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Yasal Uyarı: 

 

İşbu not T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Katar’la iş yapmak isteyen 

Türk firmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Notun içerdiği bilgilerin doğruluğu, hazırlandığı tarih itibariyle ulaşılabilen tüm kaynaklardan 

teyit edilmiştir. Bununla birlikte T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, gösterilen tüm 

özene rağmen, verilen bilgilerde bulunabilecek yanlışlıklardan doğacak zararlardan sorumlu 

olmadığını bildirir ve Katar’la iş yapmak isteyen Türk firmalarının söz konusu bilgileri 

Katar’da faaliyet gösteren profesyonel gümrük müşavirliği firmalarından doğrulatmaları 

gerektiğini hatırlatır. 
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Katar İthalat ve Ticarette Teknik Engeller Raporu 

1. Genel Bilgiler 

 

1.1. İthalatta Zorunlu Belgeler 

Katar’a yapılacak eşya ithalatında genel olarak istenen belgeler aşağıda sıralanmaktadır:  

• Orijinal ticari fatura  

• Menşe şahadetnamesi (certificate of origin) 

• Detaylı çeki listesi (packing list) 

• Konşimento (bill of lading) 

Ticari fatura ve menşe belgesi aşağıda sayılan şartları haiz olmalıdır:  

• Menşe ülkesi/ihracat ülkesindeki yetkili otorite tarafından onaylanmış olmalıdır, 

Katar makamları ülkemizde Ticaret Odaları tarafından onaylanan faturaları ve 

menşe belgelerini kabul etmektedir.  

• Menşe/ihraç ülkesindeki Katar Büyükelçiliği/Konsolosluğu tarafından 

onaylanmış olmalıdır. 

• Menşe/ihraç ülkesindeki Katar Büyükelçiliği/Konsolosluğu bulunmaması, 

menşe/ihraç ülkesinde bu onayın alınmamış olması durumunda bu 

onay/legalizasyon Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Katar’da da 

yapılabilmektedir. Ancak, bu durumda Katar gümrüklerinde fatura bedelinin 

%1’i oranında ceza uygulandığı bilinmektedir.  

Aşağıda yer alan tabloda Katar Büyükelçiliği/Konsolosluğu tarafından ticari 

sevkiyatlarla ilgili belgelerin onay işlemleri için talep edilen harç ücretleri yer almaktadır. 

Menşe belgesi, sağlık sertifikası, çeki listesi (manifesto), ticari sözleşme ve ticari vekaletname 

onayları için 150 Katar riyali (QAR), analiz sertifikası için 100 QAR harç alınmaktadır.1 

Ayrıca, söz konusu belgelerin eki durumundaki dokümanlar için sayfa sayısına bağlı olarak 

ekstra harç hesaplanmaktadır. 

Kaynak: Katar Devleti Ankara Büyükelçiliği, Aramex,2 

Söz konusu onay prosedürlerine ilişkin olarak Katar’ın Türkiye’deki diplomatik 

temsilcilikleri ile aşağıda yer alan kanallardan iletişime geçilebilir.  

                                                           
1 https://ankara.embassy.qa/en/services/consular-services  
2 https://ankara.embassy.qa/en/services/consular-services, https://www.aramex.com/support/customs-

clearance/country-search-results?country=QA#T2,   

Fatura Bedeli (QAR)  Menşe Belgesi 

Onayı (QAR)  

Ticari Fatura Onayı 

(QAR)  Minimum Maksimum 

1 (0,28 USD) 15.000 (4.121 USD) 150 (41 USD) 500 (137 USD) 

15.001 (4.122 USD) 100.000 (27.473 USD) 150 (41 USD) 1.000 (275 USD) 

100.001 (27.474 USD) 250.000 (68.681 USD) 150 (41 USD) 2.500 (687 USD) 

250.001 (68.682 USD) 1.000.000 (274.725 USD) 150 (41 USD) 5.000 (1.374 USD) 

1.000.001 ve üstü (274.726 USD üstü) 150 (41 USD) Fatura bedelinin %0.6’sı  

https://ankara.embassy.qa/en/services/consular-services
https://ankara.embassy.qa/en/services/consular-services
https://www.aramex.com/support/customs-clearance/country-search-results?country=QA#T2
https://www.aramex.com/support/customs-clearance/country-search-results?country=QA#T2
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Katar Devleti Ankara Büyükelçiliği 

Bakü Sok. No:6 Oran Çankaya/Ankara  

Tel: +903124907274, +903124904585, +903124904186, +903124904787 

Email : ankara@mofa.gov.qa  

 

Katar Devleti İstanbul Başkonsolosluğu 

İstinye Mahallesi,Balbandere Caddesi, No:2D , Sarıyer İSTANBUL 

Tel : +90 2122299955, +90 2123234731-23 

Faks : +90 2123234729 

Email : istanbul@mofa.gov.qa  

Gıda ürünleri için ayrıca aşağıdaki belgeler talep edilmektedir: 

• Sağlık Sertifikası 

• Analiz Sertifikası (belirli ürünler için) 

• Et ve Kümes hayvanları için Helal kesim sertifikası.  

• Hayvansal ürün içeren gıdalar için Helal sertifikası 

Bu belgelerin taşıması gereken özelliklere ilişkin bilgiler gıda ürünlerine ilişkin bir 

sonraki bölümde yer almaktadır.  

İthal edilecek ürünlerin gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıların, gümrük 

beyannamesi, konşimento, ticari fatura, menşe şahadetnamesi ve ithalat lisansı gibi standart 

dokümanları Katar Gümrük İdaresine sunması gerekmektedir.  

1.2. Gümrük Vergisi Oranları 

 

Katar, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük 

Birliği’nin (KİKGB) bir üyesi olarak bu birliğin üyelerince uygulanan ortak gümrük tarifesini 

uygulamaktadır. Katar’ın KİK üyeliği çerçevesinde üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergisi 

oranı pek çok ürün için CIF fiyatının % 5’i olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, bazı temel 

gıda maddelerinin (buğday, pirinç, mısır, un, çay ve kahve, şeker, baharatlar, yem bitkileri, süt 

tozu, canlı hayvanlar, taze sebze ve meyveler, deniz ürünleri) ithalatında gümrük vergisi oranı 

%0’dır. Diğer taraftan tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için gümrük vergisi oranı 

%100’dür. 

 

İthal edilecek ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranlarına ilişkin bilgiye gümrük 

tarife pozisyonu ya da ürün adı bilgisiyle birlikte Katar Gümrük İdaresinin Tek Pencere Sistemi 

internet adresinin aşağıda yer alan bağlantısından ulaşılabilmektedir. Aynı sistem üzerinde ithal 

edilecek ürünlere ilişkin olarak hangi Katar kamu kurumlarından uygunluk belgesi alınması 

gerektiğine ilişkin bilgiye de ulaşılabilmektedir.  

 

• Katar Gümrük Vergisi Oranları 

Katar’da KDV uygulaması olmaması nedeniyle ithalatta da KDV uygulaması 

bulunmamaktadır.  

mailto:ankara@mofa.gov.qa
mailto:istanbul@mofa.gov.qa
https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/tariff/EXPublicHSCodeSearch.jsf
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2. Gıda Ürünleri3 

 

2.1. Genel Bilgiler 

Halk Sağlığı Bakanlığı (HSB) Liman Sağlık ve Gıda Kontrol Bölümü 2014 yılı 4 No’lu 

Yasa ile değişik 1990 yılı 8 No’lu Gıda Kontrol Yasası kapsamında ithal edilen gıda 

maddelerine ilişkin denetim yapma yetkisine sahiptir. 

Liman Sağlık ve Gıda Kontrolü Bölümü Katar’a tüm ülkelerinden ithal edilen meyve ve 

sebze, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt, balık ve diğer tüm gıda ürünlerinin denetimini 

gerçekleştirmektedir.  

Sağlık ve Gıda Kontrolü Bölümü altında, Abu Samra Kara Sınırı Sağlık Şubesi, Hamad 

Limanı Sağlık Şubesi, Ruwais Limanı Sağlık Şubesi ve Hamad Uluslararası Havalimanı Sağlık 

Şubesi olmak üzere haftada 7 gün 24 saat çalışan 4 alt bölüm bulunmaktadır. 

İthal edilen tüm gıda ürünlerinin Katar Teknik Düzenlemeler ve Standartları ile uyumlu 

olması gerekmektedir. Bu şarta uymayan ürünler imha edilmekte ya da re-export edilmektedir. 

Katar Teknik Düzenleme ve Standartları genel ve özel olarak 2 ana gruba ayrılabilir. Genel 

Grup, tüm gıda çeşitleri için geçerli olan genel düzenlemeleri içerir. Bunlar; Katar Teknik 

Düzenlemeleri QS No 9 (etiketlendirme kuralları - GSO No. 9/2013), QS No 2500 (izin verilen 

katkı maddeleri listesi), QS No 150 (gıda ürünleri için zorunlu son kullanma tarihi) olarak 

sayılabilir. Özel Grup, ise her bir gıda türü için belirlenen özel kuralları içerir. 

Katar ithalat öncesi herhangi bir başvuru ve onay şartı aramamaktadır ancak 

ithalatçıların ülkeye getirilecek ürünlerin Katar Standartları ile uyumlu olduğundan emin 

olmaları önem taşımaktadır.  

Halk Sağlığı Bakanlığı, gıda ürünlerinin elektronik olarak kaydının yapılabilmesi için 

2018 yılı Nisan ayında elektronik başvuru sistemine geçmiştir. Katar Gıda Kayıt Sistemi (Qatar 

Food Registiration System), Katar’da yerleşik ithalatçı/ihracatçı firmalar tarafından ithal ya da 

ihraç edilen gıda ürünlerine ilişkin tüm bilginin sisteme kaydedilmesini ve bu şekilde izleme, 

değerlendirme ve herhangi bir risk faktörünü tespit etme sürecini kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır. 

Katar’da yerleşik ithalatçıların/ihracatçıların kayıt olması gereken söz konusu sistemin 

giriş sayfasına ve sisteme kayıt olunmasıyla ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

• Katar Gıda Kayıt Sistemi 

 

2.2. Gıda İthalatında Gerekli Belgeler 

Sağlık belgesi onayları, gıda sevkiyatı denetim aşamalarının ilkidir. Bu aşama gümrük 

belgelerinin sağlık birimine sunulması akabinde başlar. İthalat için gerekli genel belgeler 

dışında başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıda sayılmaktadır: 

                                                           
3 Gıda ürünleri ithalatına ilişkin olarak Müşavirliğimizce hazırlanan ayrıntılı rehbere aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: 
 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-254635  

https://qfrs.moph.gov.qa/Index.aspx?lang=en-US
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-254635
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• Halk Sağlığı Bakanlığı web sitesindeki bağlantıdan erişilebilen başvuru formu 

• Gümrük beyannamesi kopyası 

• İçerik listesi/ Çeki listesi 

• Sağlık Sertifikası:  

o Menşe ülkesi/ihracat ülkesindeki yetkili otorite tarafından onaylanmış olmalı, 

o Sevkiyata ilişkin olmalı, (üretici hakkında genel bilgi içeren ya da satış 

serbestisine ilişkin belgeler kabul edilmez.) 

o Açık ve net sağlık onayı içermesi gerekir. (Sağlık sertifikası örneklerine bakınız) 

o Farklı bir şekilde hazırlanmamışsa menşe/ihraç ülkesindeki Katar Büyükelçiliği 

onayı 

• Et ve Kümes hayvanları için Helal kesim sertifikası/Hayvansal ürün içeren gıdalar için 

Helal sertifikası 

o Menşe/ihracat ülkesinde Katar tarafından onaylanan bir Helal Kurumu 

tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Onaylı Helal Kurumları 

o Sevkiyata ilişkin olmalı 

o Helal onayları içermeli (Helal Sertifikası örneklerine bakınız) 

o Farklı bir şekilde hazırlanmamışsa menşe/ihraç ülkesindeki Katar Büyükelçiliği 

onayı 

• HSB özellikle acil durumlarda ek bilgi ve belge talep edebilir. 

 

2.3. Helal Sertifikası ve Diğer Sertifikalar 

Katar’a yapılacak et ve et ürünleri ile içeriğinde et, yağ ve et türevleri (jelatin gibi) 

hayvansal girdiler kullanılan ürünlerin ithalatında helal belgesi aranmaktadır. Aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilen KİK İthal Gıda Kontrol Rehberinin, Gıda Kategorileri ve Sertifikasyon 

Gereksinimleri adlı 5 nolu Ekinde (Sayfa 57-69) her bir gıda maddesi için ithalatta talep 

edilecek helal, helal kesim ve sağlık sertifikaları belirtilmiştir. Belirtilen sertifika şablonlarına, 

her bir gıda maddesinin uyması gereken standart ve teknik mevzuata ilişkin bilgilere de söz 

konusu rehberden ulaşılabilmektedir.  

• KİK İthal Gıda Kontrol Rehberi-2016 

Gıda maddelerinin ithalatına ilişkin olarak Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından 

hazırlanan rehbere ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Söz konusu rehberin 6  ila 15 inci 

sayfalarından spesifik ürünler için alınması gereken sertifikaların ve helal sertifikalarının örnek 

şablonlarına ulaşılabilmektedir. 

• Sağlık Sertifikası, Helal Sertifikası Örnekleri 

 

Liman Sağlık ve Gıda Kontrol Birimi tarafından verilen hizmetlerin başvuru süreçlerine 

ilişkin rehbere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

• Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber 

Katar’a yapılacak ithalatlarda Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından yayınlanan listede yer 

alan kuruluşlar tarafından verilen helal belgeleri kabul edilmektedir. Ülkemizden TSE’de dahil 

olmak üzere hiçbir kuruluş bu listede yer almamaktadır. Söz konusu listeye aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilir:  

•  Onaylı Helal Kurumları 

https://www.moph.gov.qa/ar/SiteCollectionDocuments/Food%20consignment%20registration.pdf
https://www.moph.gov.qa/ar/SiteCollectionDocuments/3361.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/sps/bhr/17_0268_00_e.pdf
https://www.moph.gov.qa/health-services/Documents/food%20Importers%20guide%20ENG%20online-oct09-2017.pdf
https://www.moph.gov.qa/ar/Documents/Port%20Health%20and%20food%20Guide-online.compressed.pdf
https://www.moph.gov.qa/ar/SiteCollectionDocuments/3361.pdf
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2.4. Gıda Güvenliği Sebebiyle İthalatı Yasaklanan Ürünler 

Aşağıda sayılan gıda ürünlerinin Katar’a ithalatı yasaklanmıştır ve HSB tarafından 

denetim yapılmamaktadır. 

• HSB sitesinde yayımlanan ve Katar’a girişi yasaklanan gıda listesinde yer alanlar:  

• İlgili teknik düzenlemelere uygun olmayan şekilde transferi yapılan ya da HSB web 

sitesinde yayımlanan ve 1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasında 25 santigrat dereceden 

daha soğuk konteynerlerde taşınması gerektiği halde yaz sezonunda bildirilen yıllık 

transfer koşullarına uymayan gıda ürünleri 

• Menşe ya da çıkış ülkesindeki yetkili kurum tarafından güvenliği garanti edilmeyen gıda 

ürünleri 

• Helal olmayan ürünler 

• Bilimsel, uluslararası ya da Katar kuralları sebebiyle vahşi hayvan ve bitkilerden elde 

edilen gıda ürünleri 

 

2.5. Gıda İthalatında İşaretleme ve Etiketleme Uygulamaları 

Katar Tarım ve Belediye İşleri Bakanlığı ve Halk Sağlığı Bakanlığının düzenlemeleri, 

özellikle gıda ürünleri ithalatında işaretleme ve etiketlemeye ilişkin kuralların uygulanmasını 

gerektirmektedir. Katar, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) GS 150/2013 sayılı gıda ürünleri 

son kullanma tarihi standartlarını uygulamaktadır. İki bölümden oluşan standardın ilk bölümü 

zorunlu son kullanma tarihlerine ikinci bölümü ise kılavuz son kullanma tarihlerine ilişkindir. 

Söz konusu standart metinlerinin Türkçe çevirilerine Tarım Bakanlığının web sitesi üzerinden 

ulaşmak mümkündür.  

• (KİK) GS 150/2013 sayılı Gıda Ürünleri Son Kullanma Tarihi Standartları Bölüm 1  

• (KİK) GS 150/2013 sayılı Gıda Ürünleri Son Kullanma Tarihi Standartları Bölüm 2 

 

Katar’a yapılacak gıda ürünü ithalatlarında etiket üzerinde ürünün üretim ve son 

kullanım tarihlerinin yazılması bir zorunluluk arz etmektedir. Bu tarihler orijinal etiket üzerine 

yapıştırılacak ayrı bir “sticker” ile ilave edilemez. İhracatçı firma ürün bazında şart koşulan 

geçerli raf ömrü sürelerine ilişkin olarak ithalatçısı ile iletişim halinde olmalıdır. 

Gıda ürünlerinin etiketi, ürün ve marka ismi, üretim ve son kullanma tarihleri, üretici 

ülke, üreticinin ismi ve adresi, metrik ölçü birimine göre ürünün net ağırlığı, üretimde kullanılan 

malzemelerin listesi gibi bilgileri içermelidir. Üretimde kullanılan yağlar etikette özellikle 

tanımlanmalıdır. Etiketler sadece Arapça veya Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir. 

3. Sanayi Ürünleri 

 

3.1. Genel Bilgiler 

Katar’a yapılacak ihracatta, ihraç edilen ürünlerin paketlerinin üzerinde “Made in …” 

ibaresinin bulunması zorunludur, ayrıca bu ibarede yer alan ülke isminin ticari faturada ve 

menşe belgesinde yer alan ülke ismiyle aynı olması gerekmektedir. Üzerinde üretim ülkesinin 

yer almadığı ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir. Aynı zamanda, üretim ülkesine ilişkin 

bilgilerin paketlerin üzerinden çıkmayacak şekilde yer alması, sökülebilir stickerlar vasıtasıyla 

https://www.moph.gov.qa/health-services/Documents/a4.1.2018.pdf
https://www.moph.gov.qa/ar/SiteCollectionDocuments/Announcement%20To%20Foodstuffs%20Importers.pdf
https://www.moph.gov.qa/ar/SiteCollectionDocuments/Announcement%20To%20Foodstuffs%20Importers.pdf
https://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/hayvanSinirKontrol/SuudiArabistan_Mevzuat%C4%B1/Gida_Urunleri_icin_Son_Kullanma_Tarihi.pdf
https://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/hayvanSinirKontrol/SuudiArabistan_Mevzuat%C4%B1/Gida_Urunleri_icin_Son_Kullanma_Tarihi-Bolum_2_Istege_Bagli_Son_Kullanma_Tarihi.pdf
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yapıştırılmaması, “Made in EU” gibi genel ifadeler içermemesi, spesifik ülke ismi belirtmesi 

gerekmektedir. 

3.2. Uygunluk Belgeleri 

Katar, ürünlerin sertifikalandırması hususunda ISO 22 ve 28 standartlarını 

uygulamaktadır. Ürünlerin sertifikalandırılması ihracatçı ülkenin akredite laboratuvarı 

tarafından rapor edilen testler ve bildirimler esas alınarak imalatçı tarafından sağlanan uygunluk 

sertifikası ile gerçekleştirilmektedir. 

Genel olarak hangi ürünlerde uygunluk belgesi arandığı ve bu belgelerin hangi 

kurumlarca verildiğine ilişkin olarak aşağıdaki tablodan faydalanılabilir. 

İthalatı Sırasında Uygunluk Belgesi İstenecek Ürünler ve Düzenleyici Kurumlar 

Ürünler Bakanlık/Kurum İnternet Sitesi 

İlaçlar, kozmetik ürünler ve 

destekleyici gıdalar 
 Halk Sağlığı Bakanlığı www.moph.gov.qa 

Bilgisayarlar, ağ ekipmanları, 

kablosuz ağ cihazları 
 Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı www.motc.gov.qa 

Güvenlik cihazları, özellikli 

kameralar, yangın alarmları ve 

yangınla ilgili diğer malzemeler 

 İçişleri Bakanlığı www.moi.gov.qa 

Kimyasallar, sıvılar, madeni yağlar, 

radyoaktif materyaller 
 Belediye ve Çevre Bakanlığı www.mme.gov.qa 

Eğitimle ilgili kitaplar 
 Eğitim ve Yüksek Eğitim 

Bakanlığı 
www.edu.gov.qa 

Otomotiv yedek parçaları 
 Katar Standardizasyon Genel 

Teşkilatı 
www.mme.gov.qa 

Diğer taraftan, Standardizasyon Genel Teşkilatı diğer kamu otoriteleri tarafından verilen 

uygunluk sertifikalarını ve kalite markalarını karşılıklı tanımakta, elektrikli aletlerle ilgili 

IECEE CB şeması gibi pek çok ülkenin onaylı kurumları tarafından verilen uygunluk 

sistemlerini tanımakta ve otomotiv, lastik ve motosiklet ithalatında Körfez uygunluk 

sertifikalarını tanımaktadır.  

İthalatta zorunlu belgelendirme talep edilen sanayi ürünleri için Standardizasyon Genel 

Teşkilatı tarafından Sınırlı Sevkiyat Prosedürlerine İlişkin Rehber (Guide to Restricted 

Consignments Procedures) hazırlanmış durumdadır. İthalatçılar tarafından, ISO 17025 

sertifikası olan akredite laboratuvarlarca yapılan testlere ilişkin raporların sunulması halinde de 

ithalata izin verilmektedir. Söz konusu ürünlere, kabul edilen sertifikalara, sertifikaların uyması 

gereken kurallara ve kabul edildikleri sürelere ilişkin bilgilerin yer aldığı rehbere aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

http://www.moph.gov.qa/
http://www.motc.gov.qa/
http://www.moi.gov.qa/
http://www.mme.gov.qa/
http://www.edu.gov.qa/
http://www.mme.gov.qa/
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• Sınırlı Sevkiyat Prosedürlerine ilişkin Rehber (Guide to Restricted Consignments 

Procedures) 

Katar inşaat malzemeleri, gıda ve ölçü aletleri testlerini yapan laboratuvarlara sahiptir. 

Katar Standardizasyon Genel Teşkilatına ülkede laboratuvarların geliştirilmesi ve elektrikli alet 

ve cihazlar, oyuncaklar, petrol ürünlerinden üretilen teçhizatlar gibi ticaret konu olan birçok 

ürüne test imkânı sağlanması görevi verilmiştir.  

Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı gözetiminde faaliyet gösteren, Merkezi 

Laboratuvarlar, Kalite ve Standartlar Dairesi (The Departments of Central Laboratories, and 

Quality and Standards) ülkede ana test merkezi olarak faaliyet göstermektedir. 

 

3.3. İnşaat Malzemeleri 

Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı (QS) arasında 

standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 18 Aralık 2016 tarihinde mutabakat 

zaptı imzalanmıştır. 

Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı ile imzalanan mutabakat zaptına ve 

ihracatçılardan gelen taleplere dayanarak, Katar Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 

onaylı deney laboratuvarı olarak atanmak üzere TSE tarafından başlatılan süreç tamamlanmış 

olup, 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle pasif yangın koruması sistemleri konusunda TSE 

laboratuvarları onaylı laboratuvarlar arasına girmiştir. Söz konusu onaylı laboratuvar listesine 

aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

• Katar İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Onaylı Laboratuvar Listesi 

 

4. Ürün Güvenliği Denetimleri 

 

4.1. Piyasa Gözetimi ve Denetimi  

Katar’da piyasa gözetimi ve denetimi Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 

Tüketicinin Korunması ve Ticari Önleme Dairesi (The Consumer Protection and Combating 

Commercial Fraud Department) tarafından yürütülmektedir.  

4.2. İthalat Denetimi 

Katar’da ithalat denetimi Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılmaktadır. Katar’da 

ithalat yapacak firmaların ithalat lisansı almaları kanuni bir zorunluluktur. Katar’da yalnızca 

Katarlı firmalar ve Katar vatandaşları ithalat işlemi yapabilir ve ithal lisansı alabilirler. Bu 

kapsamda, ithalat yapacak firmanın Katar'da yerel firma olarak kurumsallaşması 

gerekmektedir.  

 Katar Gümrük İdaresi 2011 yılında, gümrük işlemlerinin hızlı neticelendirilebilmesi için 

elektronik ortamda çalışan "tek pencere" uygulamasına geçmiştir. Bu yeni sistem, gereli şartları 

taşıyan yetkilendirilmiş kullanıcılara malların ithalatı ve ihracatı esnasında gümrük işlemlerini 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%c4%b1%c5%9f%20%c4%b0li%c5%9fkiler/%c3%9clkeler/Katar/Ticaret%20Temsilcili%c4%9fimiz/M%c3%bc%c5%9favirlik%20Raporlar%c4%b1/ekler/GUIDE%20TO%20RESTRICTED%20CONSIGNMENTS%20PROCEDURES22018%20F.pdf?lve
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%c4%b1%c5%9f%20%c4%b0li%c5%9fkiler/%c3%9clkeler/Katar/Ticaret%20Temsilcili%c4%9fimiz/M%c3%bc%c5%9favirlik%20Raporlar%c4%b1/ekler/GUIDE%20TO%20RESTRICTED%20CONSIGNMENTS%20PROCEDURES22018%20F.pdf?lve
http://www.mpa-dresden.de/files/downloads/RECOGNIZED-PRODUCT-CERTIFICATION-BODIES-AND-TESTING-LABORATORIES-AUG-2017-rev-6.pdf
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elektronik ortamda gerçekleştirmelerine imkân sağlamaktadır. Söz konusu sisteme aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

• Katar Gümrük İdaresi Tek Pencere Sistemi 

 Katar Gümrük İşlemleri Tek Pencere sistemi (Al Nadeeb) çerçevesinde nakliye 

komisyoncuları ve taşıma şirketlerinden bilgi toplanarak malın limana varışından önce risk 

analizi yapılmasına ve gümrük işlemlerinin hızlıca sonuçlandırılması imkân yaratılmaktadır. 

Sistemde yaklaşık 9000 yerel ihracatçı ve ithalatçı kayıtlıdır. 

Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı (QS) ise 2014 yılında kurulmuştur. Söz konusu 

kurum, uygulanması isteğe bağlı standartlar ile mecburi teknik düzenlemeleri hazırlamakta, 

kalite işareti kullanımı için lisansları, uygunluk sertifikası ve uygunluk işareti kullanımı için 

izinleri düzenlemekte, ürünler, ticari mallar ve hammadde için gerekli test işlemlerini 

gerçekleştirmekte, kalibrasyon hizmeti vermekte, değerli metallerin analizi ve kalite tayinini 

yapmaktadır. 

Diğer taraftan, Katar'da akreditasyon kuruluşu bulunmamaktadır. Ancak, Körfez 

Ülkeleri İşbirliği (KİK) Akreditasyon Merkezi üye ülkelerde uygunluk denetimi için 

akreditasyon hizmeti verme yetkisine sahiptir.  

5. İhale Şartnameleri 

Katar’da ihale açan kamu kurumlarına mal tedariki yapabilmek için ihracatçıların bu 

kurumların tedarikçi listelerine (vendor list) kayıt olması gerekmektedir. Müşavir, müteahhit, 

proje yönetici firmalar söz konusu listelerde yer alan ürünleri başka herhangi bir onaya gerek 

olmadan ilgili kurumların projelerinde kullanabilmektedir. Söz konusu listelere dahil 

olunabilmesi için öncelikle ilgili kuruma ihracatçı firma tarafından başvuru yapılması 

gerekmektedir. Kurumlarca dosya üzerinden yapılan inceleme sonrasında teknik kurum 

personelince, üretici firmaların tesislerinde yerinde incelemeler de yapılmaktır. İnceleme ve 

listeye dahi olma süreci uzun sürebilmekte, kimi durumlarda yılları alabilmektedir.  

Katar Genel Elektrik ve Su Şirketi (Qatar General Electricity and Water Corporation- 

Kahramaa) ve Katar Bayındırlık İdaresi (The Public Works Authority –Ashghal) Katar’da 

gerçekleştirilen yol, kanalizasyon, okul, cami, hastane, desalinasyon ve elektrik üretim tesisleri 

gibi altyapı ihalelerin büyük çoğunluğunu gerçekleştiren iki kurumdur. Bunlar dışında, Katar 

Petrolleri (Qatar Petroleum) ve Katar Gaz Kurumu (Qatar Gas) çok sayıda endüstriyel inşaat 

ve alım ihalesine çıkan iki devlet kurumudur.  

Hâlihazırda bu kurumlarda kayıtlı firmaların bilgilerine ve kayıt süreçlerine ilişkin 

bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.  

5.1. Kahramaa 

Web sitesine kayıt için:  

https://www.km.com.qa/Business/Pages/Registration.aspx 

Kayıtlı tedarikçi listesi ve kayıt işlemleri için:  

https://www.km.com.qa/consultant/Pages/MaterialsList.aspx  

https://www.ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/common/custExternalHome.jsf
https://www.km.com.qa/Business/Pages/Registration.aspx
https://www.km.com.qa/consultant/Pages/MaterialsList.aspx
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5.2. Ashghal 

Web sitesine kayıt için:  

http://www.ashghal.gov.qa/en/Pages/CompanyRegisteration.aspx  

 

Kayıtlı tedarikçi listesi ve kayıt işlemleri için:   

http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?

serviceID=21&userCat=2  

Ayrıca, Ashghal tarafından aylık olarak kurum için test hizmetleri sunan bağımsız 

laboratuvarların, test hizmeti verdikleri konuların ve uluslararası standartların da yer aldığı bir 

liste yayımlanmaktadır. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle 18 yerel laboratuvar ve 5 yerel kalibrasyon 

laboratuvarı akredite durumdadır. Söz konusu listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.  

http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?

serviceID=51&userCat=2&scatid=3  

5.3. Qatar Petroleum 

Kayıtlı tedarikçi listesi ve kayıt işlemleri için:   

https://www.qp.com.qa/en/SupplyManagement/Tenders/Pages/PEPS-Directorate-

PVL.aspx  

5.4. Qatar Gas 

Kayıtlı tedarikçi listesi ve kayıt işlemleri için:   

https://www.qatargas.com/english/suppliers/new-contractor-and-supplier  

 

6. Mevzuata ve Yetkili Kurumlara İlişkin Genel Bilgiler  

 Standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği ve denetimi, ithalat 

denetimi konularında konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmaktadır:   

 Katar Standardizasyon Genel Teşkilatı  

(Qatar General Organization for Standardization - QS)   

Tel: 00974 4426 2366 

Faks: 00974 4426 1606 

Adres: PO Box: 23277 Doha-Qatar 

 Web: http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox?siteID=2 (Katar Belediye ve Çevre 

Bakanlığı (Ministry of Municipality and Environment)  

 

 Katar Gümrük Genel İdaresi 

http://www.customs.gov.qa/eng/about.php  

P.O Box: 81- Doha- Qatar 

Tel: +974 4406 9933 

Fax: 00974 44457015 

Email : callcenter@customs.gov.qa  

http://www.ashghal.gov.qa/en/Pages/CompanyRegisteration.aspx
http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?serviceID=21&userCat=2
http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?serviceID=21&userCat=2
http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?serviceID=51&userCat=2&scatid=3
http://www.ashghal.gov.qa/services/customerzone/en/Pages/ServiceDetailsPage.aspx?serviceID=51&userCat=2&scatid=3
https://www.qp.com.qa/en/SupplyManagement/Tenders/Pages/PEPS-Directorate-PVL.aspx
https://www.qp.com.qa/en/SupplyManagement/Tenders/Pages/PEPS-Directorate-PVL.aspx
https://www.qatargas.com/english/suppliers/new-contractor-and-supplier
http://www.mme.gov.qa/cui/index.dox?siteID=2
http://www.customs.gov.qa/eng/about.php
mailto:callcenter@customs.gov.qa


T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

 

10 
 

 Info.PR@customs.gov.qa  

 

 Kamu Sağlığı Bakanlığı (Ministry of Public Health) 

Tel: 00974 4407 0000 

Adres: PO Box: 42 Doha-Qatar  

Web: https://www.moph.gov.qa/health-services/other-services/port-health-and-food-

control  

 E-posta: ghcc@moph.gov.qa 

 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü  

(Ministry of Interior, General Directorate of Civil Defence) 

Adres: Wadi Al Sai, Doha, Qatar 

Tel: +974 448 951 91 

Faks: +974 443 277 34 

Web:https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/gacivild

efence  

E-posta: CivilDefence@moi.gov.qa 

 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ministry of Economy and Commerce) 

Adres: P.O Box 1968, Doha, Qatar 

Tel: +974 4012 2222 

Faks: +974 449 453  08 

Web: www.mec.gov.qa  

E-posta: info@mec.gov.qa   

 

KİK Akreditasyon Merkezi (GCC Accreditation Center) 

Tel: +966114567689  

Faks: +966114566479  

Web: http://gcc-accreditation.net/en  

E-posta: info@gac.org.sa   

Adres: Kingdom of Saudia Arabia P.O.Box 85245 Riyadh 11691 

Katar’da, standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği / güvenilirliği, 

ithalat denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında), piyasa 

gözetim denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında) konularındaki mevzuat ve 

mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri aşağıda yer almaktadır. 

Katar Mevzuat Portalı  

http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=en 

 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Standardizasyon Örgütü 

https://www.gso.org.sa/gso-website/?lang=en  

 

KİK Akreditasyon Merkezi (GCC Accreditation Center) 

http://gcc-accreditation.net/en 

 

 

mailto:Info.PR@customs.gov.qa
https://www.moph.gov.qa/health-services/other-services/port-health-and-food-control
https://www.moph.gov.qa/health-services/other-services/port-health-and-food-control
mailto:ghcc@moph.gov.qa
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/gacivildefence
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/gacivildefence
mailto:CivilDefence@moi.gov.qac
http://www.mec.gov.qa/
mailto:info@mec.gov.qa
tel:+966114567689
tel:+966114566479
http://gcc-accreditation.net/en
mailto:info@gac.org.sa
http://gcc-accreditation.net/en/documents/index/2
http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=en
https://www.gso.org.sa/gso-website/?lang=en
http://gcc-accreditation.net/en
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T.C. Doha Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 

Adres: Al Katifiya Zone, 66 Al Rabwa Street 310 Diplomatic Area Dafna Doha-Qatar 

Tel: +974 4434 2130 

Faks: +974 4434 2128 

Web: www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bGG  

E-mail: doha@ekonomi.gov.tr  

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bGG
mailto:doha@ekonomi.gov.tr

