
 

 

 

Türk Firmalarının Katar Çıkarması: Expo Turkey by Qatar 

Türkiye ve Katar arasında en üst düzeyde yürütülen yakın diplomatik ilişkilerden edinilen vizyonla, iki 

ülkenin işadamları arasındaki ticaret köprüsünü sağlamlaştırma misyonuyla düzenlenen Expo Turkey 

by Qatar Genel Ticaret Fuarı’nın ilki 19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Katar’ın Başkenti Doha’da 

gerçekleşti. 1. Expo Turkey by Qatar, Gayrimenkul, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Mobilya ve 

Dekorasyon, Bilişim, Sağlık, Gıda ve Ulaşım sektörlerinden 154 firma ağırladı.  

Doğru Zaman Doğru Araç 

Expo Turkey by Qatar, Türk şirketlerinin Katar’a yaptığı ticari çıkarmayla, iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak 

Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. Yaşanan son politik gelişmelerden de hareketle iki ülke 

arasında artan güven ve kuvvetlenen ilişkiler, Türk ürün ve hizmetlerine karşı var olan olumlu algıyı 

daha da artırarak Türk şirketleri için büyük fırsat ortamı oluşturdu. Bu fırsatı yalnızca Türk ve Katarlı 

firmaların katılım göstereceği 2. Expo Turkey by Qatar’ın etkin iş geliştirme ortamında 

değerlendirmenin tüm sektörlerimiz ve firmalarımız için elzem ve kritik olduğu kanaatindeyiz. 

Katar Fırsatları 

** Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacmi son 10 yılda 25 milyon USD’dan 700 milyon USD’a 

yükseldi. 2016 yılında Katar’a ihracatımız 421 milyon USD olurken bu rakam son politik gelişmelerden 

hareketle sadece Haziran 2017’nin ilk iki haftasında 32 milyon USD’ye ulaştı.  

** 2022 Dünya Kupasını organizasyonunu üstlenen Katar, sürekli gelişmekte olan kentleşme, alt ve 

üst yapı, turizm ve konaklama, üretim ve sanayi sektörleri ile kalite, lojistik ve fiyat avantajı bulunan 

ülkemiz için ciddi bir pazar. Dünya Kupası için ayrılan 170 Milyar Dolarlık yatırım pazarında (5’i yeni 

yapılacak, 3’ü ise yenilenecek 8 stadyum, çeşitli alt yapı ve üst yapı inşaatları)  Türkiye’nin en büyük 

pay sahibi olması hedefi Expo Turkey by Qatar’ın temel taşıdır.  Katar, Türk müteahhitlerin en çok 

proje üstlendiği 7.ülke. Türk firmaları Katar’da bugüne kadar 14,2 milyar USD değerinde 128 proje-

taahhüt işi tamamladılar ve 2022 bütçesinden şimdiye kadar yaklaşık 7,5 milyar USD’lik pay aldılar. 

Alınan en büyük kalem iş kalemi ise Tekfen’in tek paket olarak aldığı 2,3 milyar USD bütçeli yol 

inşaatı. 



 

 

 

** Katar, 100’den fazla ülkeye yaptığı 335 Milyar USD yatırım ile dünyanın en büyük 14. yatırımcısı. 

Türkiye, aldığı 18 milyar USD yatırım ile 4. ülke konumunda. Katar’ın dünyada Volkswagen, Glencore, 

Siemens, Valentino Tiffany&Co, Harrolds gibi dev markalarda yatırımları bulunuyor. Türkiye’deki bazı 

yatırımları ise şöyle; 

- Finansbank: 2.9 milyar USD 

- Digiturk: 1.2 milyar USD 

- Boyner Holding: 770 milyon USD (%30.7) 

- ABank: 684 milyon USD 

- Banvit: 470 milyon USD 

- BMC: 125 milyon USD (Sermaye artırımı yolu ile)  

Endüstriyel Yatırım Fırsatları, Yatırımcılar için Yatırım  

Katar Özel Ekonomik Bölgeler & Lojistik Parklar Sağlayıcısı (MANATEQ) Katar’a yatırım yapacaklara 

kısa ve uzun dönemli çeşitli avantajlar sunuyor. MANATEQ, “Dünya Standartlarında Entegre Altyapı 

Çözümleri” ve sunduğu “Teşvik Yelpazesi” ile yatırımcılara etkin yatırım olanakları tanıyor. MESAIEED, 

RAS BUFONTAS, UM ALHOUL Ekonomik Bölgeleri Hamad Uluslararası Havalimanı ve Doha Limanına 

olan yakınlıkları ve yüksek kaliteli hizmet merkezleri ile yerel ve uluslararası pazarlara direk ve kolay 

bağlanma imkanı sunarak şirketlerin tüm enerjilerini iş geliştirme ve ürün/hizmette mükemmelliğe 

odaklanmalarını odaklamalarını sağlıyor. 

En Yüksek Kişi Başı Milli Gelir >> En Varlıklı Bireysel Yatırımcı 

Katar, kişi başı 129 bin USD’lik kişi başı gelir ile bu değerlendirme kriterine göre dünyanın en zengin 

ülkesi. Geçtiğimiz yıl bireylerin kişisel servetlerinin yüzde 6.4 büyüdüğü Katar, bireysel yatırımcıya 

ulaşmak için de en cazip Körfez ülkesi.   

Her beş vatandaşından birinin 1 milyon doların üstünde servete sahip olduğu ülke, 100 milyon dolar 

ve üzeri varlığı olan ultra zengin kişi sayısı açısından da dünya dördüncüsü. Bireysel yatırım ola rak 

değerlendirilen gayrimenkul sektörüne 2017'de Katarlı yatırımcının küresel ölçekte harcayacağı 

miktarın en az 6 milyar dolar olması öngörülüyor. 

 



 

 

İki Ülke Arasında Genel Ticaret Fuarları Düzenlenerek Ticaretin Artırılması Kararı 

** Tüm bu verilere ek olarak Türkiye ile Katar arasında 17 Aralık 2016’da Trabzon’da yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde “İki ülke arasında Genel Ticaret Fuarları düzenlenerek Ticaretin 

Artırılması” kararı iki ülke ekonomi bakanı arasında devlet başkanları huzurunda imzalanmıştır. Expo 

Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarı” bu kararın ilk ve en önemli destekleyici unsuru olarak ön plana 

çıkıyor. 

2. Expo Turkey by Qatar 

2. Expo Turkey by Qatar, 18-20 Ocak 2018 tarihleri arasında Başkent Doha’nın şehir merkezinde (City 

Center) bulunan Doha Exhibition and Convention Centre’da (DECC) gerçekleştirilecek. Sektörlerinin 

öncü firmalarını ağırlayacak olan 2. Expo Turkey by Qatar yerleşim planı ve tanıtım kataloğu ekte 

bilgilerinize sunulmuştur.  

 

 

Expo Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarı hakkında detaylı bilgi için; 

Medyacity 

expoturkey@medyacity.com.tr / 02122301044  

www.expoturkeybyqatar.com 

 

Teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
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