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Resmi Adı   : Katar Devleti 

Yönetim Biçimi  : Emirlik (Mutlak MonarĢi) 

Başkent   : Doha 

Nüfusu   : 38,420,687 (July 2018 tahmini) 

Yüzölçümü   : 11,437 km² 

Bağımsızlık Günü  : 3 Eylül 1971 (Ġngiltere'den) 

Diller    : Arapça (resmi), Ġngilizce 

Para Birimi   : Katar Rialı (QAR)  

                1USD= 3,64 QAR (11.02.2019) 

Satın Alma Gücü Paritesi : 327.3 milyar $ / Dünya‟da 52. Sırada (2017 tahmini) 

GSYİH    : 166.9 milyar $  (2017 tahmini) 

Kişi Başı GSYİH  : 124,100 $ (2017 tahmini) 

Büyüme Oranı  : 1.6% (2017 tahmini) 

Uluslararası Anlaşmalar : Katar, Körfez ĠĢbirliği Konseyi‟nin (Gulf Cooperation Council, 

GCC) bir üyesi olup, aynı zamanda üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen 

Gümrük Birliği‟ne de dahildir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey‟in altı üyesi (Bahreyn, 

Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BirleĢik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük 

politikası ve gümrük tarifesi(%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alıĢveriĢlerini 

gerçekleĢtirmektedir. Üyelerarasında mutabık kalınan birtakım ürünlerin ithalatında ise GCC 

içinde gümrük vergisi alınmamaktadır. 

 

Resmi Tatiller  :  Emir‟in tahta çıkması: 27 Haziran. Bağımsızlık günü: 3 Eylül. 

Eid al Fitr 21-24 Eylül. Eid al-Adha 28 Kasım. Yeni Yıl: 7 Aralık. Milli gün: 18 Aralık. 

Çalışma saatleri  :  resmi kurumlar; Pazar-PerĢembe: 07:00-14:00, bankalar için; 

Pazar-PerĢembe: 07:30-13:30, özel sektör için ise; 08:00-13:00 ve 15:30-18:30 (Cuma hariç) 

arasıdır. 

Yerel Saat   : Türkiye saati ile saat farkı bulunmamaktadır.  

Yerel Ölçü Birimleri  : Ġngiliz ve metrik sistemdir. 

Telefon Kodları: Uluslararası telefon kodu: + 974
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1/ GENEL BİLGİLER 
 

1.1. Katar Ekonomisine Genel Bakış 

 

1995 yılında iktidarı ele geçiren ġeyh Hamad bin Khalifa al Thani‟nin, borçlanarak 

ekonomiyi çeĢitlendirme politikalarına hız verme düĢüncesi, artan enerji fiyatlarının da 

etkisiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuĢtur. Economic Intelligence Unit 

(EIU) tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kiĢi 

baĢına düĢen milli gelir 100.000 $‟ı aĢmıĢtır. Bu itibarla, Katar bölgenin en iyi 

ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiĢtir. Doğalgazın dünya 

ekonomisinde giderek artan önemi, Katar‟ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının 

baĢarısını arttıracaktır. 

Temel Ekonomik Göstergeler 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

GSYİH (Milyar $) 206,23 161,74 151,73 166,93 188,3 

Büyüme (%y-o-y) 3,98 3,66 2,13 1,58 2,69 

Kişi Başı GSYİH ($) 93054,51 66346,91 57965,38 61024,77 67818,33 
Cari İşlemler Dengesi 
(Milyar $) 100,79 45,28 25,2 37,93   

Enflasyon (%y-o-y) 3,36 1,81 2,68 0,4 3,71 
Kaynak: statista.com 

1.2. Ekonomi Politikaları 

 

Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin 

zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, 

dıĢa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör 

oluĢturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır. 

Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar Hükümeti 1987 

yılında keĢfedilen zengin doğalgaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir 

kaynaklarını artırmayı öngören bir politika uygulamaktadır. 

Doğalgaz ihracatı, Katar‟ın toplam ihracatının %40‟ına ulaĢmıĢtır. Sözkonusu oranın 

önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar‟ın toplam doğal gaz  
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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 atılmıĢ bulunmaktadır. Diğer 

taraftan, ekonominin çeĢitlendirilmesine iliĢkin politikalar sadece doğalgaz ve buna 

bağlı sanayi tesislerinin kurulması ile sınırlı kalmamakta, enerji dıĢı alanlarda faaliyet 

gösterecek firmaların Katar‟a çekilmesine de çalıĢılmaktadır. 

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 Ģirket kurarak faaliyet 

göstermelerine imkan tanınmıĢtır. 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.  

1.3. Ekonomik Performans 

  Gerek enerji fiyatlarındaki yükseliĢler, gerek yeni LNG tesislerinin ardarda devreye 

alınması, yeni NLG ve petrokimya projelerinin oluĢması ile birlikte son bir kaç yıldır 

ihracat ve hidrokarbon üretimindeki artıĢlarla reel GSYĠH‟daki %20‟lere varan hızlı 

büyüme 2010 yılında yakalanabilmiĢtir. 

1990‟ların ortalarında baĢlayan; liberalleĢme, dıĢa açılma, ekonomik faaliyetlerin 

çeĢitlendirilmesi ve yasal reformlar sonucunda yakalanan süreçte, 2002-2008 yılları 

arasında GSYĠH 19,7 milyar $‟dan 115 milyar $‟a çıkmıĢtır. 2009 yılında Katar‟ın 

GSYĠH‟sı küresel kriz nedeniyle 97 milyar dolara gerilemiĢtir. Ancak 2011 yılında 170 

milyar dolara ulaĢmıĢtır. 2012 yılında 187 milyar dolar 2013 yılında 199 milyar dolar, 

2014 yılında 206 milyar dolar olmuĢtur. Katar‟ın 2015 yılında 164,6 milyar dolar 

olarak gerçekleĢen GSYH‟sının, 2016 yılında 149,5 milyar dolar olduğu 2017 yılında 

166,83 milyar dolar olduğu 2018 yılında 188,3 olacağı tahmin edilmektedir. (EIU). 

Ülke ekonomisinin gösterdiği güçlü performasın en önemli yansıması sözkonusu  
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büyümenin sürdürülebilir kılınması için birbiri ardına altyapı ve üstyapı projelerine 

baĢlanması olarak kendini göstermiĢ ve ülke gerek sürdürülen, gerek planlanan 

yoğun alt ve üst yapı yatırımları çerçevesinde dünyanın en önemli müteahhitlik 

hizmetleri pazarlarından biri haline gelmiĢtir. Bu arada, etkin çabalar sonucunda 

2022 yılında yapılacak dünya futbol Ģampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Katar, 

bu organizasyonla güçlü ekonomik yapısını taçlandırmıĢtır. Bunun sonucunda ise 

inĢaat sektöründeki ivmenin daha da artacağı beklenmektedir. 

1.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler1 

 

Sahip olunan 1.1 milyon varil/gün ham petrolle birlikte 5 milyon varil/güne eĢdeğer 77 

milyon tonluk LNG üretim kapasitesi ile buna bağlı olarak 77 milyon ton/yıl LNG 

ihracat hedefine önümüzdeki 1-2 yıl içinde ulaĢılması beklentisi ve 2022 dünya futbol 

Ģampiyonasının beraberinde getirdiği fırsatlar nedeniyle, metro ve 200.000 kiĢilik 

nüfusu barındırması planlanan Lusail gibi küresel kriz etkisiyle yavaĢlanan bazı büyük 

projelerin hızlandırılması gündeme gelmiĢtir. Ayrıca, Ģampiyona için yapılacak orta ve 

büyük ölçekli 9 adet yeni stadyumun yanısıra, Katar 2030 vizyonu www.gsdp.gov.qa 

kapsamında gerçekleĢtilecek olan metro, Katar-Bahreyn köprüsü, Doha Limanı ve 

çeĢitli karayollarının yapımı gibi büyük ölçekli projeler ile çok sayıda üstyapı 

tamamlanmak üzeredir.  

 

Ancak, yatırımlarının % 65-70‟ini uluslararası piyasalardan kredi yoluyla finanse eden 

ve uzun vadeli olarak güvenilir bir borçlanıcı konumundaki Katar‟ın finansal krizin 

etkisinin devam etmesi nedeniyle, ülkenin söz konusu yatırımlarını gerçekleĢtirmek 

için ihtiyaç duyduğu finansmanı uluslararası piyasalardan kriz öncesindeki kadar rahat 

temin edemeyebileceği veya en azından daha yüksek maliyetle elde edebileceği 

açıktır. Bunun etkisinin, özellikle müteahhitlik sektörü üzerinde daha düĢük bedelle 

iĢlerin alınması baskısını oluĢturabileceği söylenebilir. EIU verilerine göre petrol 

fiyatları ve güçlü iç talep nedeniyle 2016-20 döneminde reel büyümenin yıllık ortalama 

%4,1 olacağı öngörülmektedir. 

 

 

 

 

                                                             
1 Ticaret Bakanlığı Katar Ticaret Müşavirliği 

http://www.gsdp.gov.qa/
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1.5. Katar Dış Ticareti 

Katar dıĢ ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak Ģekillenmektedir. Diğer taraftan, 

tamamlanmıĢ veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı 

geliĢtirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve 

ithalata bağlı olarak dıĢ ticaret hacmi son yıllarda katlanarak geliĢmektedir. Genel olarak 

Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir. 2011 yılında 92 milyar dolar olan dıĢ ticaret 

fazlası, 2012 yılında 107 milyon dolara 2013 yılında 110 milyon dolara 2014 yılında 101 

milyar dolara ulaĢmıĢtır. 2015 yılında 45 milyon dolar ve 2016 yılı 38 milyon dolar olmuĢtur. 

Katar DıĢ Ticaret Rakamları (Bin Dolar) 

 

 

2014 2015 2016 2017 

İhracat 131.591.553 77.971.079 57.310.548 63.793.011 

İthalat 30.447.656 32.610.464 32.060.070 27.812.594 

Hacim 162.039.209 110.581.543 89.370.618 91.605.605 

Denge 101.143.897 45.360.615 25.250.478 35.980.417 

                                                                                                     Kaynak: TradeMap 

1.6. Türkiye- Katar Dış Ticareti 

Katar, Ekonomi bakanlığı tarafından 2016-2017 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi 

olarak belirlenmiĢtir. 
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Türkiye – Katar DıĢ Ticaret Verileri (Bin Dolar) 

YIL  İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2000 9.963 11.312 21.276 -1.349 

2001 8.401 5.778 14.180 2.623 

2002 15.572 10.659 26.231 4.913 

2003 15.688 8.310 23.998 7.377 

2004 35.026 17.727 52.753 17.299 

2005 82.045 50.724 132.770 31.320 

2006 342.146 66.410 408.557 275.736 

2007 449.962 29.643 479.605 420.319 

2008 1.074.012 159.352 1.233.365 914.659 

2009 289.363 85.652 375.015 203.710 

2010 162.549 177.046 339.595 -14.496 

2011 188.137 670.325 858.463 -482.187 

2012 257.491 466.498 723.989 -209.007 

2013 244.077 373.923 597.942 -129.904 

2014 344.806 394.552 739.358 -49.746 

2015 423.568 360.978 784.546 62.590 

2016 439.149 271.083 710.233 168.066 

Kaynak : TÜİK 
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Veriler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden alınmıĢtır. 2008 yılında ani sıçrama gerçekleĢmiĢtir. Artan 

ihracat haciminin çoğunluğunu Demir Çelik ürünleri ihracatındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır.  

2/ KATAR’IN İKLİMLENDİRME 
         SEKTÖRÜ İTHALATI 
 

 

Katar‟ın iklimlendirme sektörü ithalatı 2015 yılı hariç genel bir düĢüĢ gösterirken en belirgin 

azalmayı  %24 „lük düĢüĢle 2017 yılında gerçekleĢmiĢtir.  

2.1.  Katar’ın İklimlendirme Sektöründe Ülke Bazında İthalatı 

birim: Bin Dolar 

SIRA ÜLKE 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Ġtalya 229.305 315.740 209.896 213.958 158.097 

2 ABD 194.796 280.321 226.210 198.212 152.858 

3 Almanya 98.493 120.289 157.890 128.199 151.491 

4 Çin 125.385 115.273 144.765 158.445 145.489 

5 Güney Kore 62.168 91.897 42.602 76.562 121.871 
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6 BAE 69.565 74.803 84.338 98.834 96.402 

7 Ġngiltere 119.609 103.572 118.572 135.621 91.371 

8 Tayland 69.583 73.694 58.847 78.185 75.668 

9 Japonya 104.844 139.012 73.911 67.852 74.064 

10 Fransa 83.886 75.759 68.609 68.403 70.772 

11 Suudi Arabistan 42.211 45.069 53.877 45.975 47.686 

12 Hindistan 67.259 56.512 63.903 51.905 46.682 

13 Ġspanjya 22.939 32.553 25.442 28.446 46.672 

14 Hollanda 28.344 34.684 26.642 28.265 23.846 

15 Ġsveç 21.038 18.229 12.032 11.726 20.753 

16 Türkiye 13.309 13.962 11.163 20.246 20.109 

17 Ġsviçre 12.776 17.000 18.141 12.118 16.351 

18 Malezya 25.408 24.824 22.400 29.963 16.336 

19 Ürdün 7.121 9.963 11.039 21.394 16.119 

20 Çek Cumh. 4.675 13.012 11.899 11.181 14.313 

DĠĞER 163.248 192.122 208.024 169.193 161.204 

TOPLAM 1.565.962 1.848.290 1.650.202 1.654.683 1.568.154 

Yukarıdaki tablo Katar‟ın ülkeler bazında (2017 yılı verilerine göre sıralanmıĢ,ilk 20 ülke) 

iklimlendirme sektöründe ithalat miktarını bin dolar cinsinden göstermektedir. 2017 yılında 

yaklaĢık 2.73 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ürünleri ithal eden Katar‟ın ülkeler bazında 

iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde Ġtalya, ABD, Almanya, Çin ve Güney Kore‟nin ilk 

5 sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise 2017 verilerine göre %1,2 lik pay ile 16. 

sıradadır.Ayrıca diğer ülkelerin ihracat miktarları genel olarak düĢüĢ göstermiĢken 

Türkiye‟nin Katar‟a iklimlendirme sektöründe ürün ihracatı artıĢı dikkat çekmektedir.  

 

2.2. Katar Ürün Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı 

SIRA GTİP ÜRÜN ETİKETİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 848180 Diğer muslukçu eşyası 174.720 179.336 195.360 169.384 128.040 

2 841510 Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) 149.809 150.599 179.095 143.443 122.784 

3 841370 Diğer santrifüjlü pompalar 92.118 80.756 86.940 104.615 70.738 

4 841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 49.834 71.031 57.556 62.624 59.897 

5 848190 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları 74.787 101.723 92.611 88.541 55.831 

6 841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler) 157.760 84.785 81.124 32.461 46.410 

7 842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 5.549 15.041 1.186 1.543 44.779 

8 841490 
Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, 
parçaları 80.406 67.695 72.224 99.545 38.275 

9 841391 Pompaların aksam-parçaları 154.658 101.326 70.194 82.239 37.199 

10 841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları 26.415 27.969 39.537 24.201 33.509 

11 841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 32.013 32.730 37.068 37.934 33.063 

12 841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler 4.416 1.990 21 67 29.602 

13 730799 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları 3.718 4.279 154 138 28.780 

14 842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 7.532 6.874 295 428 27.153 
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15 841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 24.136 34.218 20.617 27.206 24.643 

16 391740 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları 25.232 34.545 39.778 37.164 21.016 

17 841990 
Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların 
aksam-parçaları 13.745 10.274 8.195 13.368 20.460 

18 841850 Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 19.413 22.367 19.943 22.728 16.105 

19 401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya 16.459 26.314 40.775 31.199 15.242 

20 902610 Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler 12.889 16.747 22.768 18.789 15.220 

Diğer 722.681 579.603 589.242 570.537 314.965 

İklimlendirme Toplam 1.848.290 1.650.202 1.654.683 1.568.154 1.183.711 

 

2017 verilerine göre, Katar‟ın iklimlendirme sektörü ithalatında ilk beĢ ürün sırasıyla, Diğer 

muslukçu eĢyası,Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde), Diğer santrifüjlü 

pompalar, Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar ile Musluklar, valflar vb. 

cihazların aksam parçalarıdır. 

 

 

 

2.3. Türkiye'nin Katar'a İklimlendirme Mal Grubu İhracatı 

TÜRKİYE'NİN KATAR'A İKLİMLENDİRME ÜRÜN BAZINDA İHRACATI 

 

birim: Bin Dolar 

SIRA GTİP ÜRÜN ETİKETİ 2015 2016 2017 

1 841850 

Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile 

 mücehhez teşhir amaçlı diğer mobilyalar 495 1.509 2.382 

2 841583 Bir soğutma ünitesi içermeyen diğer klima cihazları 2.701 2.098 2.225 

3 391740 Bağlantı Elemanları-Diğer 2.259 2.391 2.157 

4 701939 Diğer cam tülü, örtüleri, şilteler, panolar vb. 6 5 1.805 

5 842121 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar 4.610 2.097 1.721 

6 848180 Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar 860 864 1.680 

7 841869 Soğutucu ve dondurucu cihazların diğerleri 100 561 1.203 

8 842199 

Sıvıların ve gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına  

mahsus makinelerin aksam ve parçaları 363 164 1.088 

9 841459 Diğer fanlar 363 930 955 

10 841990 Isı değiştirici cihazları aksam ve parçaları 98 64 894 

11 841381 Diğer pompalar 101 242 794 

12 841480 Diğer hava ve gaz kompresörleri 274 343 575 
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13 841899 Soğutucu ve dondurucu cihazların aksam ve parçaları 117 1.349 519 

14 391731 Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 Mpa basınca dayanabilenler) 341 211 464 

15 841989 Diğer sıcaklık değişimi ile çalışan makine, tesis ve cihazların diğerleri 232 25 401 

16 392113 Gözenekli poliüretandan plakalar, levhalar, filmler 59 42 317 

17 841581 Ters çevrimli ısı pompaları 632 317 300 

18 841391 Pompalara ait aksam ve parçalar 82 149 276 

19 401693 Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları 67 79 268 

20 840219 Diğer buhar üreten kazanlar 121 0 266 

Diğer 2.411 3.096 3.830 

İKLİMLENDİRME TOPLAM 16.292 16.536 24.120 

2017 verilerine göre, Katar‟ın iklimlendirme sektörü mal gruplarında Türkiye‟den ithal ettiği ilk 

üç ürün sırasıyla, Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez teĢhir amaçlı diğer 

mobilyalar, Bir soğutma ünitesi içermeyen diğer klima cihazları ve Bağlantı Elemanları-

Diğerdir. 

3/ KATAR’IN DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
  
3.1. Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı  

 
Katar‟ın Körfez ĠĢbirliği Konseyi Gümrük Birliği‟nin (KĠKGB) 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe 

girmesi, Katar‟ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde basitleĢmesini sağlamıĢtır. Buna 

rağmen, uygulamada zaman zaman bürokrasiden kaynaklanan sorunlar, gümrük 

iĢlemlerinin uzamasına neden olmaktadır. KĠKGB çerçevesinde üye ülkeler, ortak gümrük 

mevzuatı ve tarifesi uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, KĠKGB‟e giren ürünler, Gümrük Birliği 

Alanına giriĢ yaptıkları ilk noktada (single point of entry) gümrük iĢlemine tabi tutulmaktadır. 

Pek çok ürünün ithalatının yapılabilmesi için ithalatçı lisansı gerekmekte olup, bu lisans 

sadece Katar vatandaĢlarına verilebilmektedir. Ülkede sadece yetkilendirilmiĢ yerel 

acentaların ithalat yapabilmelerine izin verilmektedir. Bununla birlikte, yerel acentanın yedek 

parça ve satıĢ sonrası hizmet yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda yerel 

acenta kullanılması zorunluluğundan vazgeçilebilmektedir. Ġthalat lisansı, yalnızca Katar 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı‟na tescilli Katarlı ithalatçılara verilmektedir.  

KĠKGB çerçevesinde, KĠK üyesi ülke menĢeli 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 kaldırmıĢtır.  
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3.2. Gümrük Vergileri  

 
Katar‟ın KĠK üyeliği çerçevesinde üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranı pek çok 

ürün için CIF fiyatının % 5‟i olarak belirlenmiĢtir. Mal fiyatının FOB olduğu hallerde CIF fiyat, 

FOB fiyatın %15 fazlası olarak belirlenir. Avrupa Komisyonu‟nun http://mkaccdb.eu.int 

adresinden ulaĢılabilecek olan Market Access Database, Katar ve pek çok ülkenin 

uyguladığı gümrük tarifeleri hakkında bilgi vermektedir.  

 

Katar Hükümeti ve devlet Ģirketlerine ait her çeĢit eĢya ile diplomatik temsilciliklerin ithal 

ettikleri eĢyalar, hayır amaçlı kullanılacak eĢyalar, kiĢisel eĢyalar, kullanılmıĢ ev eĢyaları, 

yolcu beraberi eĢya 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. 

 

 

GTİP ÜRÜN ETİKETİ 
VERGİ 

ORANI 

841850 

Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez teşhir amaçlı 

diğer mobilyalar 5% 

841583 Bir soğutma ünitesi içermeyen diğer klima cihazları 5% 

391740 Bağlantı Elemanları-Diğer 5% 

701939 Diğer cam tülü, örtüleri, şilteler, panolar vb. 5% 

842121 

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve 

cihazlar 5% 

848180 Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar 5% 

841869 Soğutucu ve dondurucu cihazların diğerleri 5% 

842199 

Sıvıların ve gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına  

mahsus makinelerin aksam ve parçaları 5% 

841459 Diğer fanlar 5% 

841990 Isı değiştirici cihazları aksam ve parçaları 0% 

841381 Diğer pompalar 5% 

841480 Diğer hava ve gaz kompresörleri 5% 

841899 Soğutucu ve dondurucu cihazların aksam ve parçaları 5% 
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391731 

Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 Mpa basınca 

dayanabilenler) 5% 

841989 

Diğer sıcaklık değişimi ile çalışan makine, tesis ve cihazların 

diğerleri 0% 

392113 Gözenekli poliüretandan plakalar, levhalar, filmler 5% 

841581 Ters çevrimli ısı pompaları 5% 

841391 Pompalara ait aksam ve parçalar 5% 

401693 Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları 5% 

840219 Diğer buhar üreten kazanlar 5% 

 

 

 
 

 

 

 

3.3. Tarife Dışı Engeller ve İhracatçıların Karşılaştıkları Sorunlar 

 

MenĢe Ģehadetnamesi, sağlık sertifikası ve fatura gibi ihracatla ilgili belgelerin ülke 

Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi talep edilmekte olup, bu durum zaman ve maddi 

kayıp oluĢmaktadır. 

  

Katar gümrük kapısında, daha önce davetiye usulü ile kabul edilen TIR‟lardan vize 

istenmeye baĢlanılması 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 

yetiĢtirilememesine sebep olmaktadır. 

  

Katar‟a kara, hava ve deniz yolu ile gönderilen malzemelerin gümrüklerden çekilmesi 

aĢamasında karĢılaĢılan zorluklar sadece malzemelerin nakliyesini aksatmakla kalmayıp 

taĢınan malın maliyetini de olumsuz etkilemektedir. Gümrüklerde yaĢanan sıkıntı ana hatları 

ile alt yapı yetersizliğine dayanmaktadır. Dünya petrol ve gaz fiyatlarındaki artıĢ Katar‟ın ana 

ihracat maddesi olan gaz ve petrol sektöründeki yatırımlarına hız vermesine sebep 

olmuĢtur. Aynı zamanda, bu durumun ülkedeki geniĢ çaplı altyapı inĢaat faaliyetlerini 

tetiklemiĢ olması tüm bu yatırımlara konu olan malzemelerin Katar dıĢından kısa sürede 

temin edilmesini gerektirmiĢtir. Karayolu, liman ve havaalanındaki kısıtlı stok alanları ve 
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ülkeye malzeme giriĢindeki ani artıĢ tüm gümrüklerde kilitlenmelere yol açabilmektedir. 

  

Deniz yolu ile taĢınan malzemelerde özellikle birkaç ana sorun kendini hemen 

hissettirmektedir. Bunlardan birincisi Doha‟daki tek limanın Ģehrin tam ortasında olması ve 

limanın sahip olduğu arazinin taĢınan 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 varmıĢ 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 oluĢturmaktadır. 

  

 

İthalat Yasakları  

 

Katar‟a alkollü içkiler, silah ve mühimmat, ilaçlar ve patlayıcı maddelerin ithalatı izne tabidir. 

Domuz ve domuz ürünleri, pornografik materyaller ve uyuĢturucu maddelerin ithalatı 

yasaktır. Tüm yazılı ve görsel medya malzemeleri sansüre tabidir.  

Katar, Arap Birliği‟nin Ġsrail boykot uygulamasına katılmakta olup, ülkeye Ġsrail mallarının 

ithalatına izin verilmemektedir.  

 

Geçici İthalat  

 

Ülkede sürdürülen projeler kapsamında kullanılacak olan ağır iĢ makineleri ve ekipman, yarı 

mamul maddeler, fuar ve sergilere katılım amaçlı getirilen eĢyalar, tamir veya bakım için 

getirilen makine ve ekipman, yük taĢıma amaçlı konteynerler ve ticari numunelerin geçici 

ithalatı, ithalatı yapılacak eĢya için ödenmesi gereken gümrük vergisi kadar teminatın banka 

teminat mektubu veya nakden yatırılması halinde mümkündür. Geçici ithalat Gümrük 

Ġdaresinin ön onayına tabidir. Geçici ithalat izni 6 aylık süre için verilir ve 6 ay daha 

uzatılabilir. 

 

Katar’a İhracatta Gerekli Belgeler  
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Katar‟a ihracatta gümrük iĢlemlerini gerçekleĢtirmek için aranan belgeler menĢe 

Ģehadetnamesi, fatura, yükleme listesi ve üreticinin Ġsrail 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 kaĢesi bulunmalıdır. Sevkıyata 

iliĢkin tüm belgelerin DıĢiĢleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi ve Katar Devleti Ankara 

Büyükelçiliği‟nden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, satıĢ 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. 

Ġhracat ve ithalatta en fazla kullanılan ödeme Ģekli akreditifli ödemedir. 

 

 

Standartlar  

 

KĠK Gümrük Birliği çerçevesinde, KĠK‟e üye 6 ülke ortak standartlar oluĢturma konusundaki 

çalıĢmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum itibariyle her üye ülke 

kendi standartlarını uygulamaya devam etmektedir. KĠK‟e üye ülkelerin uygulamaya 

baĢladıkları kontroller ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü üyelerine gerekli bildirmeyi 

yapmamaları sorunlara neden olabilmektedir. 

 

Standardları geliĢtirme ve uygunluk denetimini yapma görevi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

gözetiminde bağımsız faaliyet gösteren Qatar General Organization for Standards and 

Metrology‟ye (QGOSM) verilmiĢtir. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Ġdaresi, Enerji ve Sanayi 

Bakanlığı ve Belediye ĠĢleri ve Tarım Bakanlığı, yetki alanlarına giren konularda sözkonusu 

kuruluĢa görüĢ ve önerilerini iletmektedir.  

 

QGOSM laboratuarları halihazırda gıda ve inĢaat malzemelerini test etmekte ve ölçüm 

aletlerinin kalibrasyonunu gerçekleĢtirmektedir. Önümüzdeki döneme iliĢkin planlar 

arasında, sözkonusu laboratuarların elektrik ekipmanı ve oyuncakların da test edilmesine 

imkan sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmesi yer almaktadır. Katar ürün sertifikalandırma 

iĢlemlerini ISO standartları çerçevesinde üreticinin uygunluk sertifikası, bildirimi veya ihraç 

ülkesindeki akredite edilmiĢ laboratuarların raporlarına göre gerçekleĢtirmektedir.  

GCC Standards Committee (KĠK Standartlar Komitesi) ise 2010 yılına kadar tüm KĠK 
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üyelerince uygulanacak olan uygunluk değerlendirmesini (conformity assessment) 

hazırlamaktadır. 

 

TSE tarafından, Doha Ticaret MüĢavirliğimiz koordinasyonu ve desteği ile Katar ĠçiĢleri 

Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü‟ne (Civil Defence), söz konusu kurumun 

denetimine tabi yapı malzemelerinin (termal yalıtım malzemeleri, yangına dayanıklı elektrik 

kabloları, yangın kapıları, yangın söndürücüler vb.) Katar‟a ihracatını yapan firmalarımızdan 

gelen talepler doğrultusunda TSE‟nin onaylı laboratuvar olarak kabul edilmesine yönelik 

baĢvuru sonucu,  TSE ilgili Katar otoritesi tarafından test ve belgelendirme kuruluĢu olarak 

yetkilendirilmiĢdir. 

 

Ağustos 2017 tarihi itibariyle, Katar otoritesi yetkilileri, mevcut durumda, Civil Defence 

kapsamına giren ürünlerde TSE laboratuvarlarının hemen hemen tüm kapsamlarda, ürün 

belgelendirme alanında ise binalarda termal yalıtım malzemeleri konusunda yetkilendirilmiĢ 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

4/ PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

4.1. Dağıtım Kanalları 

 

Katar‟a ihraç edilen bir malın pazardaki baĢarısı, acenta veya distribütörün pazarlama ağının 

yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir. 

Katar‟da iĢ yapmak isteyen firmaların, pazarın koĢullarını ve tüketicinin alıĢkanlıklarını bi len, 

yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam iliĢkilere sahip aracılar ile kuracakları iliĢkiler pazardaki 

baĢarılarına büyük katkı sağlayabilecektir. 

 

Diğer taraftan, kamu sektörünün de ihaleler çerçevesinde mal alımları yaptığı dikkate 

alındığında, iĢbirliği yapılacak Katar‟lı firmanın seçiminde kamu alımları konusunda gerekli 

prosedürleri bilmesi, açılan ihaleleri ve değiĢen mevzuatı sürekli olarak takip etmesi önemli 

kriterler olarak görülmektedir. 

 

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

belirtmektedir. Ancak, pratikte bazı bakanlıklar Katar Hükümeti ile direkt sözleĢmesi 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. 
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BaĢkent Dohada genel olarak ürünler son kullanıcılara büyük ve gösteriĢli alıĢveriĢ 

merkezleri (Mollar), daha küçük çarĢılar ve sokak dükkanları aracılığıyla ulaĢmaktadır. Büyük 

alıĢveriĢ merkezlerinde (City Center ve Villagio gibi) oldukça kaliteli ürünler yüksek fiyatlarla 

alıcılarla buluĢmaktadır. Diğer taraftan büyük alıĢveriĢ merkezlerinde yer alan 

hipermarketlerde ise gıda ürünlerinde beyaz eĢyaya, kırtasiye ürünlerinden tekstil ürünlerine 

pek çok kalem ürün satılmaktadır. Gerek City Center gerekse Villagio alıĢveriĢ merkezlerinde 

Carefour bu tarzda açılan hipermarkettir. Küçük çarĢılarda ve sokak dükkanlarında ise daha 

ziyade Araplar dıĢında nüfusa hitap eden nispeten kalitesiz ve düĢük fiyatlı ürünlere 

rastlanmaktadır. 

 
4.2. 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, iĢin 

selameti ve etkin yürütülebilmesi için bir sponsorla çalıĢılmasi 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 iĢleri 

yapar. Sponsorluk Katar vatandaĢı olan kiĢiler veya bu ülkede kurulmuĢ Ģirketler aracılığıyla 

yürütülmekte ve verilen hizmetlerin karĢılığı olarak da genellikle iĢin değer bakımdan 

büyüklüğüne göre % 1-5 arasında komisyon alınmaktadır. Yasal  komisyon oranı % 5i 

geçemez. Projenin büyüklüğü arttıkça komisyon oranı düĢer. Bu nedenle etkin ve güvenilir 

sponsor bulmak pazara giriĢin esasını oluĢturmaktadir. Ancak, bazı sponsorlar sadece yasal 

formaliteleri yerine getirmek için de tutulabilmektedir. ĠĢler fiilen proje yüklenici firmanin kendi 

yetkilileri tarafından yerine  getirilmektedir. 

 

Katar Ticari Acentalar Kanunun en önemli iki prensibi; acentalık yetkisinin yalnızca Katar 

vatandaĢlarına verilmesi ve çalıĢılan acentanın her Ģart altında yetkili acenta (exclusive 

agency) olarak kabul edilmesidir. Bu nedenle firmalarımızın ticari temas kuracakları Katar‟lı 

firmayı doğru tespit etmeleri, ileriye dönük kapsamlı bir iĢbirliği hedefleniyorsa bir acentalık 

anlaĢması yapmaları önem arz etmektedir.  

 

Acentalık verilirken taraflar yapılan acentalık anlaĢmasının Arapça nüshası Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlığı Ticari Tescil Bölümünde kayıt altına alınır. Bakanlık sözkonusu acentalık 
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sözleĢmesinden kaynaklanan sorunlar konusunda hakemlik görevi de yapar. Bununla birlikte, 

anlaĢmazlık aĢılamıyorsa yerel mahkemeler sözkonusu davaya bakabilirler.  

 

4.3. Franchising 

 

Katar‟da franchising hızla geliĢen bir iĢ yöntemidir. Katar‟lı yatırımcılar, baĢarısını kanıtlamıĢ 

yöntemler çerçevesinde istikrarlı bir gelir getiren yatırım olarak gördükleri franchising 

konusunda istekli davranmaktadırlar. 

 

Ağırlıkla ABD firmalarının kontrolünde geliĢen pazarda gıda iĢletmelerinin yanısıra, spor 

merkezleri, oto kiralama, tekstil ve hazır giyim, emlak komisyonculuğu da franchise 

yönteminin hızla yayıldığı sektörlerdir. 

 

Yüksek alım gücüne sahip genç nüfus, ülkede çalıĢmak için bulunan yalnız yaĢayan 

yabancıların çokluğu, alternatif eğlence imkanlarının kısıtlılığı ve Türkiyeye olan ilgi, özellikle 

gıda sektöründe franchise vermek isteyen firmalarımız açısından cazip fırsatlar 

yaratabilecektir.  

 

 

4.4. 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 gerçekleĢtirebilirler. Öte yandan, Katar‟da kurulacak 

temsilcilikler kanalıyla pazarlama faaliyetleri yürütülebilir. Bununla birlikte, temsilcilik ofisleri 

de doğrudan ithalat yapamazlar.     

 

4.5. Kamu Alımları (Mal Alımları) 

 

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

yapmaktadır. Ayrıca, kamu alımlarında yerel firmalar için % 10 ve KĠK üyesi firmalar için ise 

% 5 oranında fiyat avantajı sağlamaktadır. Katar, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları 

AnlaĢmasına (WTO Agreement on Government Procurement) taraf değildir. 

 

Hükümet, Katar‟da en büyük mal ve hizmet alıcısı konumundadır. Hükümet tarafından 

gerçekleĢtirilen alımlar, 8/1976 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmektedir. Maliye 
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Bakanlığına bağlı Merkezi Ġhale Komitesi (Central Tenders Committee-CTC), özellikle mal 

alımlarına yönelik kamu ihalelerinin önemli bir kısmını ele almaktadır. 

 

CTC hakkında gerekli bilgiler ve ihale ilanları, kuruluĢun web sitesi www.ctc.gov.qa 

üzerinden incelenebilir. CTC mal alım ihalelerini büyük çoğunlukla yerel kaynaklardan temin 

etmektedir. Diğer taraftan, açılan ihalelerin teklif verme süreleri de son derece kısadır. Bu 

çerçevede, taĢıt 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 kuruluĢlar, kendi 

ihalelerini iç ihale birimleri vasıtasıyla gerçekleĢtirmektedirler. Söz konusu kuruluĢlara mal 

satmak isteyen firmaların veya ürettikleri ürünlerin söz konusu kuruluĢlarca açılan ihalelere 

katılan firmalarca kullanılmasını isteyen firmaların, söz konusu kuruluĢlarca “tedarikçi 

listesine” alınmaları gerekmektedir. 

 

Ġhalelerde genel olarak yerel bankalardan teminat mektubu talep edilmektedir. Ġhalelerde, 

büyüklüğe bağlı olarak değiĢmekle birlikte, katılım için %5, performance bond olarak ise %10 

tutarında teminat mektubu alınır. 

 

Kamu ihalelerinde genellikle kontratın %20si teminat mektubu karĢılığında peĢin olarak 

ödenir. HakediĢler ödenirken iĢveren kuruluĢ hakediĢin belirli bir kısmını (iĢ sonuna kadar – 

kesin kabule kadar) tutmaktadır. Sözkonusu kesintilere faiz uygulanmaz. Bu nedenle, 

firmaların ödemelerden kaynaklanacak gecikmeyi ve kayıpları teklif aĢamasında dikkate 

alması gerekmektedir.  

 

Ġhale dokümanları aksi belirtilmedikçe Arapça doldurulmalıdır. Ġstenen standartlar çoğunlukla 

Ġngiliz standartları olmakla beraber, son dönemde ABD standartlarının da bazı ihalelerde 

arandığı gözlemlenmektedir.  

 

4.6. Reklam ve İlan Olanakları 

 

Katar‟da en yaygın reklam biçimi, billboardlar ve broĢürlerdir. Öte yandan, gazete ilanları, 

radyo ve TV reklamları da ürün tanıtımı için kullanılan diğer yöntemlerdir. Mevcut PR 

Ģirketleri, promosyon faaliyetlerini yürütmek konusunda uzmanlaĢmıĢlardır. Katar‟da 3 

ingilizce ve 3 arapça gazete yayımlanmakta olup bu gazeteler aĢağıda belirtilmektedir. Gulf 
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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 iĢletmektedir. Her iki kuruluĢ 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) 

 

4.7. Fiyatlandırma  

 

Ürün fiyatlandırması, Katar‟ın dünyanın hemen hemen her ülkesinden çok çeĢitli malların 

bulunduğu küçük bir pazar niteliği taĢıması nedeniyle son derece önemlidir. Enflasyonun 

rekor seviyelere ulaĢtığı bu dönemde tüketiciler fiyatları yakından takip etmekte ve fiyat 

değiĢikliklerine ani reaksiyon vermektedirler.  

 

Bu nedenle, gıda maddeleri baĢta olmak üzere pek çok alanda Katar pazarına mal sevkeden 

firmalar, ürünlerin fiyatında zaman zaman önemli indirimler yaparak tüketici alıĢkanlıkları 

oluĢturmak 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 ulaĢtırma maliyetleri 

önemli faktörleri oluĢturmaktadır. Katar‟da halihazırda KDV ve ÖTV bulunmamaktadır. 

Fiyatlandırma Katar Riyali üzerinden yapılmalıdır. Katar‟da yaygın olarak tedavülde bulunan 

banknot kupürleri ve madeni paralar aĢağıda yer almaktadır. Bu bilgiler, özellikle Ģekerleme, 

çikolata, bisküvi-gofret, ciklet gibi çocuklara hitap eden ürünlerin fiyatlandırılması ile pazarda 

önemli bir yer tutan yabancı iĢgücüne hitap eden malların fiyatlandırılmasında yardımlar 

sağlayabilecektir; Madeni paralar: 25, 50 Dirhem Banknotlar: 1, 5, 10, 50, 100, 500 QR 

 

4.8. Satış Sonrası Hizmetler 

 

http://www.aljazeera.net/
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SatıĢ sonrası servis ve müĢteri hizmetleri, Katar‟lı acentanın / distribütörün sorumluluğunda 

değerlendirilir. Ġthalatçı Ģirketler, genelde ithal ettikleri ürünler için yedek parça 

bulundurmakta, ayrıca pazar payına bağlı olarak yetkili servis ağı da kurmaktadırlar. 

 

4.9. Etiketleme 

 

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ithal gıda ürünlerinin etiketlendirilmesine iliĢkin yeni 

uygulama 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya baĢlamıĢtır. Körfez Ülkeleri ĠĢbirliği  

Standardizasyon Kurulunun Önceden PaketlenmiĢ Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesine iliĢkin 

(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 iliĢkin uygulama doğrudan tüketime hazır ya da 

ısıtıldıktan sonra tüketilebilecek gıdaları kapsamakta olup, ithalatından sonra iĢleme 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 çeĢitleri de yeni düzenleme kapsamı dıĢındadır; ancak mineral 

oranlarının paket üzerinde bulunması gerekmektedir. Yeni etiketlendirme düzenlenmesine 

iliĢkin uygulamanın ilk aĢamasında bilgiler yalnızca Ġngilizce olabilecektir; ancak ilerleyen 

dönemde anılan bilgilerin Arapça dilinde de etiket üzerinde yer alması zorunlu hale 

getirilecektir. 

 

Söz konusu bilgilerin üzerinde değiĢiklik yapılamaz veya bir etiketle tarih değiĢikliği 

yapılamaz.   

 

4.10. 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 Ģekillerinin 

kullanılması Katar‟lı firma ile kurulan iliĢkinin yakınlığına bağlıdır. 

 

Halihazırda dıĢ 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 
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Bank, BNP Paribas, Standard Chartered Bank, United Bank ve Bank Saderat Iran) 

bulunmaktadır. 

 

4.11. Kambiyo Kontrolü 

 

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

görmektedir. Katar‟da yurtdıĢına para transferine iliĢkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, 100.000 QR üzerindeki para transferlerinde veya para aklama Ģüphesiyle 

zaman zaman çeĢitli kısıtlamalar uygulanabilmektedir. 

 

4.12. 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 ulaĢmıĢtır. 

 

Türkiye ile Katar arasında Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı AnlaĢması bulunmamaktadır. 

Fakat Türk taĢımacıları, 120 dolar karĢılığında temin edebildikleri sürücü davetiyesi 

karĢılığında Katar‟a karayolu ile taĢıma yapabilmektedirler. Güzergâh üzerindeki ülkeler 

sırasıyla Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar‟dır. Katar‟a taĢıma yapan araçlarımız 

Suriye sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısından çıkıĢ yapmaktadır. Karayolu ile Ġstanbul 

Katar‟ arası yapılacak taĢımalarda transit süre yaklaĢık 10-12 gündür. Komple tır navlun 

ücreti ise yaklaĢık 4.500-5.500 dolar arasındadır.   

 

Doha Uluslararası Havaalanındaki hava trafiği hızla artmakta olup, yeni bir havaalanı inĢası 

devam etmektedir. Katar‟ Hava Yollarıda özellikle 1997 yılından itibaren büyümesine hız 

vermiĢtir. 

 

Katar‟ın bir GCC (Körfez ĠĢbirliği 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 

oluĢturmakta ve nakliye ile ilgili sorunlar yaĢanmasına yol açmaktadır. 
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Suudi Arabistan gümrük kapısında zaman zaman araçların tamamen boĢaltıldığı ve tekrar 

yüklendiği, yükleme esnasında paketleme listesinde belirtilen kap-kilo detaylarına uyulmadığı 

ve dolayısıyla açılan beyannamelerle paket listelerindeki uyumsuzluklar nedeniyle bazı 

gümrük sorunları yaĢanabilmektedir. 

 

Hidrokarbon sektöründen elde edilen gelirler özellikle son beĢ yıl içerisinde ülkenin ulaĢım 

altyapısını çok iyi bir düzeye taĢınmasında kullanılmıĢtır. 

 

Ülkede kara ulaĢım ağı baĢkent Dohayı önemli sanayi, gaz ve petrol Ģehirlerine 

bağlamaktadır. Katar ve Bahreyn‟i deniz üzerinde kurulacak 40 kmlik bir köprü ile birbirine 

bağlayacak olan, yaklaĢık 3 milyar $a mal olacak “Dostluk Köprüsü” de ulaĢtırma 

sektöründeki önemli projelerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Katar-Bahreyn arasındaki 

karayolunun gelecek 10 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Yakın zaman içerisinde, 

devlet ülkedeki karayollarının modernizasyonu için 3.8 milyar $ harcamıĢtır. 

 

 

 

 

 

5/DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
İŞADAMLARININ PAZARDA DIKKAT ETMESI 
GEREKEN HUSUSLAR 
 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 

Katar, yerel halkın tüm nüfusa oranının % 20 düzeyinde olduğu oldukça kozmopolit yapıda 

bir ülkedir. ĠĢ görüĢmesi yaparken hangi etnik gruptan kiĢiyle temas halinde bulunulduğuna 

dikkat edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Yerel tüccarlar uzun zamanlardan gelen bir 

ticaret kültürüne sahiptirler ve ticari müzakerelerde oldukça baĢarılıdırlar. AlıĢveriĢ yapılan 

dükkanlarda ürünler her zaman pazarlığa tabidir.  

ĠĢ görüĢmelerine hızlı bir Ģekilde geçilmemelidir. ĠĢ görüĢmelerinden önce kiĢisel konularda 

sohbet edilmeli, belirli bir zaman geçtikten sonra iĢ konuĢulmaya baĢlanmalıdır. Toplantılar 

belirlenenden daha geç baĢlayabilmektedir.  Ancak, sizin toplantılara zamanında gitmeniz 
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uygun olacaktır. Tüm sözlü anlaĢmaların aynı zamanda sözleĢmeye dökülmesinde fayda 

vardır. 

Katar‟da iĢe baĢlamadan önce karĢılıklı güvenin oluĢturulması oldukça önemlidir. Katarlı iĢ 

adamları bir tanıdık vasıtasıyla iĢ yapmayı tercih etmektedirler. KiĢisel temas oldukça önemli 

olup, hiç tanımadıkları kiĢilerle e-posta aracılığıyla ticaret yapılması tercih edilmemektedir. 

Majlis denen yerde toplanarak konuları daha rahat bir ortamda ve kahve içerek tartıĢılmakta, 

toplantılar genellikle sabah ya da akĢam saatlerinde gerçekleĢtirilmektedir. 

Katar‟da aile hayatına çok fazla önem verilmekte aile problemleri nedeniyle iĢ görüĢmeleri 

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 karĢılanmamakta olup, ayrıca sol el ile hiçbir koĢulda yemeğe 

uzanılmaması veya bir Ģey iletilmemesi gerekmektedir. 

Yılın en sıcak ayı olan Ağustos ayında, Ramazan ayı ve dini bayramlarda iĢ görüĢmeleri 

planlanmaması tavsiye edilmektedir. Ġslam 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. ĠĢ görüĢmeleri için Cuma gününe randevu talep edilmesi 

hoĢ karĢılanmayacaktır. Cuma günü ibadet ve aile içi toplantılara ayrılmıĢtır. 

Katar son yıllarda modernleĢmesine hız vermiĢ bir ülkedir. Ancak, ülkenin modern 

görüntüsüne bakarak halkın geleneksel yapısı göz ardı edilmemelidir. Dinin politika, sosyal 

davranıĢlar ve iĢ dünyası üzerinde önemli bir yeri vardır. 

Erkekler arasında el sıkıĢması yaygındır. El kalbin üzerine götürülerek de karĢı taraf 

selamlanabilir. En sık rastlanan selamlaĢma Ģekli “Salam alaykum”, “Wa alaykum as-salam” 

Ģeklindedir. SelamlaĢma için bazı temel Arapça sözcüklerin öğrenilmesinde fayda vardır. 

Ülke yemekleri ile ilgili konuĢmak uygun bir konu olacaktır. Ülkede futbol oldukça popüler 

olup, konuĢma için uygun bir konudur. “ĠnĢallah” kelimesi Ġngilizce konuĢmalarda bile sık sık 

kullanılmaktadır. 

  

Pasaport ve Vize İşlemleri 

Ülkemiz ile Katar arasında “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri Ġçin Vizenin 

KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 14 Ağustos 2010‟dan beri 
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yürürlüktedir. Bu çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaĢları 

Katar‟a giriĢlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında 

turistik amaçlı 2 hafta kalıĢ süreli vizelerini, Katar‟da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 

100 Katar Riyali ödemek karĢılığında alabilmektedirler. 

 

 

 


