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ÜLKEYE GENEL BAKIŞ: 

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. Şeyh Hamad al-Thani, resmi olarak 25 Haziran 

2013 tarihinde resmi bir törenle, dördüncü oğlu, Şeyh Tamim bin Hamad al-ThaniYe görevini 

devretmiştir. Katar, anayasal monarşidir. Tüm yetkiler Emir’de toplanmış olup, Bakanlar Kurulu 

ve Başbakan Emir tarafından atanmaktadır. 

 

GENEL EKONOMİK DURUM: 

 

 

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 130.000 $’ı aşmıştır. Bu itibarla, 

Katar bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir. 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.  
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Doğalgaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının %40’ına ulaşmıştır. Söz konusu 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. 

Katar’ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi 

konumundadır. Petrol sektörü Katar ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Ekonominin 
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kamu ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün de gelirlerin en önemli kısmını teşkil etmesi, 

Katar’ın büyüme hızının doğrudan söz konusu sektöre bağlı olması sonucunu doğurmaktadır. 

Ülke ekonomisinin gösterdiği güçlü performansın en önemli yansıması söz konusu 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.  

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. Katar’da 2017 yılında dış ticaret 

blokaja rağmen 67 milyar dolar ihracat 30 milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. 2018 

yılında Katar’ın ihracatı 84 milyar dolar ithalatı da 32 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında ise 

Katar’ın ihracatı 73 milyar dolar ithalatı da 29 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Son yıllarda hızla gelişen ekonomi ile birlikte, Katar’ın ihracatında ki ana kalem olan enerji 

kaynaklarının uluslararası piyasa fiyatlarındaki artış dolayısıyla söz konusu ticaret fazlası 

sürmektedir. Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla petrol gazları, 

hampetrol, petrol yağları ve etilen polimerlerdir. Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli 

ürün grupları sırasıyla savunma sanayi ürünleri, mücevherci eşyası, binek otolar, radarlar, 

telefon cihazları, mobilyalar, inşaat malzemeleri ve gıda ürünleridir. 

  Kaynak: Trademap 
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İthalat ve İhracat Yapılan Ülkeler : 

Katar’ın 2019 yılında ithalat yaptığı ülkeler listesinde, Türkiye %4.1’lik pay ile 6. sırada yer 

alırken, ihracatında ise %1.2 ‘lik pay ile 15. sırada yer almaktadır. 

Kaynak: Trademap 

 

Katar'ın Dış Ticaretinde Yer Alan Başlıca Ürünler: 

  Kaynak: Trademap 
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      Kaynak: Trademap 
 

TÜRKİYE İLE TİCARET: 

Katar, Bakanlığımız tarafından 2018-2019 döneminde Hedef Ülkelerden birisi olarak 

belirlenmiştir. 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. Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret 

hacmi son yıllarda hızla artmıştır.  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 

Katar’a olan ihracatımız % 41 artışla 344 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

2015 yılında ihracat artmaya devam ederek 423 milyon dolar olmuştur. 2016 yılında Katar’a 

olan ihracatımız sırasıyla % 4 artarak 439 milyon dolar, dış ticaret hacmimizde 710 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise Katar’a olan ihracat %48 oranında artarak 649 

milyon dolar olmuştur. Katar’a Suudi Arabistan’ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi 

ambargo nedeniyle, Katar ihracat konusunda Türkiye’ye yönelmiştir. 2018 yılında da ihracat 

bir önceki yıla göre %69 artarak 1,1 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret hacmi de 1.4 milyar 

olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise Katar’a olan ihracatımız 1.2 milyar dolar olmuştur. 

Katar’ın 2019 yılında toplam ihracatımızdaki payı % 0,7 ve en fazla ihracat yaptığımız ülkeler 

arasında ise 34. sıradadır. 
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Kaynak: Trademap 

 

Katar ve Türkiye arasındaki Dış Ticarete Konu olan ürünler:  

İhracatımız 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. 

Kaynak: Trademap 
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Katar’dan ithalatımızda ise ağırlıklı olarak işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler, plastik 

ve plastik mamulleri bulunmaktadır. 

  

 Kaynak: Trademap 

 

 

 

İki Ülke Arasındaki Anlaşmalar ve Protokoller 
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KATAR’DAKİ TÜRK YATIRIMLARI  

Önde Gelen Yatırımlar ve Sektörler: 

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı Kasım ayı itibariyle Katar’da Türk 

sermayedarı bulunan 450’nin üzerinde firma bulunmaktadır. Ayrıca 13 adet %100 Türk 

sermayeli firma ya da şube Katar’da hizmet vermektedir.  Katar’da üretime dönük Türk 

sermayeli bir yatırımımız bulunmaktadır. Kıraç Metal Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, 2009 yılında 

yerel ortağı Almana Group ile birlikte Pioneer Metal Co. WLL unvanı ile Katar'da kablo yatağı 

üretimi konusunda yatırım yapmış olup söz konusu yatırımın 1.401.099 $ değerindeki %49 

hissesi adı geçen firmamıza aittir. Son yıllarda, hizmet sektöründe de Türk yatırımları 

yapılmaya başlanmıştır. Türk-Katar ortak girişimi olan Türk Hastanesi 2017 yılında hizmete 

girmiştir. Yine 2017 yılı içerisinde müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanında yeni firmalar 

kurulmuştur. Şazeli, Nusret, Huqqa, Simit Sarayı gibi Türk restoran ve kafe markaları yerel 

ortakları ile birlikte Katar’a yatırım yapmış olup, hâlihazırda faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Diğer taraftan, 2019 yılında çıkarılan yeni yabancı sermaye yasası kapsamında da %100 Türk 

sermayeli şirket olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren Mikrolink firması kurulmuştur. 

Katar, toplam 18,3 milyar dolarlık kümülatif proje bedeli ile Türk müteahhitlik sektörünün 

yurtdışında üstlendiği işlerin %4,6’sının alındığı, en çok proje üstlenilen 7. ülke konumundadır. 

2019 yılında da alınan 1,2 milyar dolarlık proje bedeli ile Rusya’nın ardından %6,6 payla en 

fazla iş alınan 2. ülke olmuştur. Hâlihazırda, Hamad Havaalanı terminal ve pist genişletme, 

Tamim Askeri Hava üssü ve Al Thumama Stadı yapım işi gibi büyük çaplı projeler 

müteahhitlerimizce yürütülmektedir. 

 

Türk Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunlar: 

Katar’da yabancı sermaye üzerindeki kısıtlar ve özellikle %100 yabancı sermayeli şirketlerin 

kurulması önündeki yasal engeller ülkede yatırım yapmayı planlayan Türk yatırımcıların 

karşılaştıkları en önemli sorun olmaktadır. Bu durum hem yatırım planlarını geciktirmekte ya 

da uygulamaya geçmesini engellemekte hem de yapılan yatırımların yaşam süresi sırasında 

hâkim durumdaki yerel ortaklarla yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Türk yatırımcıların hareket 

kabiliyetlerini sınırlamaktadır. Ancak 2019 yılı 1 sayılı Kanun ile Katar’da yabancı yatırım 

mevzuatı yeniden düzenlenmiş ve yabancı yatırımcıların bankacılık ve sigortacılık sektörleri ile 

ticari acentelik faaliyetleri dışında tüm sektörlerde %100 sermaye ile yatırım yapmasına imkân 

tanınmıştır. Yine de bu yasanın uygulamasında belirli sektörlerin fiilen %100 yabancı 

sermayeye açılmamış olması yukarıda sayılan kısıtların devam etmesine yol açmaktadır.  

Bunun yanında hukuk sisteminin işleyişi de yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar arasında yer 

almaktadır. Dünya Bankası İş Yapma Raporu verilerine göre Katar 0 ila 18 arasında değerler 

alabilen hukuki süreçlerin kalitesi endeksinde 2020 yılında aldığı 4,5 puanla hem yüksek gelirli 
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OECD ülkeleri ortalamasının (11,7 puan) hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika ortalamasının (6,6 

puan) oldukça gerisinde yer almaktadır. Ayrıca ticari anlaşmazlıkların çözümleneceği 

uzmanlaşmış bir ticaret mahkemesi de bulunmamaktadır. 

 

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI 

Ülkede inşaat sektörünün büyümesi ancak yeni yatırımlardan ziyade hâlihazırda belirlenmiş 

projelerin tamamlanması niteliğinde çalışmalar yapılması beklenmektedir. Hizmetler 

sektörünün ise büyük bir küçülmeye gitmesi söz konusudur. AVM, ve diğer mağazaların, 

restoran ve kafelerin, otellerin, döviz bürolarının, banka şubelerinin önemli bir bölümünün 

harcamaların önemli oranda arttığı Ramazan ayı da dahil olmak üzere en az 2 kapalı kalacak 

olması bu sektörde bulunan firmaları olumsuz etkilemiştir. Turizm sektörü, Katar ve komşuları 

arasında yaşanan diplomatik krizden özellikle etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Buna 

karşılık olarak Katar 2017 yılında 80 ülkenin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı sağlayarak, 

turizm sektörünü canlandırma yolunda bir adım atmıştır. 2017 yılı ilk çeyreğinde, %70 

civarında olan 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarının aradan geçen yaklaşık iki yılda %55 

seviyesine kadar gerilediği ancak 2019 yılı Şubat ayına gelindiğinde sırasıyla %68 ve %64 

oranına yükseldikleri görülmektedir. Ancak daha önce belirtildiği gibi 2020 yılının ilk çeyreği 

sonrasında ülkeye girişlerin durdurulmuş olması bu sektörü olumsuz olarak etkilemektedir.  

Katar'ın LNG üretimini 2024 yılında 110 milyon tona sonrasında 2027'de 127 milyon tona 

çıkarma hedefi doğrultusunda 6 adet mega LNG train (doğal gaz sıvılaştırma tesisi) kurulması 

söz konusudur. Korona virüs salgını nedeniyle ihale sürecindeki yaşanan gecikmeler yeni 

doğalgaz tesislerinde üretime başlanmasının 2025 yılına ertelenmesine sebep olacaktır. 

Ancak, bu projede bir aksama söz konusu değildir.  

Devletin gaz ve petrol şirketi Qatar Petroleum, ülkenin enerji ve hidrokarbon sektöründe 

tedarik zincirini yerelleştirmek üzere Tawteen adında bir program başlatmıştır. Bu programın 

amacı, ülkede sürdürülebilir ve rekabetçi yerel tedarikçilerin oluşmasını ve bu sayede 

büyümenin artmasına ve ekonominin hidrokarbon bağımlılığının azaltılarak çeşitlenmesine 

destek olmaktır. Söz konusu program yabancı yatırımcıların da katılımına açık olup, dijital 

teknolojiler, mühendislik hizmetleri, bakım onarım işleri, su altı işleri, kimyasal ve metaller, 

hafif ekipman bu program kapsamında yatırım yapılabilecek alanlardandır. Program 

dahilindeki fırsatlara ve katılım şartlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan 

ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, dünyayı etkisine alan salgının etkilerinin azalması 

sonrasında, ülkede devam eden büyük inşaat projeleriyle, artan nüfusla ve Körfez ülkeleri ile 

yaşanan diplomatik kriz nedeniyle geleneksel olarak bu ülkelerden temin edilen ürünlerin 

piyasaya girmesinin zorlaşması ile de bağlantılı olarak özellikle: 
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 hızlı tüketim malları üretimi (kâğıt, plastik ürünleri, temizlik malzemeleri) 

 gıda ürünleri üretimi (süt ürünleri, temel gıda maddeleri) 

 tarım sektörü (seracılık, kümes hayvancılığı, kültür balıkçılığı, yem üretimi) 

 HORECA sektörü  

 sağlık sektörü,  

 yapısal çelik imalatı,  

 polimer bazlı üretim yapılan alt sanayi kolları,  

 alüminyum bazlı alt sanayi kolları  

 eğitim sektörü,  

 bilgi teknolojileri ve yazılım sektörü Katar’da yatırım yapılabilecek alanlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

KATAR’DA ŞİRKET KURMA PROSEDÜRLERİ: 

 Limited Liability Company (Limited Şirket): 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.  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. 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.   

 Joint Venture Company (Ortak Girişim Şirketleri): “Joint-venture”lar, iki ya da daha fazla 

tüzel kişinin oluşturduğu bir şirket türüdür. Bu  tür ortaklıkların hukuki bir kişiliği yoktur, 
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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. 

 Şube Açmak: 13 sayılı Katar Yabancı Sermaye Kanunu’nun 3. maddesi, bir kamu hizmetinin 

verilmesini veya bir kamu yatırımından yararlanılmasını kolaylaştıracak bir kontrat 

üstlenen yabancı firmalara, sözkonusu kontratı ifa etmekle sınırlı kalacak şekilde 

sermayesinin tamamı yabancı firmaya ait bir şube açma izni verilebileceğini 

öngörmektedir. Bu çerçevede, bir kamu ihalesi üstlenen yabancı müteahhitlik şirketi; 

‘Kamu kurumu ile imzalanan kontrat, Ticaret sicili ve şirketle ilgili diğer belgelerin tasdikli 

suretleri ve arapçaçevirisi, Şirketin şubesinin yetkilisine verilen vekaletin tasdikli örneği ve 

Arapça çevirisi’ ile birlikte İş ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi’ne 

başvurmak  zorundadır.  Sözkonusu başvurunun kabulünün ardından, 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.  Sözkonusu şubenin kontrata bağlı olarak İthalatçılar 

ve Müteahhitlik Firmaları  sicillerini de alması gerekebilir.  Şubelerin faaliyetleri, istisnalar 

bulunmakla birlikte, vergiye tabidir. 

  Ticari Temsilcilik Açmak: Katar’da, yerel ortağa ihtiyaç duyulmaksızın 

gerçekleştirilebilecek bir diğer yerel yerleşim biçimi ise ticari temsilciliklerdir. Katar’da 

ticari temsilcilik açmak isteyen yabancı firmalar; ‘Ticaret sicili ve şirketle ilgili diğer 

belgelerin tasdikli suretleri ve Arapça çevirisi, Açılacak ticari temsilciliğin yetkilisine verilen 

vekaletin tasdikli örneği ve arapça çevirisi’ ile birlikte İş ve Ticaret Bakanlığı Yatırım 

Geliştirme Dairesi’ne başvurmak zorundadır. Sözkonusu başvurunun kabulünün ardından, 

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.  Yurtdışında yerleşik firmaların Katar’daki 

temsilcilikleri; pazar araştırmalarını, reklam  ve promosyon hizmetlerini, yerel şirketler ve 

kamu kuruluşları ile bağlantıları  yürütürler ve ana firmanın faaliyetlerinde kullanacağı 

ham ve yarı mamul maddelerin  Katar’dan ihracatına yönelik olarak Katarlı firmalar ile 

imzalanan sözleşmeleri  yürütebilirler.  Bununla birlikte, sözkonusu temsilcilikler, ihracat 

ve ithalat yapamaz, satış işlemi  gerçekleştiremez, şubesi oldukları firma haricinde başka 

firmaların mal ve  hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyeti sürdüremez, tüketiciler ile 

doğrudan temas  kuramazlar. 
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 Şirketlerin Feshi: Katar’da bir şirketin kuruluşu kadar feshi de önem taşımaktadır.  Kurulan 

şirket, amacını gerçekleştirmişse veya şirket sözleşmesinde öngörülen süre  dolmuşsa 

veya şirket ortakları şirketin feshi yönünde bir karar almışlarsa veya şirketin  feshine 

yönelik bir mahkeme kararı var ise şirket feshedilir.  Şirket sermayesinin önemli ölçüde 

kaybı veya ortaklardan birinin iflası veya iş  yapamaz hale gelmesi şirketin feshedilmesinde 

yeterlidir.  Ayrıca, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından en çok kurulan şirket türü 

olan  Limited Liability Company çerçevesinde, şirket sermayesinin yarıdan 

fazlasının  kaybedilmesi halinde yetkili müdürün veya şirket sermayesinin %75’ini temsil 

eden  ortakların fesih yönündeki tavsiyeleri ile şirket feshedilir. Diğer taraftan 

sermayenin  %75’inden fazlası kaybedilmişse, sermayenin %25’ini temsil eden ortakların 

fesih  yönündeki tavsiyeleri şirket feshine yeterlidir. Şirket sermayesinin 200.000 QR 

altına  düşmesi halinde ortaklardan birinin şirketin feshini istemesi yeterlidir. 

KATAR PAZARI’NDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

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. Araplar  sert eleştirilere  açık  değillerdir. Bir 

eleştiri yapılacağı zaman dolaylı yollar  kullanılması uygun olacaktır. Toplantılar  belirlenenden 

daha  geç  başlayabilmektedir. Dakiklik  konusuna  fazla  önem verilmez. 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  tartışmakta, 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. Katar'da iş yapabilmek batıya 

göre biraz  daha  zor ve  yavaş gerçekleşmekte  olup, iş görüşmeleri sırasında  sabırlı 

olmak  gerekmektedir. Bu ülkede misafir ağırlamaya çok büyük önem verilmelidir. 

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. Randevu  talep edilmeden 
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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. Katar  son yıllarda  modernleşmesine  hız  vermiş bir ülkedir. Ancak, 

ülkenin modern  görüntüsüne  bakarak  halkın  geleneksel yapısı göz  ardı edilmemelidir. Halk 

oldukça kadercidir. Kadercilik  insanların çok  uzun vadeli  planlar  yapmasını 

engelleyebilmektedir. Dinin politika, sosyal davranışlar ve iş dünyası üzerinde önemli bir yeri 

vardır. Karşılıklı konuşmalarda  bir kişinin  eşi hakkında  soru  sorulmamalıdır. Bunun 

yerine  çocukların  nasıl olduğu  sorulabilir. Kadınlara  karşı her  türlü  fiziksel 

temastan  kaçınılmalıdır. Kadının  el sıkışmak  için  elini  uzatması durumunda  tokalaşılmalıdır. 

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. Konuşma  sırasında göz  teması önemlidir. Ancak,  bayanların 

gözlerinin  içine  bakılmamalıdır. Ülke  yemekleri ile  ilgili  ve  ülkede oldukça  popüler  olun 

futboldan  konuşmak  uygun  olacaktır. “İnşallah”  kelimesi 

İngilizce  konuşmalarda  bile  sık  sık  kullanılmaktadır. 

 

Vize Uygulamaları:   

Diplomatik, hususi ve  hizmet pasaportlarına vize  uygulanmamaktadır. Umuma Mahsus 

Pasaport hamilleri Katar’da bir otelde rezervasyon yaptırmaları halinde, 

Doha Uluslararası  hava limanında 30 dolar karşılığı 10 günlük vize alabilmektedirler. 
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Yatırımcılar İçin Faydalı Bağlantılar: 

 

Qatar E-Government (Hukoomi)  
www.gov.qa 
 

Ministry of Economy and Commerce, Investment Promotion 
Department 
PO Box 22355 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 4494 5522  
Faks: +974 4493 3054  
investinqatar@mec.gov.qa  
www.mec.gov.qa 

Ministry of Economy and Commerce, The 
Commercial Registration and Licenses 
Department  
PO Box 22355 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4494 5522  
Faks: +974 4493 3054 
www.mec.gov.qa   

Ministry of Municipality and Environment, Commercial Permits 
Section  
PO Box 44556 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 44337577  
Faks: +974 44411464  
www.mme.gov.qa 
 

Ministry of Finance  
Al Souq, Doha, Qatar  
Tel: +974 44461444  
www.mof.gov.qa/en/ 
 

Public Revenue and Tax Department  
P.O. Box 28666, Doha-Qatar  
Tel: +974-44414944  
Faks: +974-44435370 
https://tasportal.mof.gov.qa/ 

Ministry of Energy and Industry Department 
of Industrial Development  
PO Box 2599 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 4484 6444 
Faks:+974 44832024  
www.mei.gov.qa 

Urban Planning and Development Authority Engineering 
Acceptance Committee  
P.O. Box: 22332 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 - 44348038  
Faks: +974 - 44437993  
E-posta: engcommittee.support@mme.gov.qa 

Qatar Tourism Authority Licensing 
Department  
PO Box 24624 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 44628555  
Faks: +974 44628500  
www.qatartourism.gov.qa 

Supreme Council of Health – Ministry of Public Health  
PO Box 42 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 44070000  
Faks:+97444321592  
E-posta: ghcc@moph.gov.qa 

Ministry of Education Department of Private 
Education  
PO Box 80 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 44941184  
Faks:+97444941164  
http://www.edu.gov.qa/En/ 

Supreme Education Council, Higher Education Institute 
Department   
PO Box 35111 Doha, State of Qatar  
Tel: +974 44559555  
Faks: +974 44659444  
http://www.edu.gov.qa/En/ 

Qatar Development Bank (QDB)  
Grand Hamad Street, PO Box 22789, Doha, 
Qatar  
Tel(+974) 4430 00 00  
Fax(+974) 4431 66 13  
https://www.qdb.qa/en 

Qatar Financial Centre (QFC)  
Qatar Financial Centre Tower 1,  
PO Box 23245, Doha, Qatar  
Tel: +974 44967777  
contact@qfc.qa    
http://www.qfc.qa/en/ 

Qatar Science & Technology Park (QSTP)  
Education City, P.O. Box: 210000, Doha, Qatar.  
Tel: +974 4454 7070  
Faks: +974 4454 7011  
enquiries@qstp.org.qa  
info@qstp.org.qa 

Kaynakça: 
1. T.C. Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ticaret.gov.tr  
2. Trademap – www.trademap.org  
3. DEIK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- www.deik.org.tr 
4. Trading Economics  

https://tr.tradingeconomics.com/qatar/gdp-per-capita  
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