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Yasal Uyarı: 

 

İşbu not T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Katar’da 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’da iş yapmak isteyen Türk firmalarının söz konusu bilgileri 
Katar’da faaliyet gösteren profesyonel hukuk bürolarından doğrulatmaları gerektiğini hatırlatır.
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A. YABANCI SERMAYE MEVZUATI 
 

1. Genel 
	

Katar’da yabancı yatırımcıların pazara girişine ilişkin hususlar 2000 yılı 13 sayılı Yabancı 
Sermaye Kanunu ile düzenlenmiştir (Participation of Non-Qatari Capital Law). 

Söz konusu Kanunun yansıra, bir teknoloji serbest bölgesi olarak Katar Bilim ve Teknoloji 
Parkı’nın kurulmasını öngören 36 sayılı Kanun (2004), bir finans serbest bölgesi olarak Katar 
Finans Merkezi’nin kurulmasını öngören 7 sayılı Kanun (2005) ve 27 sayılı yeni Ticaret 
Kanunu (2006), söz konusu yabancı sermaye mevzuatının diğer halkalarını oluşturmaktadır. 

Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine göre Katarlı olmayan yatırımcılar sermayeye %51 
oranında katkı sağlayan Katarlı ortak(lar)ı olduğu sürece ekonominin her alanına yatırım 
yapabilirler.   

Diğer taraftan, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile 
ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların 
geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında, iş danışmanlığı ve teknik hizmetler, 
bilgi ve iletişim hizmetleri, kültürel ve sportif hizmetler, eğlence ve dağıtım hizmetleri 
sektörlerinde  %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verilebileceği hususu Yabancı Sermaye 
Kanunu’nda yer almaktadır.  

Katar ayrıca, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Geliştirme 
Dairesi ile ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için kapsamlı bir destek 
sağlamaktadır. 

Bu çerçevede, Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcılara kambiyo kontrolü 
olmaksızın döviz transferi imkânı sağlamakta, bu ülkede özellikle imalat sektöründe yapılacak 
yatırımlarda ucuz enerji, arazi tahsisi, 10 yıla kadar gelir vergisi istisnası, projede kullanılan 
makine ve ekipman ithalatında gümrük vergisi istisnası gibi teşvikler sunmaktadır. 

Diğer taraftan, ülkede gelir vergisi sistemi bulunmadığından çalışanların kazançlarından kesinti 
yapılmamaktadır. Ayrıca, kurulan firmaya, Hükümetin kabulüne bağlı olarak, 10 yıllık bir 
kurumlar vergisi istisnası da uygulanmaktadır. 

1997 yılında kurulan Katar Kalkınma Bankası (http://www.qdb.qa/) da özel sektör firmalarına 
uygun faizli kredi imkânları sunmaktadır. 

 

2. Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar 
 

13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu’nun (2000-Participation of Non-Qatari Capital Law) 2. 
maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her sektöründe bir veya daha fazla sayıda 
Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak söz konusu şirketlerde yabancı sermaye 
oranının %49’dan fazla olamayacağı hususuna yer verilmekte, ayrıca yabancı sermayenin, 
gayrimenkul, bankacılık, sigortacılık, ticari acentelik alanlarında yatırım yapması 
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yasaklanmakta ve gayrimenkul alımı engellenmektedir. (Yabancıların çeşitli tahsisli 
alanlardaki gayrimenkullerin sınırlı sure için intifa hakkını edinebilmelerine ilişkin yasa 
2004’te çıkarılmıştır.) 

Bununla birlikte, yine aynı maddede, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde 
yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve 
diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında İş ve Ticaret 
Bakanı’nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49’luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve 
%100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yer almaktadır. 

Anılan maddede ayrıca, söz konusu istisna için yerel hammaddelerin optimum ölçüde 
kullanımını sağlayacak, ihracata dönük, yeni bir ürünün üretilmesini veya modern bir teknoloji 
kullanımını sağlayacak, uluslararası önemde bir sanayi kolunun ülkede yerleşimini sağlayacak 
ve yerel işgücünün yetiştirilmesine önem veren projelere öncelik verileceği de belirtilmektedir. 

2010 Ocak ayından itibaren teknik danışmanlık, bilgi teknolojileri ve dağıtım sektörlerinde 
%100 oranında yabancı sermayeli şirket kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Bununla birlikte, fiili durumda, yabancı yatırımcıların %100 yabancı sermayeli bir şirket 
kurarak Katar’da faaliyet göstermeleri teoride kalmakta, çoğunluk hissesinin yabancı ortağın 
elinde olması yönündeki taleplere uzun zaman sonra yanıt alınabilmektedir. 

Yabancı Sermaye Kanunu’nun 3. maddesi, bir kamu hizmetinin verilmesini veya bir kamu 
yatırımından yararlanılmasını kolaylaştıracak bir kontrat üstlenen yabancı firmalara (kamu 
tarafından açılan müteahhitlik projeleri dâhil), söz konusu kontratı ifa etmekle sınırlı kalacak 
şube açma izni verilebileceğini öngörmektedir. 

 

a) Yabancıların Gayrimenkul Edinmeleri 
 

Katar’da yabancıların gayrimenkul edinmelerine ilişkin yasal düzenlemeler, 13 sayılı “Yabancı 
Sermaye Kanunu” (2000) ve “Katarlı Olmayanların Gayrimenkul Edinmelerini ve İntifa 
Haklarını Düzenleyen Kanun” (2004) çerçevesinde ele alınmaktadır. 

13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu’nun 2. maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her 
sektöründe bir veya daha fazla sayıda Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak söz 
konusu şirketlerde yabancı sermaye oranının %49’dan fazla olamayacağı hususuna yer 
verilmektedir. 

Bununla birlikte aynı Kanunda, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak 
yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal 
kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı’nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49’luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve 
%100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yer almaktadır. 

Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine göre, yabancılar gerçekleştirecekleri ekonomik içerikli 
projeler çerçevesinde ihtiyaç duydukları arazileri uzun dönemli -50 yıla kadar- ve yenilenebilir 
sözleşmelerle kiralayabilmektedirler. 



6	
	

Yabancı yatırımcılar, söz konusu yatırımlarını Katarlı veya diğer yabancı yatırımcılara 
devretme hakkına da sahiptirler. 

Yabancıların konut amaçlı mülk edinmelerine imkân sağlayan 2004 tarihli yasaya göre ise 
yabancılar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke vatandaşları ve diğer yabancılar olarak 
ayrılmaktadır. 

KİK üyesi ülkelerin vatandaşları, Kabine tarafından belirlenen “Yatırım Alanları”nda emlak 
sahibi olabilirler. Söz konusu “Yatırım Alanları” içerisinde ticaret, sanayi, turizm, eğitim 
alanlarında projelerin yanı sıra iskân projeleri de gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlar Kurulu’nun 2006 tarihli 5 sayılı Kararı’nda Lusail, Al Khuraj ve Thaayleb alanları, 
KİK üyesi ülke vatandaşlarının emlak edinebilecekleri yerler olarak belirlenmiştir. 

Diğer ülke vatandaşı yabancıların ise, Pearl Adası Projesi, West Bay Lagoon ve Al Khor Resort 
Projesi ile sınırlı olmak kaydıyla emlak sahibi –arazi ve bina- olmalarına imkân sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte, Msheireb, Bin Mahmoud, Al Sadd, and Lusail bölgelerinde ise emlakın intifa 
hakkının 99 yıllığına ve yenilenebilir bir biçimde kiralanması mümkün olmaktadır (lease 
edilmektedir). 

2004 tarihli 20 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre KİK dışında kalan diğer ülke vatandaşları 
anılan bölgelerde arazilerin 99 yıllığına, konutların ise 99 yıla kadar intifa hakkını edinebilirler. 
Söz konusu süreler yenilenebilir. 

 

b) Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Ayrımcılıklar 
 

- Şirket Kuruluşunda Ayrımcılık 
 

Katar’daki şirketlerin kuruluş ve yapıları 2015 yılı 11 sayılı Ticari Şirketler Kanunu (Law 11 
of 2015 - Commercial Companies Law) çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu kanun ile 2002 yılı 
5 sayılı Ticari Şirketler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.   

Bu çerçevede, Katar’da faaliyet gösterecek şirketler;  General Partnership Company (Genel 
Ortaklık Şirketi), Limited Partnership Company (Limited Ortaklık Şirketi), Limited Shares 
Partnership Company (Sınırlı Ortaklık Şirketleri), Joint Venture Company (Ortak Girişim 
Şirketleri), Public Shareholding Company (Halka Açık Ortaklık Şirketler), Private 
Shareholding Company (Özel Ortaklık Şirketler), Limited Liability Company (Limited Şirket), 
olarak sınıflandırılmıştır.  

2002 tarihli yasada yer alan One Person Company (Tek Şahıs Şirketi), Holding Company 
(Holdingler) şirket türleri kaldırılmıştır. Tek Şahıs Şirketlerinin limited şirketlerdeki asgari 
ortak sayısı bire indirildiği için limited şirket olarak; Holdinglerin ise Ortaklık Şirketi ya da 
Limited Şirket olarak faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.  

Bununla birlikte, joint-venture ve limited şirketler dışında, yabancıların Katar’da şirket 
kurmalarında ve kurabilecekleri şirket türlerinde çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. 
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Esas itibariyle Katar’da devlet tarafından verilen imtiyazlar çerçevesinde petrol ve gaz 
sahalarında faaliyet gösteren şirketler ve Hükümet ile özel sektörün birlikte kurdukları proje 
bazlı şirketler yabancı sermaye mevzuatı dışında bulunmaktadır. 

 

- Vergi Hukukunda Ayrımcılık 
 

Katar Vergi Sistemi 2009 yılında çıkarılan 21 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. 
Söz konusu Kanun’a göre Katar’da sürdürülen her türlü iş faaliyeti (uğraş, meslek, hizmet, 
ticaret, bir kontratın yerine getirilmesi veya kar amaçlı her türlü diğer iş) vergiye tabidir. 

Bu çerçevede, Katar’da üstlenilen projelerden elde edilen karlar, herhangi firmanın sahip 
olduğu varlıkların satışından elde edilen karlar, acentelik anlaşması veya ticari mümessillik 
karşılığı Katar’da veya üçüncü ülkelerde elde edilen komisyon gelirleri, kira gelirleri, 
müşavirlik ve danışmanlık gelirleri, bir markanın, tasarımın veya fikri mülkiyet hakkının satışı, 
kiralanması veya imtiyaz hakkının verilmesi sonucunda elde edilen gelirler, daha önce silinen 
borçların ödenmesi halinde elde edilen gelirler veya tasfiye halinde elde edilen gelirler 
doğrudan vergilendirilir. 

Diğer taraftan, mükellefin Katar’da elde ettiği gelirler sonucunda üçüncü ülkelerdeki 
bankalardan elde edilen faiz gelirleri de vergiye tabidir. 

Katar’da iş yapan yabancı ortaklı firmalar veya yabancı firmanın Katar’da kurmuş olduğu 
şubeler, vergi mükellefidir. 

Katar’da yalnızca, Katarlıların ve KİK üyesi ülkelerin vatandaşlarının sahip olduğu işler 
vergiden muaftır. 

 

c) Yabancıların Serbest Dolaşımı 
 

Katar’da 2016 yılının sonuna kadar kefalet-sponsor sistemi bulunmaktaydı. Yabancı ülke 
vatandaşlarının Katar’da oturma ve çalışma izinleri almaları ancak kefilleri kanalıyla mümkün 
olabilmekteydi. 14 Aralık 2016 tarihinde Yabancıların Giriş, Çıkış ve İkametine İlişkin 2015 
yılı 21 nolu Kanun (Law No. 21 of 2015 On the Entry, Exit, and Residency of Foreign 
Nationals) yürürlüğe girmiş ve 2009 tarihli ve aynı isimli yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni 
yasa ile yabancı çalışanların ülkeye giriş-çıkış ve ikametine ilişkin yasada işçi lehine yeni 
düzenlemeler içeren bir değişiklik yapılmıştır. 

Daha önce yabancı çalışanların yurtdışına çıkışları ancak işverenin bir çıkış vizesi vermesi ile 
mümkün olurken, yeni düzenleme ile işverene önceden bildirimde bulunmak kaydıyla işçiler 
yurtdışına çıkabilmektedirler. İşverenin işçinin talebini reddetmesi halinde ise yabancı çalışan 
‘Çıkış İzinleri İhtilaf Komitesi’ ne başvurma hakkına sahip bulunmaktadır. Söz konusu Komite 
ise bu yöndeki bir talebi 3 gün içinde cevaplamak durumundadır. 

Buna ilaveten, işverenlerin yabancı ülkelerden gelen çalışanlara ülkelerini terk etmeden önce 
Katar’daki çalışma koşullarını düzenleyen ve imzaladıkları kontratın orijinal nüshasını 
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sağlaması zorunluluğu getirilmiş olup, bu kontratların işçiye vize alınması öncesinde ilgili 
Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Yabancı çalışanlarca, 2015 yılı 21 sayılı Kanun çerçevesinde sabit süreli iş sözleşmelerinin 
şartlarını yerine getirmişlerse başka bir işte çalışmak için ilk işverenin iznini alma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Süresiz sözleşmesi bulunanların ise 5 yıllık hizmeti tamamlamış olmaları 
şartı ile ilk işverenin iznine ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Katar’a çalışmak için gelen yabancılar geçici çalışma vizesi ile giriş yaparlar. Akabinde, 
Medical Commission’da kan grupları tespit edilir, göğüs röntgenleri çekilir ve fiziken 
çalışabilirlikleri tespit edilir. Söz konusu sağlık testlerinin ardından parmak izleri alınır ve 
oturma-çalışma izni almak için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulur. 

Diğer taraftan, ülkede çalışma izni alan yabancılar, aylık ücretleri 7.500 QR’nin (yaklaşık 2.000 
ABD Doları) üzerinde ise ailelerini Katar’a getirebilmekte ve onlara sponsor olabilmektedirler. 
Ülkede kadınların işe alınmasında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca, kadın çalışanlar da 
kriterleri karşıladıklarında, eşlerinin kefaletini alabilirler. 

Yabancı çalışan ülke dışında 6 aydan fazla kalamaz. Katar dışında 6 ay geçiren yabancı çalışan, 
çalışma ve oturma izninin geçerliliği 60 günden fazla ise, belirli bir ücret ve sponsorunun 
başvurusuyla tekrar giriş yapabilir. Yeni yasa bu uygulamaya da önceden yetkili birimlerden 
giriş izni alınmış olması şartı ile istisna getirmektedir.  

 

B. KARAR SÜRECİ 
 

Yukarıdaki kısa değerlendirme çerçevesinde, Katar’da iş yapmak isteyen firmaların faaliyet 
alanlarına göre, şirket kurmak, şube açmak, ticari temsilcilik kurmak veya acentelik vermek 
gibi çeşitli seçeneklerden kendileri için en uygununu seçmeleri gerekmektedir. 

 

- Katar Şirketler Kanunu 
 

Katar’daki şirketlerin kuruluş ve yapıları 2015 yılı 11 sayılı Ticari Şirketler Kanunu (Law 11 
of 2015 - Commercial Companies Law) çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu kanun ile 2002 yılı 
5 sayılı Ticari Şirketler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.   

Bu çerçevede, Katar’da faaliyet gösterecek şirketler;  General Partnership Company (Genel 
Ortaklık Şirketi), Limited Partnership Company (Limited Ortaklık Şirketi), Limited Shares 
Partnership Company (Sınırlı Ortaklık Şirketleri), Joint Venture Company (Ortak Girişim 
Şirketleri), Public Shareholding Company (Halka Açık Ortaklık Şirketler), Private 
Shareholding Company (Özel Ortaklık Şirketler), Limited Liability Company (Limited Şirket), 
olarak sınıflandırılmıştır.  

2002 tarihli yasada yer alan One Person Company (Tek Şahıs Şirketi), Holding Company 
(Holdingler) şirket türleri kaldırılmıştır. Tek Şahıs Şirketlerinin limited şirketlerdeki asgari 
ortak sayısı bire indirildiği için limited şirket olarak; Holdinglerin ise Ortaklık Şirketi ya da 
Limited Şirket olarak faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.  
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Bununla birlikte, joint-venture ve limited şirketler dışında, yabancıların Katar’da şirket 
kurmalarında ve kurabilecekleri şirket türlerinde çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. 

(Esas itibariyle Katar’da devlet tarafından verilen imtiyazlar çerçevesinde petrol ve gaz 
sahalarında faaliyet gösteren şirketler ve Hükümet ile özel sektörün birlikte kurdukları proje 
bazlı şirketler yabancı sermaye mevzuatı dışında bulunmaktadır.)  

 

1. Şirket Kurmak 
 

Son dönemde yakalanan hızlı kalkınma süreci,  ekonominin her alanında girişilen büyük 
yatırımlar ve sağlanan çeşitli teşvikler, Katar’da şirket kurmayı cazip hale getirmektedir. 

Bununla birlikte, Katar’da şirket kurmak, bazı istisnalar dışında, Katarlı ortağın %51 çoğunluk 
payına sahip olmasını gerektirmekte ve bu faktör çoğu zaman caydırıcı olabilmektedir. 

Ancak, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin 
kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların 
geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında, iş danışmanlığı ve teknik hizmetler, 
bilgi ve iletişim hizmetleri, kültürel ve sportif hizmetler, eğlence ve dağıtım hizmetleri 
sektörlerinde  %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verilebileceği hususu Yabancı Sermaye 
Kanunu’nda yer almaktadır.  

 

a) 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 1 ila 50 ortaktan oluşan 
şirketlerdir. LLC’lerde, istisnai durumlar hariç olmak üzere şirket sermayesinin %51’inin 
Katarlı olması esastır. Şirketin sermayesine ilişkin olarak belirlenmiş bir asgari değer 
bulunmamaktadır. 2002 tarihli yasada yer alan ve sermayenin tamamı ödenmiş en az 200.000 
Katar Riyali (QR) olması şartı kaldırılmıştır. Her hissenin değerinin 10 QR’dan yüksek olması 
gerekmektedir. 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’lerin 
sigortacılık, bankacılık veya fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteremeyeceklerine ilişkin eski 
yasada yer alan hüküm 2015 tarihli yasadan çıkartılmıştır. Fakat bu kısıtlama Katar Merkez 
Bankası Kanununda yer almaya devam etmektedir.  

Şirket kuruluşu için öncelikle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Ticari Sicil ve Marka 
Bölümüne online olarak yeni şirket kayıt başvurusu yapılır. Kurulacak şirket için seçilen ismin 
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müsait olup olmadığı, bu ismin ayrılması ve ilgili ödemenin yapılması online sistem üzerinden 
yapılabilmektedir.  

Bir LLC kurulurken; bir şirket sözleşmesi Arapça olarak ya da hem Arapça hem İngilizce olarak 
hazırlanır ve ortakların tamamınca imzalanır. Söz konusu belgede; 

-  Şirketin adı ve merkezi, 

-  Kuruluş amacı, 

-  Kurucuların adları, uyrukları, ikamet yerleri, meslekleri ve sahip oldukları paylar, 

-  Şirketin faaliyet süresi, 

- Şirketin sermayesi (nakdi veya diğer), söz konusu sermayenin bölündüğü hisse sayısı ve 
değerleri, 

-  Şirket yöneticilerinin bilgileri, 

-  Kar ve zararın ne ölçüde paylaşılacağı, 

yer alır. 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 kuruluş sözleşmesinin imzasız versiyonu Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Ticari 
Şirketler Kontrol Bölümüne (Commercial Companies Control Department) sunulur. Buradan 
onay alan sözleşme Adalet Bakanlığı Tasdik Birimi noterliği huzurunda imzaya yetkili 
temsilciler tarafından imzalanır.  

Eğer yabancı ortak gerçek değil tüzel bir kişilikse yabancı ortağın ticaret sicili ve şirket kuruluş 
belgelerinin; yönetim ya da ortaklar kurulunun şirket kurulması ve bu konuda imzaya yetkili 
bir temsilci ataması yönünde aldığı kararın; imzaya yetkili kişinin pasaportunun tasdikli 
örnekleri ve Arapça çevirileri gerekmektedir. Aynı zamanda kurulacak yeni şirketin 
sermayesinin tamamının ödenmiş olduğuna dair banka evrakları da gereklidir. Ancak, kuruluş 
sermayesi şirket kurulumu tamamlandıktan ve ticaret sicili alındıktan 15 gün sonra da bankaya 
yatırılabilir. Bu durumda şirket müdürlerinden biri tarafından Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
söz konusu miktarın yatırılacağına ilişkin bir taahhüt verilir. 15 günün sonunda sermaye 
tutarının bankaya yatırıldığına ilişkin dekont Bakanlığa sunulmazsa Ticaret Sicili firmaya 
verilen Ticaret Sicil Sertifikasını söz konusu miktar yatırılıncaya kadar askıya alır.  

Söz konusu belgeler ile birlikte Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nda tescil tamamlanır. Tescil 
için istenecek ücret firmanın faaliyet alanına göre değişmektedir. Aynı anda firmanın Katar 
Ticaret ve Sanayi Odasına (Qatar Chamber of Commerce and Industry) kaydı da 
gerçekleştirilir. Bu kayıt için istenecek ücret firmanın sermaye miktarına bağlıdır.  

Şirketin ofisi için yapılan kira kontratı ile örneğin firma Doha’da kurulacaksa Doha 
Belediyesinden (Municipality of Doha) işyeri ve tabela ruhsatı alınır. İçişleri Bakanlığı 
Göçmenlik Dairesi’nden (Ministry of Interior - Immigration Office) çalıştırılacak işçilerin 
kaydı için gerekli göçmenlik kartı alınır. Katar’da ticari faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin 
ticaret sicilinin alınmasından sonra en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığının Kamu Gelirleri 
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ve Vergi Dairesine (Public Revenues and Tax Department - PRTD) başvurarak vergi kartı 
alması gerekmektedir.  

Tescil yapıldıktan sonra şirket sermayesi, şirket yöneticileri adına serbest bırakılır. 

Söz konusu kayıt işlemlerin takibi için genellikle bir aracı –“mandoub” kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda hukuk bürolarınca da şirket kuruluş işlemleri takip edilebilmektedir.  

 

b) 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, 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. 

 

2. 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, 
söz konusu 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 Arapça çevirisi, 

- Şirketin şubesinin yetkilisine verilen vekâletin tasdikli örneği ve Arapça çevirisi, 

ile birlikte Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi’ne başvurmak zorundadır. 

Şirketin ofisi için yapılan kira kontratı ile örneğin firma Doha’da kurulacaksa Doha 
Belediyesinden (Municipality of Doha) işyeri ruhsatı ve akabinde İçişleri Bakanlığı Göçmenlik 
Dairesi’nden (Ministry of Interior-Immigration Office) çalıştırılacak işçilerin kaydı için gerekli 
göçmenlik kartı alınır. 

Söz konusu şubenin kontrata bağlı olarak İthalatçılar ve Müteahhitlik Firmaları sicillerini de 
alması gerekebilir. 

Şubelerin faaliyetleri, istisnalar bulunmakla birlikte, vergiye tabidir. 
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3. 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 vekâletin tasdikli örneği ve Arapça çevirisi, 

ile birlikte Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi’ne başvurmak zorundadır. 

Şirketin ofisi için yapılan kira kontratı ile örneğin firma Doha’da kurulacaksa Doha 
Belediyesinden (Municipality of Doha) işyeri ruhsatı ve akabinde İçişleri Bakanlığı Göçmenlik 
Dairesi’nden (Ministry of Interior-Immigration Office) çalıştırılacak işçilerin kaydı için gerekli 
göçmenlik kartı alınır. 

Yurtdışında yerleşik firmaların Katar’daki temsilcilikleri; pazar araştırmalarını, reklam ve 
özendirme 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, söz konusu 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. 

 

C. ŞİRKETLERİN FESHİ 
 

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.  
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D. VERGİ SİSTEMİ 
 

1. Genel 
 

Katar Vergi Sistemi 2009 yılında çıkarılan 21 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. 
Söz konusu Kanuna göre Katar’da sürdürülen her türlü iş faaliyeti (uğraş, meslek, hizmet, 
ticaret, bir kontratın yerine getirilmesi veya kâr amaçlı her türlü diğer iş) vergiye tabidir. 

Bu çerçevede, Katar’da üstlenilen projelerden elde edilen karlar, herhangi firmanın sahip 
olduğu varlıkların satışından elde edilen karlar, acentelik anlaşması veya ticari mümessillik 
karşılığı Katar’da veya üçüncü ülkelerde elde edilen komisyon gelirleri, kira gelirleri, 
müşavirlik ve danışmanlık gelirleri, bir markanın, tasarımın veya fikri mülkiyet hakkının satışı, 
kiralanması veya imtiyaz hakkının verilmesi sonucunda elde edilen gelirler, daha önce silinen 
borçların ödenmesi halinde elde edilen gelirler veya tasfiye halinde elde edilen gelirler 
doğrudan vergilendirilir. 

Diğer taraftan, mükellefin Katar’da elde ettiği gelirler sonucunda üçüncü ülkelerdeki 
bankalardan elde edilen faiz gelirleri de vergiye tabidir. 

Katar’da iş yapan yabancı ortaklı firmalar veya yabancı firmanın Katar’da kurmuş olduğu 
şubeler, vergi mükellefidir. Katar’da yalnızca, Katarlıların ve KİK üyesi ülkelerin 
vatandaşlarının sahip olduğu işler vergiden muaftır. 

Diğer taraftan, Katar’da elde edilen maaş ve ücretler gelir vergisi (kişisel), sosyal sigorta 
kesintisi veya diğer kesintilerden muaftır. 

 

2. Vergi İdaresi 
 

Katar vergi sisteminde gelir gregoryen takvimi çerçevesinde hesaplanır. Bununla birlikte, 
mükellefler 31 Aralık dışında bir tarihte biten 12 aylık bir dönem için gelir hesaplanmasını da 
talep edebilirler. Mükellefin ilk vergi dönemi 12 aydan eksik veya fazla olabilir, ancak bu süre 
6 aydan az veya 18 aydan fazla olamaz. 

Mükellefin faaliyeti geçici ise veya 6 aydan daha kısa sürüyorsa, mükellef faaliyetinin sona eriş 
tarihini bir dilekçe ile vergi idaresine bildirir. 

 

3. Beyanname 
 

Vergi beyannameleri, mali yılın bitiminden itibaren 4 ay içerisinde doldurulmalıdır. Bu süre 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nın Vergi Dairesi’nce uzatılabilir, ancak her koşulda uzatım 
süresi 8 ayı aşamaz. 

Verginin ödenme tarihi, beyannamenin vergi idaresince incelenip kabul edildiği tarihtir. 
Bununla birlikte, verginin ödenme tarihi de, mükellefin gerekçeli başvurusu incelenmek 
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suretiyle azami 8 ay ertelenebilir. İdare, söz konusu ertelenme süresinde verginin taksitler 
halinde ödenmesini de kabul edebilir. 

Beyanname verilmemesi, mükellefe Bakanlıklar veya kamu kuruluşlarından yapılan 
ödemelerin durdurulması sonucunu doğurur. Diğer taraftan, 11 sayılı Kanun’a göre İdare’nin 
vergi ödemeyen mükellefin mallarına el koyma hakkı da vardır. İdare, vergisini ödemeyen 
mükellefin alacaklılarından da vergi tahsili yoluna gidilebilir. 

Gecikme cezası, aylık bazda ödenecek verginin %2’si veya 10.000 QR (hangisi daha fazla ise) 
olarak hesaplanır. Gecikme cezası günlük olarak hesaplanır, ancak toplam vergi borcunun 
%24’ünü aşamaz. 

Katar Maliye Bakanlığı 2014 yılından itibaren vergi yönetim sistemi (tax administration system 
- TAS) adıyla online bir sistem kurmuştur. Maliye Bakanlığı ile yapılacak ve beyannamelere, 
ödemelere, vergi kartı başvurularına, stopaj beyannamelerine ilişkin tüm yazışmaların 
https://tasportal.mof.gov.qa/ adresinden ulaşılabilen yeni elektronik sistem üzerinden yapılması 
gerekmektedir.  

Diğer taraftan Katar’da ticari faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin ticaret sicilinin 
alınmasından sonra en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığının Kamu Gelirleri ve Vergi 
Dairesine (Public Revenues and Tax Department - PRTD) başvurarak vergi kartı alması 
gerekmektedir. Bu süre zarfında sisteme kayıt olunmaması ve başvuru yapılmaması halinde 
5000 QR ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir.  

 

4. Muhasebe Kayıtları 
 

Mükellef kayıtlarını, vergi idaresinden aksine bir izin almadığı sürece, Katar Riyali olarak 
tutmak zorundadır. 

Vergi idaresi, mükellefin Katar’da tuttuğu muhasebe kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir.  Söz 
konusu dokümanların Arapça tutulmasına gerek yoktur. Diğer taraftan dokümanların, 
beyannamenin vergi idaresine teslimi tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için muhafaza 
edilmesi zorunludur. 

Sermayesi veya yıllık karı 100.000 QR’yi aşan her firma, mali denetçiler tarafından hazırlanmış 
bir mali durum raporunu da beyanname ile birlikte sunmak zorundadır. Söz konusu mali durum 
raporu Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı bir muhasebeci tarafından 
hazırlanmalıdır. 

Beyanname ve mali durum raporu sunulduktan sonra vergi idaresi, beyannameyi inceler. Bu 
süreçte idarenin firmaya aydınlatıcı sorular sorma hakkı da bulunmaktadır. Bu durum özellikle 
ana üstlenici-taşeron ilişkisi içerisinde firmalar açısından önem taşımaktadır; genellikle bazı 
masraf kalemlerinin ayrıntılı açıklanması veya ücretin hesaplanması istenebilir. 

Diğer taraftan idare, mükellefin beyannamesinin doğru olmadığına kanaat getirirse veya 
mükellef beyanda bulunmaz, muhasebe kayıtlarını sunamaz veya idare tarafından istenen 
bilgileri veremez ise, idare tahmini bir kar üzerinden bir değerlendirme raporu hazırlar. 
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Mükellef söz konusu değerlendirme raporuna 30 günlük bir süre içerisinde geçerli nedenlerle 
itiraz hakkına sahiptir. Mükellefin itirazı yine idare tarafından değerlendirilir. Söz konusu itiraz 
hakkı kullanılmazsa, idarenin hazırladığı rapor vergiye esas teşkil eder. 

Bununla birlikte, mükellefin itiraz hakkını kullanmasından sonra idarece verilecek yeni karar 
da mükellef tarafından uygun bulunmazsa, konu Vergi Temyiz Komitesi’ne intikal eder. Diğer 
taraftan mükellef veya idare konuyu Vergi Mahkemesi’ne de sunulabilir.  

 

5. Verginin Hesaplanması 
 

Vergi borcu İngiliz ve Amerikan muhasebe uygulamaları temelinde, sunulan mali durum raporu 
çerçevesindeki karlar, amortisman giderleri ve diğer mali unsurlar göz önünde bulundurularak 
hesaplanmaktadır. 

Genel olarak herhangi bir varlığın satışından elde edilen sermaye artışları, gelir olarak 
değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Katar’da sürdürülen bir faaliyetin sonucunda elde edilen 
kazançlar ve söz konusu kazançlardan elde edilen gelirler ve karlar da vergiye tabidir. 

Mükellef mal temini ve montajını öngören kontratının tüm değerini beyan etmek zorundadır. 
Mükellefin Katar dışından temin etmiş olduğu mal ve diğer hizmetlerin bedeli, geçerli 
dokümanlarla beyan edildiği takdirde masraf olarak kabul edilir. Faiz giderleri, ödenen kiralar, 
işgücü giderleri ve maaşlar, çalışanlara verilen iş sonu tazminatları, emeklilik sigortası giderleri, 
diğer vergi giderleri, vergi idaresince kabul edilen silinmiş borçlar vergiden düşülür. 

Bununla birlikte, vergilendirilen faaliyete ilişkin olmayan kişisel ve diğer giderler, vergi 
cezaları ve diğer mali cezalar, sigorta tarafından karşılanabilecek tüm kayıplar, arazi 
bedellerinde ve diğer giderlerde artışa yol açan amortisman payları, bir şubenin merkez ofisinin 
giderlerine ilişkin yaptığı harcamaların toplam gelirlerine (taşeronluk giderleri, ithal edilen 
makine ve ekipman bedelleri, şirketin Katar dışındaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
düşülür) oranının %3,5’i aşması, vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Öte 
yandan firmanın yalnızca Katar’da şubesi varsa, şubenin merkez için yaptığı harcamaların oranı 
cironun %3’üdür. 

 

6. Amortisman 
 

Vergi matrahının hesaplanmasında kullanılan amortisman oranları aşağıda yer almaktadır. 
Beyannamede söz konusu oranların aşılması halinde aşan oranlar dikkate alınmaz, söz konusu 
oranların aşağısında bir oran kullanıldığında ise herhangi bir hak iddia edilemez. 
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Varlıklar 
Yıllık 

Amortisman 
Oranı (%) 

Binalar (Ofisler, meskenler, depolar, hastaneler) 5 
Yollar ve köprüler 5 
Depolama tankları ve boru hatları 5 
Deniz taşıtları 10 
Akaryakıt ve servis istasyonları binaları ve yolları 20 
Bu listelemede bulunmayan diğer tesisler, makineler ve tıbbi 
ekipman 

15 

Ofis mobilya ve ekipmanı 15 
İnşaat ve yol makineleri, atölyeleri ve ekipmanları 15 
Çekiciler 15 
Otomobil ve motosikletler 20 
Uçaklar 20 
Delme ve yüzey düzeltme araçları 15 
Ağır vasıtalar 20 
İş makinelerinin bakımında kullanılan makineler 15 
Rafinerilerde kullanılan makineler, boru hatları ve küçük 
tanklar 
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Bilgisayar ekipmanı 33,3 
 

7. Diğer Hükümler 
 

Taşeronlar, vergi idaresinden vergi borçları bulunmadığına dair ibraname almadan, ana 
müteahhitlerden ve diğer kamu kurumlarından son ödeme taksitini alamazlar. Bu durum ana 
müteahhit için de geçerlidir. Ana müteahhit taşeronlarının ve bu firmalarla yaptığı kontratların 
listesini vergi idaresine iletmekle mükelleftir, söz konusu firmalarla yapılan kontratlardaki fiyat 
değişikliklerini de idareye bildirmek zorundadır. 

Taşeronların son ödeme taksitini almak için ana müteahhit firmaya sunduğu ibranameler, ana 
müteahhit tarafından iş sonunda vergi idaresine sunulur. 

 

8. Vergi Oranları 
 

2009/21 sayılı Vergi Kanunu’nun 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile 
Katar’daki vergi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi oranı %10 olarak değişmiştir. 

 

9. Vergiden Muafiyet 
 

Ekonomik faaliyetlere vergi istisnası tanınması bir Komite tarafından kararlaştırılır. İlgili 
komite ekonomik faaliyetleri; sanayi, tarım, ihracat, maden ve petrol, turizm, iletişim 
alanlarında veya Katar’ın ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sosyal açılardan getirisi bulunan 
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alanlarda olup olmadığına, ekonomik faaliyetin Katar’ın kalkınma planları doğrultusunda olup 
olmadığına ve ilgili Hükümet birimlerinden gerekli onayın alınıp alınmadığına, ulusal 
ekonomiye katkısı olup olmadığına bağlı olarak inceler. Söz konusu incelemede, projenin 
karlılığı, sürdürülen diğer projelere olabilecek katkıları, ülke içindeki kaynakların ne ölçüde 
kullanıldığı, projenin ödemeler dengesine olabilecek etkileri, modern teknolojilerin ülkeye 
getirilmesi ve Katarlılara sağlayacağı istihdam imkânları kriterleri de kullanılır. 

Vergi istisnası tanınmış bir projeyi üstlenen bir müteahhit de vergi istisnasından yararlanmak 
amacıyla başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte, vergi istisnası tanınan her mükellef de 
muhasebe kayıtlarını tutmalı ve mali yılın bitiminden itibaren 4 ay içerisinde kayıtlarını vergi 
idaresine iletmek mecburiyetindedir. 

 

10. Stopaj ve Diğer Vergiler 
 

Katar’da stopaj uygulaması yeni Vergi Kanunu’yla gelmiştir. Yurtdışında yerleşik bir şirketin 
Katar’daki verdiği bir hizmet sonucunda oluşan brüt royalty ve teknik ücretleri %5’i oranında; 
komisyon, faiz, brokerlik ücreti, katılım ücreti ve yönetici ücretinin brütünün %7,5 oranında 
tahakkuk eder ve hizmeti alan Katarlı vergi mükellefi tarafından Vergi İdaresi’ne yatırılır. 

Katar’da stopaj ve kurumlar vergisi dışında kişisel vergiler, KDV, satış vergisi, emlak vergisi 
yoktur. Ancak, Körfez İşbirliği Ülkelerinin Ocak 2018 tarihinden itibaren ortaklaşa 
kararlaştıracakları bir oranda KDV uygulaması başlatılması planlanmaktadır. Bu oranın %5 
olması beklenmektedir. Bu kapsamda Katar’ın da Ocak 2018 itibariyle KDV uygulamaya 
başlayacağı beklenmektedir. Ancak uygulamanın detaylarına ve kesin başlangıç tarihine ilişkin 
hâlihazırda resmi bir açıklama yapılmamıştır.
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E. KATAR’DA FAALİYET GÖSTEREN HUKUK BÜROLARI 
 

Katar’da faaliyet göstermek isteyen firmaların, bu ülke mevzuatına hâkim bir hukuk 
bürosundan destek almalarında büyük yarar bulunmaktadır. Bu çerçevede, bazı hukuk 
firmalarının irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

 

Al Tamimi & Co. (Law Office of Adv. Mohammed Al-Marri) 
PO Box 23443, Doha, State of Qatar 
Tel:+974 4457-2777 
Faks+974 4436-0921  
Web: www.tamimi.com 
 
Al-Kaabi Law Firm 
P.O. Box 16729, Doha, State of Qatar 
Tel+974 4443-6222 
Faks: +974 4443-6777 www.alkaabilawfirm.com 
 

Arab Law Bureau 
P.O. Box 22301, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4494-5528 
Faks: +974 4494-5588 
 
Behzad Law Office 
P.O. Box 869, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4466 -0333 
Faks: +974 4466-4888  
Web: www.behzadlawfirm.com 

Law Office of Abdul Rab Al-Malki  
P.O. Box 1850, Doha, State of Qatar  
Tel: +974 4442-4856 
Faks:+974 4443-4336 
 
Law Office of Abdulla Al-Khulaifi & Ali Abdulla Jaffar 
P.O. Box 22034, Doha, State of Qatar 
Tel:+974 4441-7885 
Faks:+974 4441-8170 
 
Law Office of Ali bin Nasser Al-Naimi 
P.O. Box 2457, Doha, State of Qatar 
Tel+974 4443-2959;4443-2747 
Faks: +9744443-2595 
 
Law Office of Dr. Najeeb bin Mohamed Ahmed Al-Nuaimi 
P.O. Box 9952, Doha, State of Qatar 
Tel+974 4431-1124 
Faks+9744431-1128 
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Law Office of Khalid bin Mohammed Al-Attiya 
P.O. Box 9228, Doha, State of Qatar 
Tel:+9744436-4447 
Faks: (974) 436-4449 
 
Gebran Majdalany 
P.O. Box 4004, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4435-8286 
Faks: +9744441-7817 
 
Law Office of Majed Nasser Al-Badr P.O. Box 17197, Doha, State of Qatar Tel: +974 4444-
9596 
Faks: +974 4437-0814 
 
Patton Boggs Attorneys At Law 
P.O. Box 22632, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4447-8300 
Faks: +974 4447-8311  
Web: www.squirepattonboggs.com   
 
Riad Rouhani and Partners 
P.O. Box 8747, Doha, State of Qatar 
Tel: +9744442-5815; 4444-3660; 4442-2106 
Faks: +974 4444-1428 
 
Law Office of Sayel Daher 
P.O. Box 5684, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4441-5080; 4441-5081 
Faks: +974 4444-3930 
 
Simmons & Simmons 
5th Floor Al Mirqab Tower, Al Corniche Street 
P.O. Box 23540 Doha, State of  Qatar 
Tel: +9744483-9466 
Faks: +9744483-9584  
Web: www.simmons-simmons.com  
 
Law office of A. Rahman Mohamed Al-Jufairi C Ring Road P.O. Box 425, Doha, State of Qatar 
Tel: : +974 4466-5775; 4431-0002 
Faks:+9744436-7557;4432-1694 
 
Law Office of Muna Yousef Al Mutawa 
PO Box 24022, Doha, State of Qatar 
Tel:+974 4444-4749 
Faks:+974 4444-4750  
 
Law Office of Noora Sarhan 
PO Box 6790, Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4444-3206; 4444-3230 
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Faks: +9744444-3207 
 
Qatar International Law Firm 
Palm Tower B 13th floor Apt. 1304-1305 P.O.Box: 22021 Doha-Qatar 
Tel:  +974 44111135 -  +974 44111136 
Faks: +974 44694300 
Web: www.interlawonline.net  
E-posta: info@interlawonline.net
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F. KAMU KURUMLARI İRTİBAT BİLGİLERİ 
 

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 
www.mec.gov.qa   
 
Ministry of Economy and Commerce, The Commercial Registration and Licenses Department 
(Şirket Kuruluşu ve Sicil Kaydı)  
PO Box 22355 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4494 5522 
Faks: +974 4493 3054 
www.mec.gov.qa 
http://www.mec.gov.qa/en/departments/administration_Trade/registration-and-license-
business/Pages/default.aspx#sthash.nQdrShZ1.dpuf  
   
Ministry of Municipality and Environment, Commercial Permits Section 
(Ticari İzin Talepleri) 
PO Box 44556 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 44337577 
Faks: +974 44411464  
www.mme.gov.qa  
 
Ministry of Finance 
(Vergi Sicil Kaydı ve Vergi Kartı Alınması) 
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 
(Sanayi Projeleri İzinleri) 
PO Box 2599 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 4484 6444 
Faks:+974 44832024  
www.mei.gov.qa 
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Urban Planning and Development Authority Engineering Acceptance Committee 
(Müşavirlik Büroları İzinleri) 
P.O. Box: 22332 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 - 44348038 
Faks: +974 - 44437993 
E-posta: engcommittee.support@mme.gov.qa  
http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1468&siteID=2 
 
Qatar Tourism Authority Licensing Department 
(Turizm Firmaları İzinleri) 
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 
(Sağlık Projeleri İzinleri) 
PO Box 42 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 44070000 
Faks:+97444321592  
E-posta: ghcc@moph.gov.qa   
www.moph.gov.qa   
 
Ministry of Education Department of Private Education 
(Okul İzinleri) 
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 
(Yüksek Öğrenim İzinleri) 
PO Box 35111 Doha, State of Qatar 
Tel: +974 44559555 
Faks: +974 44659444  
http://www.edu.gov.qa/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 

Fax   : +974 4434 2128 

E-mail: doha@ekonomi.gov.tr  

 


