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BİRİNCİ BÖLÜM 

KATAR  HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

Resmi Adı : Katar Devleti 

Yönetim Biçimi : Emirlik (Mutlak Monarşi) 

Başbakan : Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani 

Başkent : Doha 

Nüfusu : 2.155.446 (2014 Sayımı) 

Yüzölçümü : 11,437 km²  

Bağımsızlık Günü : 3 Eylül 1971 (İngiltere'den)  

Diller : Arapça (resmi), İngilizce 

Din : Müslüman %95 

Etnik Yapı : Arap %40, Pakistanlı %18, Hintli %18, İranlı %10, diğer %14 

Zaman Farkı : 1 saat 

Para Birimi : Katar Rialı (QAR) 

Doğal Kaynakları : Petrol, doğal gaz, balık 

Arazi Kullanımı : Tarıma uygun topraklar: %1.64 daimi ekinler: %0.27 diğer: %98.09 

(2005 verileri) 
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafya Konum  

Katar gerek nüfus gerek yüzölçümü açısından küçük Körfez ülkelerinden bir tanesidir. Arap 
Yarımadası’nın doğu kıyısında yaklaşık 11.521 km²’lik bir alana sahiptir. Kıyı şeridi 550 km, 
kara sınırı ise 60 km olup, Suudi Arabistan’la komşudur. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

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. 

1.2.3. Nüfus ve iş Gücü Yapısı   

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. IMF verilerine göre 2013 yılı nüfusu 2 milyon 2016 yılında da 
Katar’ın nüfusunun 2,6 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ülke nüfusunun %77’si erkek, % 47,5’i 29 yaşın altındadır. Bu oransızlıklar da yabancı 
işgücüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

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. 
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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. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 

Katar, Körfez İşbirliği 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 Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi(%5 
oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini gerçekleştirmektedir. Üyelerarasında 
mutabık kalınan birtakım ürünlerin ithalatında ise GCC içinde gümrük vergisi alınmamaktadır. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. 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. 
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Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma 
politikalarının başarısını arttıracaktır. 

Temel Ekonomik Göstergeler 

  2012a 2013a 2014a 2015a 2016b 2017c

GSYİH (US$ milyon) 186,834 198,728 206,225 164,641 149,535 162,349

Reel büyüme  (%) 4.7 4.4 4.0 3.6 2.4 2.9

Kişi başına GSYİH 
(US$, satın alma gücü 
paritesine göre) 

133,360 136,067 139,353 141,851 143,491 148,045

Tüketici Fiyat 
Enflasyonu (ort) 

2.6 2.5 2.8 2.7 1.8 3.4

İhracat fob (US$ milyar) 132,954 133,336 126,702 77,294 64,231 71,326

İthalat fob (US$ milyar) -30,787 -31,475 -31,145 -28,496 -33,763 -36,949

Cari Hesap Dengesi (US$ 
milyar) 

62,000 60,461 49,410 13,751 -8,447 -6,923

Döviz Kuru QR:US$ (av) 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64

Kaynak: Economist Intelligence Unit (a gerçekleşen b EIU tahmini c EIU projeksiyonu ) (Nisan,2017) 

1.3.2. 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. 
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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. 

1.3.3. 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. 

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. 
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1.3.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Sahip olunan 1.1 milyon varil/gün ham petrolle birlikte 5 milyon varil/güne eşdeğer 77 milyon 
tonluk LNG üretim kapasitesi ile buna bağlı olarak 77 milyon ton/yıl LNG ihracat hedefine 
önümüzdeki 1-2 yıl içinde ulaşılması beklentisi ve 2022 dünya futbol şampiyonasının 
beraberinde getirdiği fırsatlar nedeniyle, metro ve 200.000 kişilik nüfusu barındırması 
planlanan Lusail gibi küresel kriz etkisiyle  yavaşlanan bazı büyük projelerin hızlandırılması 
gündeme gelmiştir. Ayrıca, şampiyona için yapılacak orta ve büyük ölçekli 9 adet yeni 
stadyumun yanısıra, Katar 2030 vizyonu www.gsdp.gov.qa  kapsamında gerçekleştilecek olan 
metro, Katar-Bahreyn köprüsü, Doha Limanı ve çeşitli karayollarının yapımı gibi büyük ölçekli 
projeler ile çok sayıda üstyapının 2017’ye kadar tamamlanabileceği görüşü, iş çevrelerinin 
ortak kanaatini oluşturmaktadır. 

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 gerçekleştirmek 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 düşük bedelle işlerin alınması baskısını oluşturabileceği 
söylenebilir. 

EIU verilerine göre petrol fiyatları ve güçlü iç talep nedeniyle 2016-20 döneminde reel 
büyümenin yıllık ortalama %4,1 olacağı öngörülmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık  

 Tarım sektörünün Katar GSYİH’sı içerisindeki payı %0,1’in altında gerçekleşmektedir. 
İklimin elverişsizliği ve su kaynaklarının yetersizliği bu sektördeki büyümenin artış 
kaydetmesini engellemektedir. Katar’ın ekilebilir arazisi, toplam yüzölçümünün %0,7’sine 
tekabül etmekte olup, tamamı devlete aittir. 

Devletçe sağlanan tüm teşviklere rağmen, Katarlılar tarafından tarım sektörüne yatırım 
yapılmamaktadır. Tarımdaki işgücünün tamamı yabancılardan oluşmaktadır. Tarım sektöründe 
istihdam edilen kişi sayısı 16 000 civarında olup, bu rakam toplam çalışabilir nüfusun yaklaşık 
%2’sine tekabül etmektedir. 

Ülkenin tarımsal üretimi son derece kısıtlı olup, bazı sebzeler ve hurma ile sınırlıdır. Katar gıda 
ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılamaktadır. 

2.1.2. Sanayi 

Katar’ın sanayi sektörünü kurma çabaları büyük ölçüde ülkenin zengin doğalgaz kaynaklarını 
girdi olarak kullanacak projelere yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda, doğalgaz sıvılaştırma (LNG) ve 
doğalgazdan petrol ürünleri üretimi (GTL) sanayileşme programının temelini oluşturmaktadır. 

Katar’ın doğalgaza dayalı sanayileşme programı, Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’nin 1995 
yılında iktidara gelmesinin ardından hızlanmış ve bu bağlamda, yalnızca LNG sektöründe 
Katar’a çekilen yabancı sermaye miktarı 70 milyar $’ı aşmıştır. 

2.1.3. Doğal gaz 

 Dünyanın 3. en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan Katar, 25,7 trilyon m3’le dünya 
kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %15’ini elinde bulundurmaktadır. 

Dünyanın en büyük sıvı doğalgaz (liquefied natural gas, LNG) ihracatçısı olan Katar’da 
doğalgaz üretiminin son dönemdeki gelişmelerle daha da artacağı öngörülmektedir. Ülke ayrıca 
gazdan sıvıya dönüşüm (gas to liquids, GTL) teknolojisi ile de ön sıralarda yer almaktadır. 

Amerikan Enerji Bilgi İdaresi’nde yer aldığı üzere, Ocak 2014 itibariyle 885 trilyon kübik feet 
(TcF) kanıtlanmış rezervi ile Katar dünyada üçüncü büyük ülkedir. Doğalgaz rezervlerinin 
neredeyse tamamı 1971 yılında keşfedilen “North Field”de bulunmaktadır ve bu alan dünyanın 
en büyük sahalarından biridir. “Oxford Business Group The Report Qatar 2014” raporunda 
“North Field”de yeni doğalgaz geliştirme projelerinin 2005’ten beri ertelendiği ve bu 
ertelemenin ne zaman kaldırılıcağına dair bir bilgi bulunmadığına yer verilmiştir. Bu kararın 
Katar Devleti tarafından üretim verilen ulaşmak ve sahadan gerçekleştirilen üretimin en iyi 
şekilde kullanılmasına ilişkin strateji geliştirilmek amacıyla uygulandığı ifade edilmiştir. Söz 
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konusu erteleme kararından hemen önceki ve ülkedeki doğalgaz üretimine daha da arttıracak 
10.4 milyar dolar değerindeki Barzan Gaz Projesi QP’nin %93 hisse sahibi olduğu ExxonMobil 
ile gerçekleştirilen bir ortak girişimdir. 

RasGas tarafından işletilecek sahada onshore ve offshore tesisleri Japon JGC ve Güney Koreli 
Hyundai Heavy Industries tarafından inşa edilmektedir. Barzan Gaz Projesi ile büyük bölümü 
elektrik ve su sektörüne yönlendirilecek, günlük 2 milyar standart kübik feet gas üretimi 
gerçekleşecektir. Bu üretim miktarı ile de RasGas’ın Katar’daki en büyük doğalgaz üreticisi 
oalcağı öngörülmektedir. 

Katar, yaptığı yatırımlarla ve sahip olduğu 5 milyon varil/güne eşdeğer 77 milyon tonluk LNG 
üretim kapasitesi ile buna bağlı olarak 77 milyon ton/yıl LNG ihracatı hedefi ile dünyanın GTL 
merkezi olma yolunda ilerlemektedir. LNG’de olduğu gibi küresel enerji firmalarıyla ortak 
girişim şeklinde üretim yapılmaktadır. “Orxy GTL” ve “Pearl GTL” bu ortaklıkların en belirgin 
örneklerindendir. 

Dünyanın ikinci büyük doğalgaz ihracatçısı ve 2006 yılından beri dünyanın en büyük LNG 
ihracatçısı olan Katar, dünya LNG ihtiyacının %17.5’ini karşılamaktadır. Yıllık 77 milyon 
tonluk (MMt) doğalgaz ihracatı entegre proje anlayışı çerçevesinde Qatargas (yıllık 42 MMt) 
ve RasGas (yıllık 35 MMt) tarafından gerçekleştirilmektedir. İhracatının büyük bölümünün 
Asya ülkelerine giderken, Dolphine boru hattı ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Oman’a da düşük 
oranlarda ihracat yapılmaktadır. 2004 yılında inşasına başlanan Abu Dabi merkezli Mubadala 
şirketinin %51, Fransız Total’in ve Occidental şirketlerinin her birinin %24.5 oranla sahip 
olduğu Dolphin Energy adı altında kurulan şirketin, Qatar Petroleum ile yaptığı anlaşma gereği 
25 yıl boyunca North Field doğalgazını Abu Dabi ve Dubai’ye götürme hakkı kazanmıştır. 
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri içerisinde ihracata yönelik ilk enerji hattı olma özelliğini 
taşıyan ve 364 km boyunca denizın altından uzanan bu hattan sevkiyat başlamış durumdadır. 
Daha sonra Oman Oil şirketiyle yapılan anlaşma ile gazın Oman’a göturelebileceğine karar 
kılınmış ve Pakistan’a da ulaştırılabilmesi planlanmıştır. Ayrıca, QP üretilen LNG’yi hedef 
pazarlara ulaştırmak üzere, 2010 yılında sahip olduğu 56 gemiyle dünyanın en büyük tanker 
filolarından birini kurmuştur. 

2.1.4. Petrol  

1961 yılından itibaren OPEC üyesi olan Katar’da petrol ilk olarak 1939 yılında ülkedeki tek 
karasal petrol kaynağı olan Dukhan’da bulunmuştur. 

OPEC üyeleri arasında en düşük ikinci ham petrol üreticisi olan Katar’ın, Qatar National Bank 
(QNB) tahminlerine göre, QP’nin 2010-2014 döneminde 6.6 milyar dolarlık yatırımı ile 2017 
yılı itibariyle ham petrol üretimin günlük 800.000 varil olması beklenmektedir. 

Amerikan Enerji Bilgi İdaresi’ne göre (U.S. Energy Information Administration, EIA); ülkenin 
Ocak 2014 itibariyle kanıtlanmış petrol rezervleri 25.2 milyar varildir ve söz konusu rezervlerin 
50 yıl boyunca işletilebileceği öngörülmektedir. Katar ayrıca OPEC üye ülkeleri arasında en 
fazla rezerve sahip 9. ülke, dünyada ise 13. ülkedir. 

Ülkedeki en son saha keşfi 1994 yılında Al Rayyan sahasında yapılmıştır ve yakın dönemde de 
petrol üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların yeni saha keşfinden ziyade mevcut petrol 
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sahaları üzerinde, Al-Shaheen, Dukhan, Bu Hanine ve Maydan Marjam sahalarında da 
kullanıldığı gibi, geliştirilmiş petrol üretimi (enhanced oil recovery, EOR) teknikleri ile olması 
öngörülmektedir. Ülkedeki petrol üretiminin %85’ininden fazlası Al Shaheen, Dukhan ve Idd 
al-Shargi sahalarından elde edilmektedir. 

Katar’daki doğalgaz üretiminin ülkedeki enerji ihtiyacını fazlasıyla karşılaması nedeniyle ham 
petrol ve petrol ürünlerinin büyük çoğunluğunu ihraç eden Katar’da, en önemli ihracat 
terminalleri Umm Said (Mesaieed), Halul Island ve Ras Laffan’dır. 

Ham petrol ihracatının neredeyse tamamı, rafine petrol ürünlerinin ise yaklaşık %86’sını Asya 
ülkelerine yapılmaktadır. Katar sadece bazı durumlarda petrokimyasal ürünler ithal etmektedir. 

Katar Milli Petrol Şirketi’nin uluslararası operasyonlarını yürüten Katar Uluslararası Petrol 
Şirketi, dünyanın çeşitli bölgelerinde gaz ve petrol alanlarında yatırım yapmak üzere Canadian 
Natural Firması ile bir iyi niyet anlaşması imzalamıştır. Katar Petrol Şirketi’nin halihazırda, 
Afrika, Çin, Hazar Denizinde enerji yatırımları, ayrıca İtalya, Belçika, İngiltere ve ABD’de 
terminal inşası yatırımları mevcuttur. 

Ülkede ayrıca iki petrol rafinerisi bulunmaktadır. 1958 yılında inşa edilen Qatar Petroleum’un 
günlük kapasitesi 200.000 varildir. Ras Laffan ise 2009 yılında inşa edilmiş ve kapasitesi 
günlük 146.000 varildir. Al-Shaheen Rafinerisi ise proje aşamasındadır. Günlük 250.000 varil 
kapasiteli bu rafinerinin proje değeri 11 milyar dolardır. 

2.1.5.Enerji 

Elektrik üretimde en önemli kaynak doğalgazdır ve her yıl 31.000 GWh elektrik üretilmektedir. 
2000-2010 yılları arasında ülkedeki elektrik tüketimi ise 8 milyar KWh’dan 20.5 KWh’a 
çıkmıştır. Katar Elektrik ve Su İdaresi’ne (KAHRAMAA), ülkenin kapsamlı yatırım projeleri 
ve hızlı nüfus artışı ile giderek artan elektrik ve su ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 5 
yıllık programlar sürdürmektedir. 

2.1.6.Metalurji   

Katar ucuz enerji kaynaklarını girdi olarak kullanarak metalurji konusunda da bölgede önemli 
bir ülke haline gelmek arzusundadır. Bu bağlamda, 1978 yılında kurulan QASCO-Qatar Steel 
Co., Körfez’deki ilk entegre demir-çelik tesisidir. Tesisi çelik kütük, çelik çubuk ve civata 
üretmektedir. %50 QP ve %50 Norveçli Hydro’nun ortaklığında Mesaieed’te kurulan Qatar 
Aluminum Company (Qatalum) alüminyum işlemektedir. 

Alüminyumdan işlenmiş ürün imalatı (downstream) Katar’da gelecek vaad eden sektörler 
arasında yer almaktadır. Katar piyasasının yüksek miktarda alüminyum üretimi için çok küçük 
olması nedeniyle; Qatalum tarafından üretilen ürünlerin büyük bir kısmı ihraç edilmekle birlikte 
işlenmiş ürün imalatı sektöründe de verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. 

İşlenmiş ürün imalatı sektörlerini olabildiğince teşvik etmeye çalışan Katar’da, bu alanda 
özellikle otomotiv sektörü göze çarpmaktadır. Yüksek kalitesi nedeniyle; Katar 
alüminyumunun %60’ından fazlası otomotiv sektöründe kullanılmaktadır ve Türk otomotiv 
yedek parça firmalarının çoğunluğu Katar’dan ithal yapmaktadır. 
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Alüminyum bazlı üretim yapan, özel de ise otomobil jantı, profil ve levha imalatı yapan Türk 
firmalarımızın Katar'da yerel yatırımcılarla ortak yatırım yaparak, daha düşük maliyet koşulları 
ile imalat yapmaları ve rekabetçi fiyat vererek, uluslararası pazarlarda pazar paylarını 
artırabilmeleri imkân dahilinde bulunmaktadır. 

2.1.7.Petrokimya Sektörü  
Ülkenin büyük doğalgaz kaynakları sayesinde, Katar’da hızla gelişen bir petrokimya sanayii 
kurulması sağlanmıştır. Katar yıllık 8,5 milyon ton petrokimya ürünü ihracatı 
gerçekleştirmektedir.  

Petrokimya alanındaki tesisler de, petrol ve gaz sektöründe olduğu gibi, genelde yabancı 
firmalar ve bankalar tarafından finanse edilmekte, geri ödemeler ise tesislerden elde edilecek 
gelirlere bağlı olarak gerçekleşmektedir.  1990’lı yıllarda Asya’da yaşanan kriz, Katar 
petrokimya sanayiinin ana alıcılarının sözkonusu ülkeler olması nedeniyle ülkeyi olumsuz 
etkilemiş ancak, petrokimya alanındaki yatırımlar sürdürülmüştür. Hali hazırda petrokimya 
sektöründeki firmaların karlılık oranı giderek artmaktadır. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalar; QAPCO-Qatar Petrochemical Co., QAFCO-Qatar 
Fertiliser Co., QAFAC-Qatar Fuel Additives Co., QVC-Qatar Vinyl Co., Q-Chem-Qatar 
Chemical Co., ve SEEF olarak sayılabilir.  

Katar, halihazırda 4 tesis ile doğalgazdan yılda 875.000 ton etan, 735.000 ton propan ve 
490.000 ton bütan üretmektedir. Söz konusu ürünler Qapco, Qafco, Q-Chem ve Qafac 
tarafından girdi olarak kullanılmakta ayrıca ihracatı da gerçekleştirilmektedir. 

2.1.8.İnşaat Sektörü  
İnşaat sektörü büyük ölçüde devletin harcama politikasına bağımlıdır. 1996 yılından itibaren 
başlayan doğalgaz yatırımları ve Katar’ın uluslararası spor karşılaşmalarında önemli bir ev 
sahibi olma politikası çerçevesinde inşaat sektörü Katar ekonomisindeki önemli sektörlerden 
biri haline gelmiştir. Sektör, bir yandan altyapı projelerine hız verilmesi, diğer yandan ülkeye 
hızla gelen yabancı işgücünün konut talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarla güç 
kazanmıştır. 

Katar başta inşaat demiri ve çimento olmak üzere inşaat malzemelerinin çok büyük bir kısmını 
yurtdışından tedarik etmek zorundadır.  Ayrıca, Katar’ın temel inşaat malzemeleri sektöründeki 
oligopollerin kırılması konusunda etkin bir çaba göstermemesi, diğer taraftan Doha Limanı’nın 
düşük kapasitesi nedeniyle yeterli malzeme tedarikine imkan vermemesi de inşaat malzemeleri 
sektöründe fiyat artışlarına neden olmaktadır. Katar’da sürdürülen projelerin en önemli 
yönlerinden bir tanesini kamu ihalelerinin “sabit fiyatlı” olarak gerçekleştirilmesi 
oluşturmaktadır. Bu anlamda, müteahhitlik firmaları gerek yüksek fiyat artışlarından dolayı, 
gerek projelerdeki değişikliklerin fiyatlara yansıtılmaması nedeniyle önemli risklerle 
karşılaşmışlardır. Katar’ın sabit fiyatlı kontratlarda ısrarı, özellikle enerji sektöründe sürdürülen 
projelerde çok büyük gecikmelere yol açmaktadır. 

Katar’ın hemen her alanda başladığı kapsamlı yatırım projeleri, yıllar içerisinde ülkedeki piyasa 
dengelerini bozarak, yüksek bir enflasyonist baskı oluşturmuştur. Katar’ın başta inşaat demiri 
ve çimento olmak üzere inşaat malzemelerinin çok büyük bir kısmını yurtdışından tedarik 
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etmek zorunda olması, özellikle Suudi Arabistan ve Hindistan’ın çimento ihracatını ülke 
içerisindeki projeler nedeniyle yasaklamaları, sözkonusu fiyat artışının en önemli nedeni olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Genellikle danışman (Consultant) firmalar tarafından hazırlanan büyük projeler, uluslararası 
ihalelere açılmaktadır. Bütün kurumlarda hemen hemen İngilizlerin koyduğu değerlendirme 
kriterleri esas alınmaktadır. İhale aşamasında ve sonrasındaki proje uygulanmasında çok titiz 
değerlendirmeler ve kontroller yapılmakta ve ihale süreci genellikle uzun zaman almaktadır. 

Nitelikli ve büyük çaplı projeler dışında kalan işlerin üstlenilmesi konusunda hükümet 
yetkilileri her fırsatta yabancı firmaların yerlilerle işbirliği yapmalarını ve yerli şirket 
kurmalarını önermektedirler. Kurulacak şirketin en az % 51'inin Katarlıya ait olma şartı vardır. 
Ancak uygulamalarda, yasal olmamasına rağmen yerli ortakla sadece yasal işlerin yerine 
getirilmesi için anlaşılmaktadır. Fakat son zamanlarda ve özellikle büyük yerli firmalardan, 
başta Türk müteahhitleri olmak üzere proje bazında “joint venture” şeklinde gerçek ortaklıklar 
kurma konusunda önemli talepler gelmektedir. Bu taleplerin çoğu deneyimlerinin olmadığı yol, 
büyük çaplı üstyapı projeleri ve enerji sektörüne yöneliktir. 

Ülkede, 99 trafo ile 22 ana trafo merkezinin inşası, 8 ana trafo merkezinin iyileştirilmesi, 297 
kilometrelik yer altı kablolaması işi ve 62 kilometrelik enerji iletim hattı projesi 
gerçekleştirilecektir. 

Katar yatırım programının bir diğer önemli bölümünü de yol, kanalizasyon ve diğer kamu 
binalarının inşası oluşturmaktadır. 

Ulaştırma sektöründe, ülkenin stratejik konumunun getirdiği avantajdan yararlanılmasını 
teminen yapımına başlanan 11 milyar ABD Doları tutarındaki Yeni Doha Uluslararası 
Havalimanı projesi tamamlanmıştır. 

Havalimanının en büyük projesi olan yeni terminal binası inşaatı TAV tarafından Japon Taisei 
Firmasıyla birlikte hayata geçirilmiştir. Söz konusu projenin bedeli yaklaşık 4 milyar ABD 
Dolarıdır. 

Katar ve Bahreyn’i deniz üzerinde kurulacak 40 kilometrelik bir köprü ile birbirine bağlayacak 
olan yaklaşık 3 milyar ABD Doları tutarındaki “Dostluk Köprüsü” de ulaştırma sektöründeki 
önemli projelerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na hazırlık çalışmaları kapsamında, toplam 40 milyar ABD Doları 
büyüklüğünde projenin hayata geçirileceği kaydedilmektedir. Söz konusu projeler kapsamında, 
turnuvaya ev sahipliği yapacak 7 şehri birbirine bağlayacak olan toplam 340 kilometre 
uzunluğunda bir demiryolu ağının oluşturulması ve sonrasında bu demiryolu ağına Katar–
Bahreyn hızlı tren hattının bağlanması projesi, havalimanı projeleri ve çeşitli otoyol projeleri 
yer almaktadır. 

Anılan projelerin yanı sıra, toplam 4 milyar ABD Doları büyüklüğünde 9 adet portatif 
stadyumun inşası öngörülmektedir. Söz konusu stadyumlar, portatif olarak tasarlanmalarının 
verdiği avantaj ile fakir ülkelere kolaylıkla nakledilebileceklerdir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

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. 2011 yılında 92 milyar dolar olan 
dış ticaret fazlası, 2012 yılında 107 milyon dolara 2013 yılında 110 milyon dolara 2014 yılında 
101 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 yılında 45 milyon dolar ve 2016 yılı 38 milyon dolar 
olmuştur. 

Katar Dış Ticaret Rakamları (Bin Dolar) 

 2014 2015 2016

İhracat 131.591.553 77.971.079 53.722.953

İthalat 30.447.656 32.610.464 25.741.352

Hacim 162.039.209 110.581.543 79.464.305

Denge 101.143.897 45.360.615 27.981.601
 

3.1.2. Başlıca Ürünler İtibariyle Katar’ın İhracatı (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2014 2015 2016
Toplam 131.591.553 77.971.079 53.722.953

2711 Petrol gazı ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar 86.040.000 50.522.872 25.510.417
2709 Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları 

ve yağlar, ham petrol 
21.484.297 10.603.525 14.585.363

2710 Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları 
ve yağlar (ham petrol hariç); Içeren 
müstahzarlar . . . 

6.375.033 3.407.128 5.453.956

3901 Etilen polimerleri, birincil formlar 0 7 2.047.676
7601 İşlenmemiş alüminyum 0 124 1.165.519
3102 Mineral ya da kimyasal azotlu gübreler (pellet 

ya da benzeri formlarda olanlar hariç) .
0 0 1.076.749

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 17.137.282 8.733.946 862.093
2804 Hidrojen, nadir gazlar ve diğer metal olmayan 

malzemeler
0 160 341.123

2901 Asiklik hidrokarbonlar 0 0 318.871
7113 Kıymetli metallerin veya kıymetli madenlerle 

kaplanmış metallerin mücevherat parçalarının 
parçaları . . . 

0 23.745 268.243
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2903 Hidrokarbonların halojenli türevleri 0 486.546 207.182
2503 Her çeşit kükürt (süblimleştirilmiş sülfür, çöken 

kükürt ve kolloidal kükürt hariç)
324.216 331.387 187.146

2909 Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-
fenoller, alkol peroksitler, eter peroksit ,. . .

0 72 162.652

2814 Amonyak, susuz veya sulu solüsyonda 0 0 155.864
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, 

sülfonatlı, nitrasyonlu veya nitrozolanmış 
türevleri 

0 0 153.892

8901 Cruise gemileri, gezi tekneleri, feribot gemileri, 
yük gemileri, mavnalar ve benzeri gemiler . . .

0 37 91.693

3817 Benzen ve naftalinin alkilasyonu ile üretilen 
karışık alkilbenzenler ve karışık 
alkilnaftalinler . . . 

58.765 102.766 82.632

2815 Sodyum hidroksit "kostik soda", potasyum 
hidroksit "kostik potas"; Sodyum peroksitleri . . .

0 31 71.635

2933 Sadece azot hetero-atomlu heterosiklik bileşikler 
[ler] 

0 115.596 69.511

8481 Borular, kazan kabukları, tanklar, vapalar veya 
benzerleri için musluklar, musluklar, valfler ve 
benzeri aletler . . . 

0 60.778 59.675

7404 Atık ve hurda bakır (külçeler veya benzeri 
işlenmemiş şekiller, yeniden eritilmiş olanlar 
hariç) . 

18 39.134 48.683

7207 Demir veya alaşımsız çelik yarı mamuller 0 2.866 42.424
8411 Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz 

türbinleri 
0 36.048 39.859

7203 Demir cevheri ve diğer süngerimsi ürünleri 
doğrudan indirgeyerek elde edilen demir 
ürünleri ,. . .

0 35.606 33.140

 

3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Katar’ın İthalatı (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2014 2015 2016

Toplam  30.447.656
32.610.46

4 
25.741.352

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 0 5.270 3.753.320

8802 
Havalı uçak, örneğin "helikopterler ve 
uçaklar"; Uzay aracı, dahil Uydular ve 
suborbital . . . 

1.015 1.227 2.524.725

8703 
Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas 
itibariyle kişilerin nakliyesi için dizayn 
edilmiştir; . . . 

2.625.337 2.981.008 1.959.438

8411 
Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz 
türbinleri 

437.667 373.639 1.310.360

7113 
Kıymetli metallerin veya kıymetli madenlerle 
kaplanmış metallerin mücevherat parçalarının 
parçaları . . .

443.324 389.642 1.094.641

8544 
İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" 
tel dahil, "koaksiyel kablo dahil" kablo ve 
diğer yalıtılmışlar . . . 

631.749 658.999 330.818
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2818 
Yapay korund, kimyasal olarak tanımlanmış 
olsun olmasın; Alüminyum 
oksid; Alüminyum hidroksit

332.702 378.092 292.42

9403 
Mobilya ve bunların parçaları (oturacak 
yerler, tıbbi, cerrahi, diş veya veteriner 
hariç) . 

334.123 327.533 286.715

8537 
İki ya da daha fazla cihazla donatılmış 
panolar, paneller, konsollar, masalar, dolaplar 
ve diğer bazlar . . . 

221.154 258.105 274.415

8481 
Borular, kazan kabukları, tanklar, vapalar 
veya benzerleri için musluklar, musluklar, 
valfler ve benzeri aletler . . .

393.235 391.186 250.676

7308 
Yapıların yapı ve parçaları "örn. Köprüler ve 
köprü kesitleri, kilit kapılar, kuleler, ....

370.821 460.465 242.445

8517 
Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için 
veya diğer kablosuz şebekeler için 
telefonlar; Diğer . . . 

786.734 879.122 230.351

8704 
Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve 
şöförlü şasi

514.158 481.787 230.119

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, 
örneğin redresörler ve indüktörler; Parçaları

266.39 248.131 222.057

3004 
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için 
karıştırılmış veya karıştırılmamış ürünlerden 
oluşan ilaçlar koyun . . . 

348.276 414.599 189.746

207 
Gallus domesticus, ördekler, kazlar, hindiler 
ve kuşların et ürünleri ve yenilen 
sakatatları . . . 

229.881 243.869 188.112

9405 
Lambalar ve aydınlatma armatürleri, 
dahil. Arama ışıkları ve spot ışıkları ve 
bunların parçaları; Aydınlatılmış . . .

211.423 203.345 181.056

8803 
8801 veya 8802 pozisyonunda yer alan 
uçaklar ve uzay aracı parçaları

1.769.353 1.896.949 179.484

8415 
Motorlu bir fan ve sıcaklık değiştirme 
elemanları içeren klima makineleri . . .

277.767 321.171 179.394

8431 
Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 
pozisyonundaki makineler için uygun olan 
parçalar 

329.201 342.227 175.26

8705 
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (esas itibariyle 
nakil için tasarlanmış olanlar hariç .

89.946 99.68 175.232

8471 
Otomatik bilgi işlem makineleri ve 
birimleri; Manyetik veya optik okuyucular, 
makineler . . . 

436.644 508.851 168.083

8421 
Santrifüjler, dahil Santrifüj kurutucular 
(izotop ayrılması hariç); Filtreleme veya . . .

171.911 175.643 167.373

8413 
Sıvılar için pompalar (ölçü pompası olsun 
veya olmasın, seramik pompalar hariç) .

239.875 212.368 167.313

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Katar’ın İhracatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2014 2015 2016
Dünya 136.855.116 131.591.553 77.971.079
Japonya 39.923.181 33.288.666 16.194.231
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Kore Cumhuriyeti 24.550.643 24.722.647 13.488.836
Hindistan 14.303.199 16.739.734 9.286.450
Çin 8.864.561 10.109.150 5.238.217
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

5.824.458 6.680.316 4.734.993

Singapur 6.963.099 8.093.923 3.503.162
Birleşik Krallık 3.855.683 3.027.826 3.481.441
Taipei, Çinli 5.754.122 4.469.420 3.028.856
Tayland 3.568.243 3.430.900 2.696.468
İtalya 2.641.577 1.896.164 1.595.925
Belçika 1.701.679 1.329.685 1.338.003
Türkiye 785.432 1.389.216 971.012
Amerika Birleşik 
Devletleri 

795.677 545.452 909.774

Suudi Arabistan 1.133.850 1.160.112 896.618
Fransa 1.823.733 1.264.208 820.757
İspanya 1.276.467 1.372.811 784.021
Mısır 56.942 82.287 699.382
Endonezya 1.203.900 1.348.920 589.743
Hollanda 739.750 433.870 554.162
Brezilya 417.776 309.678 539.283
Malezya 963.511 684.968 522.220
Alan Nes 840.093 896.270 477.172
Kuveyt 1.141.826 772.661 464.878
Filipinler 1.005.579 719.452 450.456

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Katar’ın İthalatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 2015
Dünya 27.034.103 30.447.656 32.610.464
Çin 2.659.726 3.212.337 3.765.052
Amerika Birleşik 
Devletleri 

3.207.343 3.485.335 3.575.672

Birleşik Arap 
Emirlikleri 

1.973.776 2.492.671 2.860.802

Almanya 1.775.359 2.171.136 2.442.326
Japonya 1.913.734 1.954.232 2.134.154
Birleşik Krallık 1.348.956 1.658.559 1.852.846
İtalya 1.539.183 1.491.749 1.450.888
Suudi Arabistan 1.216.354 1.390.150 1.405.777
Fransa 757.089 928.094 1.245.662
Hindistan 894.214 1.167.537 1.215.772
Kore Cumhuriyeti 1.080.291 1.031.066 888.593
İsviçre 854.004 953.576 883.865
Avustralya 593.780 521.002 632.302
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Brezilya 366.214 423.781 548.643
Türkiye 319.571 456.039 524.863
Tayland 483.084 523.505 507.650
Hollanda 292.917 347.751 440.564
İspanya 305.995 349.693 366.148
Mısır 234.311 323.578 361.095
Malezya 320.629 424.987 353.710
Umman 335.519 385.410 347.913
İsveç 182.667 274.511 338.754
Viet Nam 195.302 254.135 290.172
Bahreyn 256.170 327.700 289.723
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

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

4.1.1. Türkiye – Katar Dış 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

2016* 146.082 101.107 247.189 44.975

2017* 135.293 84.377 219.670 50.916

* Kaynak : Tüik *Ocak-Nisan ayı verileri 

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, 
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%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. 

4.1.2. Türkiye’nin Katar’a İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016

  Toplam (Diğer ürünler dahil) 344 713 423 088 439 149

8805 
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz-tertibatı, iniş 
cihaz-tertibatı vb cihaz-tertibat; 

 10 347 26 722

8906 
Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma 
gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) 

46 350   20 393

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 12 457 12 254 18 100

8535 
Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi 
teçhizatı (anahtarlar, sigortalar, yıldırım 
önleyici) 

 81 11 119 17 366

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik 
iletkenler; 

9 859 14 193 16 030

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, 
inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelik 

8 564 24 248 14 952

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

15 340 17 451 14 923

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, 
konsollar, kabinler, diğer mesnetler 

5 286 3 799 13 868

7408 Bakır teller  702 13 861 11 060

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
(kayagan taşı hariç), 

9 856 13 383 9 515

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 

10 599 10 783 7 964

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam 
ve parçaları 

4 056 8 865 7 960

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler 

4 377 10 047 7 438
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9405 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı 
tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksamı 

4 040 3 128 6 893

7113 
Mücevh erci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 

845 1 962 6 689

8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler 

24 610 25 784 5 766

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 5 278 4 363 5 048

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

1806 
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 

4 009 4 787 4 884

2402 
Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, 
sigarillolar ve sigaralar 

2 697 2 394 4 756

8716 
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici 
tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; 

645 5 462 4 737

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 

1 994 1 129 4 481

8479 
Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 
makinalar ve mekanik cihazlar 

2 404 2 838 4 304

3917 
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı 
elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) 

2 610 4 192 4 153

9406 Prefabrik yapılar 8 817 16 322 4 126

Kaynak:Tüik-Trademap 

 

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. 

4.1.3. Türkiye’nin Katar’den  İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2014 2015 2016

  Toplam (Diğer ürünler dahil) 394 552 360 978 271 083

7601 İşlenmemiş aluminyum 237 541 190 988 138 730
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3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 116 823 135 362 79 917 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler    11 577

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

6 253 9 602 10 751

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 20 483 9 987  8 567

3817 
Karışım halinde alkalibenzenler, 
alkalinaftalenler 

5 770 934 5 028

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 

 296 3 815

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 3 449 2 993 2 797

2815 
Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum 
hidroksit (kostik potas), sodyum veya 
potasyumun peroksitl 

   2 790

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

7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları 769 2 246 1 897

0504 
Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, 
salamura, kurutulmuş ve 

418 1 197  1 229

2620 
Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini 
içeren cüruf, küller ve kalıntılar 

453 655 412

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucular, 
verileri koda dönüşt 

 31 301

8470 
Hesap, bilgi kaydeden ve bunları tekrar veren, 
muhasebe, damga basan, bilet basma ve 
verme vb makina 

 23 222

8307 
Adi metallerden eğilip bükülebilen borular 
(boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun 
olmasın) 

   101

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

42   86

Kaynak: Tuik (2017 şubat) 
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4.1.4.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. 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.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Katar 2015-2016 Yılı İhracat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI 2015 2016

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler 
ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

3.237.218 3.654.796

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları

2.289.214 1.887.043

73 Demir veya çelikten eşya 1.149.667 1.556.414

18 Kakao ve kakao müstahzarları 1.082.771 1.497.934

85 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, 
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-
parça-aksesuarı 

109.224 295.815

76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 58.886 261.687

94 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam 
lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar

142.605 200.255

39 Plastikler ve mamulleri 50.892 191.045

40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 5.740 135.553

19 
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık 
ürünleri 

19.240 94.632

83 
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, 
vb.) 

11.643 84.174

15 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı 
yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar

80.265 82.156

38 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme 
maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

23.960 69.165

72 Demir ve çelik 5.579 63.664

4 
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir 
hayvansal menşeli ürünler 

0 59.000

68 
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden 
eşya 

159 50.301

63 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış 
giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar

13.672 47.930

17 Şeker ve şeker mamulleri 110.025 38.550

82 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, 
adi metallerden bunların aksam ve parçaları

23.939 21.786

70 Cam ve cam eşya 0 12.707

90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi 
alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı

0 11.562

33 
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya 
tuvalet müstahzarları 

8.677 4.995

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 0 4.348

58 
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir 
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, 
işlemeler 

0 2.020
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95 
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

0 1.800

64 
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların 
aksamı 

0 1.718

89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 0 1.560

66 
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, 
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

0 1.500

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 0 1.015

34 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama 
müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik 
müstahzarları 

0 360

27 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, 
mineral mumlar 

0 260

69 Seramik mamulleri 0 125
Kaynak: Tuik 

5.1.2.Konya –Katar 2015-2016 Yılı İthalat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI 2015 2016

76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 6.240.463 4.991.635

39 Plastikler ve mamulleri 2.825.350 61.176

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler 
ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

0 60.891

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları

28.515 1.615

48 
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan 
eşya 

118 0

73 Demir veya çelikten eşya 35.600 0
Kaynak: Tuik 

5.1.2.Türkiye-Katar-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları (Dolar) 

 Türkiye- Katar Rakamları (Bin Dolar) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

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

2016* 146.082 101.107 247.189 44.975

2017* 135.293 84.377 219.670 50.916



KATAR  
ÜLKE RAPORU 

25 

 

Konya-Katar  Rakamları (Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2012 2.686.924 26.120.016 28.806.940 -23.433.092

2013 2.452.052 20.625.028 23.077.080 -18.172.976

2014 3.759.292 6.283.101 10.042.393 -2.523.809

2015 8.445.418 9.130.046 17.575.464 -684.628

2016 10.335.870 5.115.317 15.451.187 5.220.553

 

5.1.3. Odamız Verilerine Göre Katar’a İhracat Yapan Başlıca Firmalar 

Odamız verilerimize göre 2016 yılından itibaren 360 firma Katar’a ihracat yapmıştır. İlk 20 
ülke aşağıda yer almaktadır; 

 
S.N. Firma Dolar

1 
Empero Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama İç Ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi

214.189

2 Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 139.600

3 
Seykom Metal Makina Kaynak Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi 

134.000

4 Selçuklu Motorlu Araçlar İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 129.646
5 Antat Gıda İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 114.429
6 Erkon Döküm İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti. 89.700

7 
Empero Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama İç Ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi

85.119

8 Erkon Döküm İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti. 81.778

9 
Ram Alüminyum Metalurji Mühendislik İthalat İhracat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi  

77.467

10 Vimac Makina Vinç Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 77.000
11 Vimac Makina Vinç Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 77.000

12 
Ram Alüminyum Metalurji Mühendislik İthalat İhracat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi  

69.352

13 Bürotıme Mobilya Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. 68.957

14 
Empero Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama İç Ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi

68.887

15 Ulupar Motorlu Araçlar Yedek Parça İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 68.820
16 Selçuklu Motorlu Araçlar İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 66.955
17 Ateşpar Motorlu Araçlar Sanayi Dış Ticaret Ltd.Şti 65.185
18 Öznursan Gıda Otomotiv Ve Nakliyat Sanayi İç Ve Dış Ticaret Ltd.Şti. 65.000

19 
Gulf Temizlik Kozmetik Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Paz. San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. 

64.004

20 Mmm3 Metal Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketi 62.000


