TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KATAR DEVLETİ ARASINDA İMZALANAN
TİCARET VE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI BİLGİ NOTU
Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) yürüttüğü tüm STA müzakerelerini askıya alması ve
KİK ürünlerine karşı önlem uygulayan ülke ya da ülke grupları ile STA müzakeresi yapmama
yönünde bir karar alması göz önünde bulundurularak, iki ülke arasında var olan derin tarihsel
ve kültürel ilişkiler sebebiyle, 20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Katar Ticaret Heyeti
ziyareti çerçevesinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ile Katarlı muhatapları
arasında, gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, ülkemiz ile Katar arasında ikili düzeyde geniş
kapsamlı bir TEOA Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması akdedilmesi hususunda görüş
birliği oluşmuştur. Bahse konu TEOA’ya yönelik istikşafi görüşmelerin ilki 1-2 Ekim 2014
tarihlerinde Ankara’da; ikincisi ise 17-18 Mart 2015 tarihlerinde Doha’da gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Katar ve KİK ülkeleri ile yürütülen STA müzakerelere devam edilmesi
konusunda Sayın Bakanımız tarafından kaleme alınan 28 Nisan 2015 tarihli mektupları Katar
Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Dışişleri Bakanına iletilmiştir. Bu doğrultuda, ülkemiz ile Katar
arasında TEOA müzakerelerine başlanmıştır.
I. tur müzakereleri 14 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da, II. tur müzakereleri 5 Haziran
2017 tarihinde Doha'da yapılmıştır. III. tur müzakereler ise 11-12 Ağustos 2017 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. IV. tur müzakereler 2-3 Ekim 2017’de Doha’da, V. tur
müzakereler 22-23 Ekim 2017’de Ankara’da, VI. Tur müzakereler ise 17-18 Ocak 2018
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş ve müzakereler nihayete erdirilmiştir.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ikili ticaretimizin dengeli ve hızlı şekilde artması
beklenmektedir.
Anlaşmanın Hizmet Ticareti Bölümü, iki ülke arasında hizmet sunumunun tabi olacağı
kuralları düzenlemekte; hizmetlerin ve hizmet sağlayıcıların pazara giriş koşullarına ve
piyasada tabi olacakları muameleye dair öngörülebilirlik sağlamaktadır.
Böylece, Taraflar GATS Anlaşması bünyesindeki çok taraflı yükümlülüklerinin ötesine
geçerek, yeni sektörlerde pazara giriş koşullarını garanti altına almakta; hizmet sağlayıcılar ve
yatırımcılara kurallara dayalı ve öngörülebilir bir ortamda iş yapma güvencesini sağlamaktadır.
Bu minvalde, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ile iki ülke hizmet sağlayıcılarının pazara
giriş ve yatırım imkânlarının karşılıklı olarak artırılması öngörülmektedir.
“Telekomünikasyon Hizmetleri” ve “Mali Hizmetler” eklerinin getirdiği düzenleyici
kurallar sayesinde hizmet sağlayıcılarımız öngörülebilir, rekabetçi ve şeffaf şartlarda hizmet
sunma güvencesine kavuşmaktadır.
Bakanlığımızın e-ticaretin geliştirilmesine ilişkin vizyonu çerçevesinde iş dünyamızın
Katarlı muhatapları ile hızlı, güvenilir ve kârlı ticari ilişkiler kurması amacıyla bir dizi
düzenleme yapılmaktadır. DTÖ’den kaynaklı haklar saklı kalmak kaydıyla Taraflar
“Elektronik Ticaret” bölümü ile Tarafların elektronik yollarla aktarılan iletilere gümrük vergisi
uygulanmamasına yönelik mevcut uygulamaları kayıt altına almaktadır. Tüketicinin korunması
hususunda işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülmekte, E-ticarette kişisel verilerin uluslararası

standartlarla uyumlu şekilde korunmasının önemine vurgu yapılmakta, E-ticaret alanında
düzenlemeye yönelik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefi ortaya konulmaktadır.
Sonuç olarak anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile iş dünyamıza mal ticaretinden mali
hizmetlere, telekomünikasyon hizmetlerinde e ticarete varan kapsamlı ve avantajlı ticaret
rejimi tahsis edilmiş olacaktır.

