 710,225,376 168,058,594 

2017* 396,941,973 183,830,260 580,772,233 213,111,713 

*Yansıma veri, Kaynak: Trademap 

Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artmıştır. İhracatımızdaki hızlı artışın en 

önemli nedeni inşaat demiri ihracatıdır. 2008 yıl ihracatımızın %74’ü demir-çelik, %65 i ise inşaat 

demiridir. 2008 yılında Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 1,2 milyar dolar olarak 

kaydedilmiştir. 2009 yılında ticaret hacmi 375 milyon dolara gerilemiştir. 2010 ve 2011 yıllarında 

Türkiye Katar’a yönelik olarak ithalat fazlası vermeye başlamıştır. 2012 yılında Katar’a olan 

ihracatımız %37 artarak 257 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında %5 azalarak 244 

milyon dolar olmuştur. 2014 yılında da Katar’a olan ihracatımızdaki artış devam etmiştir. 2014 

yılında ihracat  % 41 artışla 344 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise ticaret hacmi 

785 milyon dolara yükselmiştir. 2016 yılında Katar’a olan ihracatımız %4 artarak 439 milyon dolar, 

dış ticaret  hacmimizde 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

8.1. Dış Ticaret İstatistikleri 

Ülkede yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitliktir. Katar’da 

önümüzdeki yıllar için  planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar $ 
düzeyindedir. Bunun % 43’ü altyapıya giderken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için 
kullanılacaktır.  Sektörde Türk firmalarının en önemli rakipleri İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin 
firmalarıdır.  Pazarın küçük olması ve inşaat sektöründe yoğunluklu olması rekabeti beraberinde 
getirmektedir. 

2009 yılında Katar’a olan ihracatımız ani bir düşüşle karşılaşılmıştır. 2009 yılında ihracatımız bir 
önceki yıla göre %73 azalmıştır. Bunun en önemli nedeni Katar’ın inşaat demiri ithalatını durdurmuş 
olmasıdır.   İhracatımızda ki düşüş 2010 yılında da devam etmiştir. Katar’a olan ihracatımız 2010 
yılında % 43 azalarak 163 milyon dolara gerilemiştir. Bunun nedenlerini küresel krizin yansımalarının 

devam etmesi, yatırım projelerindeki duraklama ve en önemlisi Katar’a olan ihracatımızın 
çeşitlendirilememiş olması olarak sıralayabiliriz.  

2011 yılında ihracatımız 2010 yılına göre %16 artarak 188 milyon dolar, 2012 yılında da %37 artarak 
257 milyon dolar olmuş ancak 2013 yılında %5 azalarak 244 milyon dolar olmuştur. Söz konusu azalış 
ağırlıklı olarak kablo ve teller ile transformatör ihracatımızdaki düşüşden kaynaklanmıştır. 2014 
yılında ise %41 artmış 345 milyon dolar olmuştur. 
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2015 yılında ise Katar’a olan ihracatımız bir önceki yıla göre %22 artarak 424 milyon dolar, 2016 
yılında % 4 artarak 430 milyon dolar olmuştur. Katar’ın 2016 yılında toplam ihracatımızdaki payı % 
0,3 ve en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ise 53. sıradadır. 

 

Tablo 7: Türkiye’nin Katar’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

Sektörel bir yaklaşımla ihracatımız incelendiğinde; her türlü inşaat malzemeleri, ev tekstil ürünleri 

ve contract mobilya ürünleri, makarna, zeytinyağı, domates salçası,  şekerli ve çikolatalı ürünler, 

bisküvi, süt ürünleri, doğal taşlar, kuyumculuk ve mücevher ürünleri, porselen, seramik ve cam 

ürünleri, beyaz eşya ve oto yan sanayi gibi ürünlerin ihracatımız açısından Katar pazarında önemli 

bir potansiyel mevcut olduğu değerlendirilmektedir. 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2012-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

8805 
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz-tertibatı, iniş cihaz-tertibatı 

vb cihaz-tertibat; 
344,713 423,097 439,142 - 97 

9999 Başka yerde belirtilmeyen mallar 0 10,347 26,722 8 1 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 12,457 12,254 18,105 17 1 

8535 
Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı 

(anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyici) 
81 11,119 17 366 - 16 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; 9,859 14 ,193 16,030 -5 1 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta 

kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik 
8,564 24,248 14,952 29 1 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
15,340 17,451 14,923 12 1 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, 

kabinler, diğer mesnetler 
5,286 3,799 13,868 30 3 

7408 Bakır teller 702 13,861 11,060 - 3 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan 

taşı hariç), 
9,856 13,383 9,515 7 1 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden 

diğer yer kaplamaları 
10,599 10,783 7,964 2 0 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve 

parçaları 
4,056 8,865 7,960 28 1 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 

(anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler 
4,377 10,047 7,438 53 2 

9405 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve 

benzer eşya ve bu eşyanın aksamı   
4,040 3,128 6,893 16 3 
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7113 
Mücevh erci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
845 1,962 6,689 59 0 

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; 

redresörler) ve endüktörler 
24,610 25,784 5,766 -9 1 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 5,278 4,363 5,048 1 1 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 4,631 10,105 5,035 22 1 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 4,009 4,787 4,884 20 1 

2402 
Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, 

sigarillolar ve sigaralar 
2,697 2,394 4,756 7 1 

Kaynak: Trade Map 

Tablo 8: Türkiye’nin Katar’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

Katar’dan ithalatımızda ise ağırlıklı olarak işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler, plastik ve plastik mamulleri 

bulunmaktadır. 

GTİP 

NO 
GTİP AÇIKLAMA 2014 2015 2016 

2012-2016 

DEĞİŞİM % 

2016 

PAY % 

7601 İşlenmemiş aluminyum 237,541 190,988 138,731 -15 7 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 116,823 135,362 79,918 -10 3 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 0 0 11,577 - 2 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
6,253 9,602 10,751 - 0 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 20,483 9,987 8,567 -21 2 

3817 Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler 5,770 935 5,028 -5 5 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya 

kıymetli metallerle kaplama metallerden) 
0 296 3,815 311 1 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 3,449 2,993 2,797 23 9 

2815 
Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik 

potas), sodyum veya potasyumun peroksitl 
0 0 2,790 - 2 

2804 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller 499 1,803 2,313 - 7 

7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları 769 2,247 1,897 -22 3 

0504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş ve 
418 1,197 1,229 - 7 

2620 
Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, 

küller ve kalıntılar 
454 655 412 -3 2 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik 

veya optik okuyucular, verileri koda dönüşt 
0 31 301 263 0 
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8470 
Hesap, bilgi kaydeden ve bunları tekrar veren, muhasebe, 

damga basan, bilet basma ve verme vb makina 
0 23 222 - 0 

8307 
Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı 

parçalarıyla birlikte olsun olmasın) 
0 0 101 - 0 

4101 
Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve 

derileri 
42 0 86 -19 0 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 12 6 62 -13 0 

8456 
Maddelerin aşındırılarak, lazerle, foton, ultrasonik,diğer 

ışınlarla vb yöntemlerle işlenmesine mahs 
0 0 57 - 0 

Kaynak: Trade Map 

 

9. BURSA İLİNİN KATAR İLE DIŞ TİCARETİ 

2017 yılında Ekim ayı itibari ile , Bursa ilinden Katar’a 27 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 

ithalat rakamı 17 milyon dolar olmuştur. 

2016 verilerince Bursa’da Katar sermayeli firma bulunmamaktadır. 

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan Katar’a ihracat yapan firma sayımız 

141’dir. 

Tablo 9: Bursa ilinin Katar ile Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2014 13,233,518 29,937,371 43,170,889 -16,703,853 

2015 10,239,305 20,759,424 30,998,729 -10,520,119 

2016 13,412,659 19,747,446 33,160,105 -6,334,787 

2017 27,012,719 17,828,880 71,854,318 9,183,839 

Kaynak: TUİK 
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10. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

 

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ RG TARİH VE NOSU 

TÜRKİYE-KATAR İŞ GÜCÜ ANLAŞMASI 1 Nisan 1986 17.09.1986/19224 

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA 
İLİŞKİN ANLAŞMA 

2 Ağustos 2007 2007/12424 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME  ANLAŞMASI 

25 Aralık 2001 05/02/2008/ 26778 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

 

 

11. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

11.1. Dağıtım Kanalları 

Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün pazarlama ağının 
yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir. 

Katar’da iş yapmak isteyen firmaların, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını bilen, yaygın 
bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılar ile kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına 
büyük katkı sağlayabilecektir. 

Diğer taraftan, kamu sektörünün de ihaleler çerçevesinde mal alımları yaptığı dikkate alındığında, 
işbirliği yapılacak Katar’lı firmanın seçiminde kamu alımları konusunda gerekli prosedürleri bilmesi, 
açılan ihaleleri ve değişen mevzuatı sürekli olarak takip etmesi önemli kriterler olarak görülmektedir. 

Katar yasaları, sadece Katar vatandaşlarının acenta, distribütör veya sponsor olabileceğini 

belirtmektedir. Ancak, pratikte bazı bakanlıklar Katar Hükümeti ile direkt sözleşmesi olan yabancı 
firmalar için yerel acenta kullanılması zorunluluğundan vazgeçebilmektedir.Diğer taraftan, Katar 
Bilim ve Teknoloji Parkında (Qatar Science and Technology Park) % 100 yabancı mülkiyetinde yerel 
firmalar kurulabilmektedir. 

Başkent Doha’da genel olarak ürünler son kullanıcılara büyük ve gösterişli alışveriş merkezleri 
(Mollar), daha küçük çarşılar ve sokak dükkanları aracılığıyla ulaşmaktadır. Büyük alışveriş 
merkezlerinde (City Center ve Villagio gibi) oldukça kaliteli ürünler yüksek fiyatlarla alıcılarla 
buluşmaktadır. Diğer taraftan büyük alışveriş merkezlerinde yer alan hipermarketlerde ise gıda 
ürünlerinde beyaz eşyaya, kırtasiye ürünlerinden tekstil ürünlerine pek çok kalem ürün 

satılmaktadır. Gerek City Center gerekse Villagio alışveriş merkezlerinde Carefour bu tarzda açılan 
hipermarkettir. Küçük çarşılarda ve sokak dükkanlarında ise daha ziyade Araplar dışında nüfusa hitap 
eden nispeten kalitesiz ve düşük fiyatlı ürünlere rastlanmaktadır. 
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Acentalar: 
 

Uluslararası ihalelere açılan projelerin uygulanması dahil Katar’da, diğer körfez ülkelerinde olduğu 

gibi sponsorluk yani kefalet sistemi uygulanmaktadır. Uluslararası ihalelere göre yürütülen 
projelerde yasal olarak sponsor bulma zorunluluğu olmamasına rağmen, işin selameti ve etkin 
yürütülebilmesi için bir sponsorla çalışılmasi önerilmektedir. Sponsorluğun yasal adı acentalıktır. 
Sponsor, yabancı firmanin Katar’daki temsilcisi olarak faaliyet gösterir. Sponsor, vize almak ve ilgili 
kurumlar nezdinde firmayı tanıtmak gibi ihtiyaç duyulan işleri yapar. Sponsorluk Katar vatandaşı olan 
kişiler veya bu ülkede kurulmuş şirketler aracılığıyla yürütülmekte ve verilen hizmetlerin karşılığı 
olarak da genellikle işin değer bakımdan büyüklüğüne göre % 1-5 arasında komisyon alınmaktadır. 
Yasal  komisyon oranı % 5i geçemez. Projenin büyüklüğü arttıkça komisyon oranı düşer. Bu nedenle 
etkin ve güvenilir sponsor bulmak pazara girişin esasını oluşturmaktadir. Ancak, bazı sponsorlar 
sadece yasal formaliteleri yerine getirmek için de tutulabilmektedir. İşler fiilen proje yüklenici 
firmanin kendi yetkilileri tarafından yerine  getirilmektedir. 

Katar Ticari Acentalar Kanunun en önemli iki prensibi; acentalık yetkisinin yalnızca Katar 
vatandaşlarına verilmesi ve çalışılan acentanın her şart altında yetkili acenta (exclusive agency) 
olarak kabul edilmesidir.  

 

Bu nedenle firmalarımızın ticari temas kuracakları Katar’lı firmayı doğru tespit etmeleri, ileriye 
dönük kapsamlı bir işbirliği hedefleniyorsa bir acentalık anlaşması yapmaları önem arz etmektedir.  

Acentalık verilirken taraflar yapılan acentalık anlaşmasının Arapça nüshası Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı Ticari Tescil Bölümünde kayıt altına alınır. Bakanlık sözkonusu acentalık sözleşmesinden 
kaynaklanan sorunlar konusunda hakemlik görevi de yapar. Bununla birlikte, anlaşmazlık 
aşılamıyorsa yerel mahkemeler sözkonusu davaya bakabilirler.  

 
Franchising: 
 

Katar’da franchising hızla gelişen bir iş yöntemidir. Katar’lı yatırımcılar, başarısını kanıtlamış 
yöntemler çerçevesinde istikrarlı bir gelir getiren yatırım olarak gördükleri franchising konusunda 
istekli davranmaktadırlar. 

Ağırlıkla ABD firmalarının kontrolünde gelişen pazarda gıda işletmelerinin yanısıra, spor merkezleri, 
oto kiralama, tekstil ve hazır giyim, emlak komisyonculuğu da franchise yönteminin hızla yayıldığı 
sektörlerdir. 

Yüksek alım gücüne sahip genç nüfus, ülkede çalışmak için bulunan yalnız yaşayan yabancıların 
çokluğu, alternatif eğlence imkanlarının kısıtlılığı ve Türkiyeye olan ilgi, özellikle gıda sektöründe 
franchise vermek isteyen firmalarımız açısından cazip fırsatlar yaratabilecektir.  

 
Doğrudan Pazarlama: 
 

Katar mevzuatlarına göre yabancı firmalar ürettikleri mal ve hizmeti piyasaya, acentaları kanalıyla 
sunabilirler. Bununla birlikte, bir kamu ihalesi kapsamında faaliyet gösteren yabancı firmalar 
doğrudan mal ithalatı gerçekleştirebilirler. Öte yandan, Katar’da kurulacak temsilcilikler kanalıyla 
pazarlama faaliyetleri yürütülebilir. Bununla birlikte, temsilcilik ofisleri de doğrudan ithalat 
yapamazlar.     
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Kamu Alımları (Mal Alımları): 
 

Katar, kamu alımlarında yüksek oranda yerel girdi kullanan tedarikçilere tercihli muamele 

yapmaktadır. Ayrıca, kamu alımlarında yerel firmalar için % 10 ve KİK üyesi firmalar için ise % 5 
oranında fiyat avantajı sağlamaktadır. 

atar, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasına (WTO Agreement on Government 
Procurement) taraf değildir.Hükümet, Katar’da en büyük mal ve hizmet alıcısı konumundadır. 
Hükümet tarafından gerçekleştirilen alımlar, 8/1976 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmektedir. 
Maliye Bakanlığına bağlı Merkezi İhale Komitesi (Central Tenders Committee-CTC), özellikle mal 
alımlarına yönelik kamu ihalelerinin önemli bir kısmını ele almaktadır. 

CTC mal alım ihalelerini büyük çoğunlukla yerel kaynaklardan temin etmektedir. Diğer taraftan, 
açılan ihalelerin teklif verme süreleri de son derece kısadır. Bu çerçevede, taşıt araçlarından, büro 
makinelerine kadar üretici firmaların Katar kamu alımlarından pay alabilmeleri ancak etkin bir 
acenta vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. 

Diğer taraftan, Qatar Petroleum (www.qp.com.qa), Kahramaa (www.kahramaa.com.qa), Ulusal 

Sağlık Otoritesi (National Health Authority) (www.nha.gov.qa) gibi kuruluşlar, kendi ihalelerini iç 
ihale birimleri vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler.  

Söz konusu kuruluşlara mal satmak isteyen firmaların veya ürettikleri ürünlerin söz konusu 

kuruluşlarca açılan ihalelere katılan firmalarca kullanılmasını isteyen firmaların, söz konusu 
kuruluşlarca “tedarikçi listesine” alınmaları gerekmektedir. İhalelerde genel olarak yerel 
bankalardan teminat mektubu talep edilmektedir. İhalelerde, büyüklüğe bağlı olarak değişmekle 
birlikte, katılım için %5, performance bond olarak ise %10 tutarında teminat mektubu alınır. 

Kamu ihalelerinde genellikle kontratın %20si teminat mektubu karşılığında peşin olarak ödenir. 
Hakedişler ödenirken işveren kuruluş hakedişin belirli bir kısmını (iş sonuna kadar – kesin kabule 
kadar) tutmaktadır. Sözkonusu kesintilere faiz uygulanmaz. Bu nedenle, firmaların ödemelerden 
kaynaklanacak gecikmeyi ve kayıpları teklif aşamasında dikkate alması gerekmektedir.  

İhale dokümanları aksi belirtilmedikçe Arapça doldurulmalıdır. İstenen standartlar çoğunlukla İngiliz 
standartları olmakla beraber, son dönemde ABD standartlarının da bazı ihalelerde arandığı 
gözlemlenmektedir.  

 
Reklam ve İlan Olanakları: 
 
Katar’da en yaygın reklam biçimi, billboardlar ve broşürlerdir. Öte yandan, gazete ilanları, radyo ve TV 
reklamları da ürün tanıtımı için kullanılan diğer yöntemlerdir. Mevcut PR şirketleri, promosyon faaliyetlerini 
yürütmek konusunda uzmanlaşmışlardır. 
Katar’da 3 ingilizce ve 3 arapça gazete yayımlanmakta olup bu gazeteler aşağıda belirtilmektedir. 
Gulf Times (http://www.gulf-times.com), The Peninsula (http://www.thepeninsulaqatar.com) ve  Qatar 
Tribune (http://www.qatar-tribune.com) ve Al-Sharq (Arapça) (http://www.al-sharq.com), Al-Watan 
(Arapça) (http://www.al-watan.com), Al-Raya ( http://www.raya.com ) 
Devlete ait Qatar Radio and Television Corporation, Qatar Television (QTV) ve Qatar Broadcasting Service 
(QBS) Radyosunu işletmektedir. Her iki kuruluş da yayınlarında reklamlara yer vermektedir. Öte yandan, 
merkezi Katar’da bulunan ve Arap ülkelerinde son derece etkili olan Al-Jazeera Televizyonu da reklam imkanı 
sunmaktadır. (http://www.aljazeera.net) 
Sözkonusu radyo ve TV istasyonlarına reklam veren, diğer taraftan, Katar’da billboard kiralayarak yaygın 
reklam imkanı sağlayan Q Media Firmasıdır. (http://www.qmediame.com) 
 
 

http://www.gulf-times.com/
http://www.thepeninsulaqatar.com/
http://www.qatar-tribune.com/
http://www.al-sharq.com/
http://www.al-watan.com/
http://www.qmediame.com/


KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ. – Katar Ülke Raporu,Kasım 2017                                                                 Dilara Savaş 27 

 

Fiyatlandırma : 
 

Ürün fiyatlandırması, Katar’ın dünyanın hemen hemen her ülkesinden çok çeşitli malların bulunduğu 
küçük bir pazar niteliği taşıması nedeniyle son derece önemlidir. 

Enflasyonun rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde tüketiciler fiyatları yakından takip etmekte ve 
fiyat değişikliklerine ani reaksiyon vermektedirler.  

Bu nedenle, gıda maddeleri başta olmak üzere pek çok alanda Katar pazarına mal sevkeden firmalar, 
ürünlerin fiyatında zaman zaman önemli indirimler yaparak tüketici alışkanlıkları oluşturmak ve 
pazar payını artırmak yönünde çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte yapılan promosyonların ve 
reklamların etkinliğinin seçilen acentanın veya distribütörün tecrübesine bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. 

Fiyatlandırmada malın özelliğine bağlı olarak gümrük vergileri ve CIF ulaştırma maliyetleri önemli 
faktörleri oluşturmaktadır. Katar’da halihazırda KDV ve ÖTV bulunmamaktadır. 

Fiyatlandırma Katar Riyali üzerinden yapılmalıdır. Katar’da yaygın olarak tedavülde bulunan banknot 

kupürleri ve madeni paralar aşağıda yer almaktadır. Bu bilgiler, özellikle şekerleme, çikolata, bisküvi-
gofret, ciklet gibi çocuklara hitap eden ürünlerin fiyatlandırılması ile pazarda önemli bir yer tutan 
yabancı işgücüne hitap eden malların fiyatlandırılmasında yardımlar sağlayabilecektir; 

Madeni paralar: 25, 50 Dirhem Banknotlar: 1, 5, 10, 50, 100, 500 QR 
 
Satış Sonrası Hizmetler 
Satış sonrası servis ve müşteri hizmetleri, Katar’lı acentanın / distribütörün sorumluluğunda 
değerlendirilir. İthalatçı şirketler, genelde ithal ettikleri ürünler için yedek parça bulundurmakta, 
ayrıca pazar payına bağlı olarak yetkili servis ağı da kurmaktadırlar. 
 
 

11.2. Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

11.2.1. Etiketleme 

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ithal gıda ürünlerinin etiketlendirilmesine ilişkin yeni 
uygulama 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Körfez Ülkeleri İşbirliği 
Standardizasyon Kurulunun Önceden Paketlenmiş Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesine ilişkin (Labeling 
of Prepackaged Food Stuffs) 9/2013 sayılı teknik düzenlenmesine göre, gıda maddeleri paketlerinin 
üzerinde paketin içindeki her bir maddenin listelemesi ve besin değerinin (karbon hidrat, yağ, 
protein, lif oranı, enerji gibi) belirtilmesi gerekiyor. Vitamin, mineral ve diğer besin ürünleri gibi katkı 
maddelerinin besin değerlerinin uluslararası miktar etiketleri kullanılarak belirtilmesi 
gerekmektedir. (gram, mg, ug, IU ve enerji için kilokalori gibi) 

Gıda ürünlerinin etiketlendirilmesine ilişkin uygulama doğrudan tüketime hazır ya da ısıtıldıktan 
sonra tüketilebilecek gıdaları kapsamakta olup, ithalatından sonra işleme tabi tutulacak ya da 

paketlenecek ürünler, taze sebze, meyve, balık ve bütün halde ithal edilen etler ile 20 cm2’den küçük 
paketler ile ticari olmayan yiyecekler bu uygulamaya tabi olmayacaktır. Bütün su çeşitleri de yeni 
düzenleme kapsamı dışındadır; ancak mineral oranlarının paket üzerinde bulunması gerekmektedir. 
Yeni etiketlendirme düzenlenmesine ilişkin uygulamanın ilk aşamasında bilgiler yalnızca İngilizce 
olabilecektir; ancak ilerleyen dönemde anılan bilgilerin Arapça dilinde de etiket üzerinde yer alması 
zorunlu hale getirilecektir. 

Söz konusu bilgilerin üzerinde değişiklik yapılamaz veya bir etiketle tarih değişikliği yapılamaz.   
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Ödeme Şekilleri 

L/C, Katar’daki en yaygın ödeme biçimidir. Bununla birlikte firmalar; avans ödemesi veya doğrudan 
transfer gibi diğer ödeme biçimlerini de kullanmaktadırlar. Diğer ödeme şekillerinin kullanılması 
Katar’lı firma ile kurulan ilişkinin yakınlığına bağlıdır. 

Halihazırda dış ticaretin finansmanı konusunda faaliyet gösteren 7 yerel (Qatar National Bank-QNB, 
Doha Bank, Commercialbank, Al Ahli Bank, Qatar Islamic Bank, International Islamic ve International 
Bank of Qatar) ve 7 uluslararası banka (HSBC, Mashreq Bank, Arab Bank, BNP Paribas, Standard 
Chartered Bank, United Bank ve Bank Saderat Iran) bulunmaktadır. 

Kambiyo Kontrolü 

Katar Riyali halihazırda ABD Dolarına çıpalı olarak sabit 1 $ = 3,64 QR üzerinden işlem görmektedir. 

Katar’da yurtdışına para transferine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 100.000 
QR üzerindeki para transferlerinde veya para aklama şüphesiyle zaman zaman çeşitli kısıtlamalar 
uygulanabilmektedir. 

 

Navlun ve Taşımacılık 

Ülkede üç önemli liman bulunmaktadır. Doha Limanı özellikle konteyner ve aktarma limanı olarak 
kullanılmaktadır. Mesaaieed Limanı ise daha ziyade sanayi ürünleri ve petrol sevkiyatında 
kullanılmaktadır. Ras Laffan Limanı ise genel olarak doğalgaz sevkiyatının yapıldığı bir limandır. Gemi 
trafiğinin artmasıyla birlikte Doha Limanı kapasitesini iki katına çıkararak 800.000 TEUya ulaşmıştır. 

Türkiye ile Katar arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması bulunmamaktadır. Fakat Türk 
taşımacıları, 120 dolar karşılığında temin edebildikleri sürücü davetiyesi karşılığında Katar’a karayolu 
ile taşıma yapabilmektedirler. Güzergâh üzerindeki ülkeler sırasıyla Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan 
ve Katar’dır. Katar’a taşıma yapan araçlarımız Suriye sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısından 
çıkış yapmaktadır. Karayolu ile İstanbul Katar’ arası yapılacak taşımalarda transit süre yaklaşık 10-12 
gündür. Komple tır navlun ücreti ise yaklaşık 4.500-5.500 dolar arasındadır.   

Doha Uluslararası Havaalanındaki hava trafiği hızla artmakta olup, yeni bir havaalanı inşası devam 
etmektedir. Katar’ Hava Yollarıda özellikle 1997 yılından itibaren büyümesine hız vermiştir. 

Katar’ın bir GCC (Körfez İşbirliği Ülkeleri) ülkesi olması sebebiyle, karayolu ile gönderilen araçların 
gümrüklemesi Suudi Arabistan Hadise kapısında yapılmaktadır. Bu kapıda araçların içini 
görüntüleyebilen sınırlı sayıda X-ray cihazının bulunması, ciddi kuyruklar oluşturmakta ve nakliye ile 
ilgili sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır. 

Suudi Arabistan gümrük kapısında zaman zaman araçların tamamen boşaltıldığı ve tekrar yüklendiği, 
yükleme esnasında paketleme listesinde belirtilen kap-kilo detaylarına uyulmadığı ve dolayısıyla 
açılan beyannamelerle paket listelerindeki uyumsuzluklar nedeniyle bazı gümrük sorunları 
yaşanabilmektedir. 

Hidrokarbon sektöründen elde edilen gelirler özellikle son beş yıl içerisinde ülkenin ulaşım altyapısını 
çok iyi bir düzeye taşınmasında kullanılmıştır. 

Ülkede kara ulaşım ağı başkent Dohayı önemli sanayi, gaz ve petrol şehirlerine bağlamaktadır. Katar 
ve Bahreyn’i deniz üzerinde kurulacak 40 kmlik bir köprü ile birbirine bağlayacak olan, yaklaşık 3 
milyar $a mal olacak “Dostluk Köprüsü” de ulaştırma sektöründeki önemli projelerden birisi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Katar-Bahreyn arasındaki karayolunun gelecek 10 yıl içerisinde bitirilmesi 
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planlanmaktadır. Yakın zaman içerisinde, devlet ülkedeki karayollarının modernizasyonu için 3.8 
milyar $ harcamıştır. 

12. 2018 YILI İÇERİSİNDE ÖNE ÇIKAN FUARLAR 
 Fuar Adı: City Scape Qatar 2018 

Tarih: 26-28.03.2018 

Yer: Doha Exhıbıtıon and Conventıon Center/Doha 

Sektör: Gayrimenkul 

Web Adresi: https://www.cityscapeqatar.com/en/home.html 

 Fuar Adı: Project Qatar 2018 

Tarih: 07-10.05.2018 

Yer: Doha Exhibition and Convention Center/Doha 

Sektör: Yapı, İnşaat 

Web Adresi: www.projectqatar.com  

13. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

13.1. Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 
 

Katar, yerel halkın tüm nüfusa oranının % 20 düzeyinde olduğu oldukça kozmopolit yapıda bir 
ülkedir. İş görüşmesi yaparken hangi etnik gruptan kişiyle temas halinde bulunulduğuna dikkat 
edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Yerel tüccarlar uzun zamanlardan gelen bir ticaret kültürüne 
sahiptirler ve ticari müzakerelerde oldukça başarılıdırlar. Alışveriş yapılan dükkanlarda ürünler her 
zaman pazarlığa tabidir.  

İş görüşmelerine hızlı bir şekilde geçilmemelidir. İş görüşmelerinden önce kişisel konularda sohbet 

edilmeli, belirli bir zaman geçtikten sonra iş konuşulmaya başlanmalıdır. Toplantılar belirlenenden 
daha geç başlayabilmektedir.  Ancak, sizin toplantılara zamanında gitmeniz uygun olacaktır. Tüm 
sözlü anlaşmaların aynı zamanda sözleşmeye dökülmesinde fayda vardır. 

Katar’da işe başlamadan önce karşılıklı güvenin oluşturulması oldukça önemlidir. Katarlı iş adamları 
bir tanıdık vasıtasıyla iş yapmayı tercih etmektedirler. Kişisel temas oldukça önemli olup, hiç 
tanımadıkları kişilerle e-posta aracılığıyla ticaret yapılması tercih edilmemektedir. Majlis denen 
yerde toplanarak konuları daha rahat bir ortamda ve kahve içerek tartışılmakta, toplantılar genellikle 
sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirilmektedir. 

Katar’da aile hayatına çok fazla önem verilmekte aile problemleri nedeniyle iş görüşmeleri yarıda 
kesilebilmekte ya da iptal edilebilmektedir. Bu ülkede misafir ağırlamaya çok büyük önem 
verilmektedir. Yemeğin elle yenmesi Araplar arasında oldukça yaygındır. Sol el ile yemek yenmesi 
uygun karşılanmamakta olup, ayrıca sol el ile hiçbir koşulda yemeğe uzanılmaması veya bir şey 
iletilmemesi gerekmektedir. 

Yılın en sıcak ayı olan Ağustos ayında, Ramazan ayı ve dini bayramlarda iş görüşmeleri 
planlanmaması tavsiye edilmektedir. İslam takviminde ay takvimi kullanılmaktadır. Ay 28 çekmekte 
ve 12 ay içerisinde 354 gün bulunmaktadır. Bunun neticesinde dini bayramlar her yıl farklı 
zamanlarda uygulanmaktadır. Randevu talep edilmeden önce bayramların hangi tarihe geldiğine 
dikkat edilmelidir. İş görüşmeleri için Cuma gününe randevu talep edilmesi hoş karşılanmayacaktır. 
Cuma günü ibadet ve aile içi toplantılara ayrılmıştır. 

https://www.cityscapeqatar.com/en/home.html
http://www.projectqatar.com/
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Katar son yıllarda modernleşmesine hız vermiş bir ülkedir. Ancak, ülkenin modern görüntüsüne 
bakarak halkın geleneksel yapısı göz ardı edilmemelidir. Dinin politika, sosyal davranışlar ve iş 
dünyası üzerinde önemli bir yeri vardır. 

Erkekler arasında el sıkışması yaygındır. El kalbin üzerine götürülerek de karşı taraf selamlanabilir. 
En sık rastlanan selamlaşma şekli “Salam alaykum”, “Wa alaykum as-salam” şeklindedir. Selamlaşma 
için bazı temel Arapça sözcüklerin öğrenilmesinde fayda vardır. Ülke yemekleri ile ilgili konuşmak 
uygun bir konu olacaktır. Ülkede futbol oldukça popüler olup, konuşma için uygun bir konudur. 
“İnşallah” kelimesi İngilizce konuşmalarda bile sık sık kullanılmaktadır. 

13.2. Pasaport ve Vize İşlemleri 

Ülkemiz ile Katar arasında “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı 
Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 14 Ağustos 2010’dan beri yürürlüktedir. Bu 
çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları Katar’a girişlerinde 
vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış 
süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek karşılığında 
alabilmektedirler. 

 

13.3. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 

Çalışma Saatleri: 

Resmi kurumlar: Pazar-Perşembe: 07:00-14:00,  

Bankalar için; Pazar-Perşembe: 07:30-13:30,  

Özel sektör; 08:00-13:00 ve 15:30-18:30 (Cuma hariç) arasıdır. 
 

Resmi Tatil Günleri: 

 27 Haziran: Emir’in Tahta Çıkması 

 3 Eylül: Bağımsızlık Günü 

 21-24 Eylül: Eid al Fitr/ Ramazan Bayramı 

 28 Kasım : Eid Al-Adha/Kurban Bayramı 

 7 Aralık: Yeni Yıl 

 18 Aralık: Milli Gün. 

13.4. Yerel Saat 

Türkiye ile saat farkı bulunmamaktadır.  (GMT + 3) 

13.5. İklim 

Yazlar sıcak, kışlar ılıman. En sıcak aylar Mayıs-Eylül. Bu aylarda en yüksek sıcaklık 45 dereceye ulaşmaktadır. 

En soğuk aylar, Aralık-Mart. Bu aylarda ortalama sıcaklık 10-20 derece arasında değişmektedir. En kurak ay 

Ağustos en yağışlı ay ise Aralık’tır. Yıllık yağış miktarı 39 mm.’dir. Ülkede su kaynakları oldukça kısıtlı olup 

deniz suyu arıtma sistemi ülkenin su ihtiyacını karşılamaktadır. 
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14. SWOT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YANLAR 

 Başkent Doha'da 2005'te kurulan ve yaklaşık 335 
milyar dolar tutarında varlığı yöneten Ulusal Varlık 
Fonu'nun (UVF) yanı sıra rezervlerin 43,6 milyar 
dolara ulaşması, Katar'ın ekonomik krizi 

önleyebilecek gücünün olduğunu ortaya koyuyor. 
 Ülke rezervlerinin zengin olması ( Petrol başta 
gelir) 

 Dünyada en büyük ihracatçısı olduğu 
sıvılaştırılmış doğalgazdan (LNG) geçen Nisan ayında 
dış ticaret fazlasını 2,7 milyar dolara ulaştıran Katar, 
sahip olduğu hazır limanlarından LNG ihracatına 
başlayabilir ve daha önce Suudi Arabistan üzerinden 
ithal ettiği ürünleri deniz yoluyla elde edebilir. 

 

 

ZAYIF YANLAR 

 

 Türkiye’nin dış ticaretinde ilk otuz ülke  
 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 

ekonomilerinin gaz ve petrol ihracatına dayanması 

dolayısıyla Katar ile aralarındaki ticari ilişkiler ve 

yatırımların zayıf olduğu biliniyor. Bu da krizin ekonomik 

yansımalarının sınırlı olacağına işaret ediyor. 

 Katar’a kara, hava ve deniz yolu ile gönderilen 

malzemelerin gümrüklerden çekilmesi aşamasında 

karşılaşılan zorluklar sadece malzemelerin nakliyesini 

aksatmakla kalmayıp taşınan malın maliyetini de 

olumsuz etkilemektedir 

 

FIRSATLAR 
 

 Katar, petrol ve doğalgaz ihracatı için önem arz 
eden başkent Doha ve sanayi kenti Ras Laffan'da 
bulunan limanların yanı sıra petrol ve doğalgaz 
taşımacılığında kullanılan filolara da sahip. 

 Doha yönetiminin, Suudi Arabistan, BAE ve 
Bahreyn tarafından Katar'a karşı başlatılan ablukaya 
katılmayan ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan 
çatlağı kapatmak için ara bulucu rolü üstlenen Kuveyt 
ve Umman'dan da gıda ürünlerini ithal etme imkanı 
söz konusu. 

 

 

TEHDİTLER 

 ABD’nin Ortadoğu’da bulunan en büyük üssü 
Katar’dadır. 

 Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 
Bahreyn başta olmak üzere çok sayıda ülkenin "terörü 
finanse ettiği" gerekçesiyle ilişkilerini kestiği Katar'ın 
komşularının uyguladığı ambargo ile karşı karşıyadır. 

 Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi 
Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat 
içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan 
ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştır. 
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15. YARARLI ADRESLER 

T.C. DOHA BÜYÜKELÇILIĞI 
Adres: Al Katifiya Zone 66 , Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area 

Dafna Doha-Qatar/ 1977  

Telefon: +974 4495 1300 

Fax: +974 44 95 13 20 

E-posta: embassy.doha@mfa.gov.tr 

 

DOHA TİCARET ATEŞELİĞİ 
Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 

Al Khalifiya Zone 66, al Rabwa Street, Diplomatic area, 

P.O.BOX 1977, Doha/ STATE of QATAR 

Telefon: 00 974 44342130 

Fax: 00 974 44342128 

E-posta: doha@ekonomi.gov.tr 

 

 

KATAR TİCARET ODASI 
 
Adres: Qatar Chamber of Commerce & Industry 
P.O BOX : 402 Doha , Qatar. 

Telefon: +974 – 44559111 

Faks: +974 – 44661693 | +974 – 44661697 

E-posta: info@qcci.org 
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16. KAYNAKÇA 

1. Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr  

2. Trademap – www.trademap.org  

3. Worldometers - www.worldometers.com 

4. CIA World Factbook- https://www.cia.gov/ 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

6. T.C. DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI- www.mfa.gov.tr 

7. TUIK- www.tuik.gov.tr 
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