
Katar Nakl�ye H�zmetler�m�z
Şah Loj�st�k olarak Katar’a
nakl�ye h�zmetler�m�z son derece
gen�şt�r. Yılların b�lg�, b�r�k�m ve
deney�m�yle sektörde yer alıyor,
her zaman koşulsuz müşter�
memnun�yet� �le hareket
ed�yoruz. Bunu yaparken
yükler�n�z�n sağlıklı, güvenl� ve
zamanında ulaşab�lmes� adına
sürec� yürütüyor, nakl�yeye göre
uyarlama yapab�l�yoruz.

Katar’a g�decek yükünüz eğer
Doha tesl�mat noktalı �se adrese

tesl�m olmaktadır. Çözümler�m�zde her zaman kapıdan kapıya h�zmet ver�leb�lmekted�r.
Karayolu �le Katar’a ulaştırılması gereken yükler�n�z �ç�n komple tır h�zmet� ver�leb�lmekted�r.
Komple tır h�zmet�m�zde yükünüz hang� şeh�rdeyse kapınızdan alınmakta, d�rekt olarak varış
noktasına doğru harekete geçmekted�r. Böylece en kısa sürede tesl�mat yapılab�lmekted�r.
İstersen�z Katar konteyner nakl�yat h�zmet� de tarafımızca sağlanab�lmekted�r.

Katar’a göndereceğ�n�z yükler�n�z �ç�n araç ve konteyner tak�b� yapab�l�r, özel navlun
alternat�fler�m�zden �st�fade edeb�l�r, her aşamaya da�r operasyon desteğ� alab�l�rs�n�z.
H�zmetler�m�z tamamıyla kusursuz b�r sonuca odaklı �lerlemekte, memnun�yet�n� esas
alınmaktadır.

Türk�ye Katar Başlangıç Güzergahları

Şah Loj�kt�k olarak uzun yıllardır Katar �le Türk�ye arasında �thalat, �hracat çalışmaları sürdüren
ş�rketler�n çözüm ortağı konumundayız. Çoğu kez müşter�ler�m�z tarafından Türk�ye’n�n hang�
şeh�rler�nden Katar’a nakl�ye yapıyorsunuz sorusuyla muhatap oluyoruz ve bunu en net şek�lde
�fade etmekte fayda görüyoruz.

 Katar’a İstanbul, Ankara, İzm�r, Mers�n, Kocael�, Gaz�antep, Konya, Kayser�, Hatay, Antalya,
Den�zl� başta olmak üzere bütün şeh�rler�m�zden nakl�ye yapab�l�yoruz. İş�n�n ehl�, sektörde
deney�m sah�b�, �ş�n� büyük b�r özgüvenle yapan ek�pler�m�z ülkem�z�n hang� �l�nde olursanız
olun gerekl� b�lg�lend�rmey� yapmaktadır. Talepler�n�z� en �y� şek�lde karşılamak adına hang�
nakl�ye türümüzün s�z�n �ç�n daha �deal olduğu, hang� güzergahların kullanılması gerekt�ğ� g�b�
detayları paylaşmakta ve talepler�n�ze en doğru karşılığı vermekted�r.

Şah Loj�st�k olarak ülkem�z�n bütün şeh�rler�nden karayolu, den�zyolu veya havayolu seçenekler�
�le Katar’ın başta Doha olmak üzere bütün şeh�rler�ne nakl�ye h�zmet� vereb�l�yoruz. Katar’ın
başkent� ve en büyük şehr� olan Doha aynı zamanda ülke t�caret�n�n, nakl�ye ve loj�st�k
faal�yetler�n�n de merkez�d�r. Resm� ve t�car� �şlemler büyük oranda Doha’dan yürütülmekte,
f�rmamız da burayı merkez olarak kullanmaktadır.
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F�rma olarak Katar’a kuru yük taşımacılığı, proje yükü taşımacılığı, konteyner taşımacılığı,
pars�yel taşımacılığı, fr�go taşımacılığı ve d�ğer alternat�f çözümler�m�z� devam ett�r�yoruz.
Amacımız �lk günden bu yana �thalat ve �hracat alanında s�z değerl� müşter�ler�m�z�n rekabet
gücünüzü arttırmaya yardımcı olmak, kar oranınızı en üst sev�yeye taşımak ve bütün bunları
yaparken en �y� f�yat avantajlarını karşınıza çıkarmaktır. Bunun �ç�n sürekl� kend�m�z�
gel�şt�r�yor, f�lomuzu genç tutuyor ve nakl�ye operasyon süreçler�m�z�n kusursuzca �şlemes�n�
sağlıyoruz.

Katar Nakl�yat F�yatları

Katar’a herhang� b�r yük gönderme �ht�yacı olanların öncel�kl� merak ett�kler� konulardan
b�r�s� Katar nakl�yat f�yatları olmaktadır. Bu, son derece doğal. Çünkü t�caret�n merkez�nde
para vardır ve herkes b�r �ş�n mal�yet�n�n ne olacağı hakkında araştırma yapar.

Katar nakl�ye f�yatları çeş�tl� etkenlere göre değ�ş�r. Bunlardan �lk� yükünüzün nerden alınıp
nereye tesl�m ed�leceğ�d�r. Adresler arası mesafe doğrudan yol süres�ne, yakıta, h�zmet gününe
etk� edeceğ�nden dolayı yükünüzün nereden alınacağı hesaplamada d�kkate alınır. Mesela
Mers�n’den alınacak yükle G�resun’dan alınacak yükün f�yatı değ�şeb�l�r. Aynı şek�lde Doha
daha merkez� b�r yerd�r. Fakat bütün müşter�ler�m�z�n yükler� Doha’ya g�tmeye b�l�r. Başka b�r
şehre, daha uzak b�r noktaya tesl�mat yapmak da gerekeb�l�r. Bu da f�yatlandırmada etk�l� olur.

Katar nakl�yat f�yatları üzer�nde etk�l� olan b�r d�ğer detay nakl�ye türüdür. Hal�yle f�rmamız pek
çok nakl�yat çeş�d�yle yükünüzün ne kadar ac�l olduğuna, m�ktarına, c�ns�ne göre operasyonlar
gel�şt�reb�l�yor. Mesela fr�go nakl�ye, proje nakl�ye veya pars�yel nakl�ye türler�n�n
f�yatlandırmaları değ�şeb�l�r. Çünkü nakl�ye türüne göre kullanılacak araç türü, ek�pmanlar, tak�p
ed�lecek güzergahlar, varış süreler� değ�şecekt�r. Bütün bunlar da f�yatlandırmada bel�rley�c�
olab�l�r.

Şah Loj�st�k olarak her zaman en �y� h�zmet�, en modern loj�st�k çalışmalarını ve modern
konsept� müşter�ler�m�zle buluşturmayı amaçlıyoruz. İlk günden bu yana sürekl� kend�m�z�
gel�şt�rerek bunu sağlamakla b�rl�kte da�ma bütçe dostu f�yatlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz.
Yükünüzün m�ktarına, güzergaha, nakl�yat türümüze vs. göre en uygun f�yatlandırmayı
yapıyoruz.

Katar Nakl�ye Operasyon Sürec�

Katar nakl�ye operasyon sürec� tamamıyla müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarına göre uyarlanab�l�r.
B�zler her zaman güvenl�, hızlı, kal�tel� ve uygun f�yatlı operasyonlara �mza atmaya çalışıyoruz.
Bunu yaparken sürec� tamamıyla s�z�n �ht�yaçlarınıza göre detaylandırıyoruz. İstersen�z adım
adım kabaca şöyle açıklayab�l�r�z:

İlk olarak müşter�ler�m�z çağrı h�zmetler�m�zle �let�ş�me geçerler.

Personeller�m�ze ne tür b�r �ht�yaçları olduğunu bel�rt�rler ve detaylar konuşulur.
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Müşter�ler�m�ze yükler�n�n türüne, m�ktarına göre en �y� çözümün ne olacağı, tesl�mat
süres�n�n ortalama ne kadar süreceğ�, hang� güzergahların tak�p ed�lmes�n�n daha uygun
olacağı g�b� detaylar ver�l�r.

Detaylarda mutabık kalınması hal�nde b�r f�yat hesaplaması yapılarak müşter�ler�m�ze
nakl�yeler�n� ne kadara mal olacağı aktarılır.

Kabul ed�lmes� hal�nde rezervasyon yapılarak bel�rlenen günde araçlarımız yükler� alır.

Doğrudan taşınacaksa araçlarımız yükle b�rl�kte yola çıkarak en kısa sürede Katar’a ulaşır ve
dağıtım �şlemler�ne geç�l�r.

Pars�yel taşıma yapılacaksa İstanbul depomuzda yükler�n�z toplanır ve haftanın bell�
günler�nde çıkış yapılır.

Evrak, gümrük g�b� bütün detaylar da müşter�ler�m�zle paylaşılır. Her adımı müşter�ler�m�z
rahatlıkla tak�p ederek yükler�n�n tesl�m�ne kadar operasyon sürec� hakkında b�lg� sah�b�
olurlar.

Şah Loj�st�k olarak tentel� dorse tır taşımacılığı, pars�yel taşımacılığı, fr�go taşımacılığı g�b�
çeş�tl� nakl�ye türler�m�zde anlaşmalı acenteler�m�zle de b�rl�kte den�z, hava ve karayolu
taşımacılığı yapab�l�yoruz. Ülkem�z�n her şehr�nden komple d�rek tır çıkışı yapab�l�yor, pars�yel
nakl�ye operasyonu yapab�l�yor, �hracat ve �thalat çalışmalarınızda güven�l�r çözüm ortağınız
olab�l�yoruz.

Türk�ye Katar Nakl�ye Gerekl� Evraklar

Katar ülkem�ze oldukça uzak b�r Ortadoğu ülkes�d�r. Hemen bütün ülkelere olduğu g�b� Katar’a
da b�r nakl�ye faal�yet� yapılacağında çeş�tl� evraklara gereks�n�m olur. Bunları Türk�ye’de
gerekecekler, yolda gerekenler ve Katar’da gerekenler olarak gruplandırab�l�r�z. Katar nakl�ye
sürec�nde Türk�ye �ç�n başlıca gerekl� evraklar şunlardır:

Türkçe fatura

Çek� l�stes�

İhracat beyannames�

Türkçe fatura yükünüze a�t detayları barındırır. İhracat çalışmalarınızla �lg�l� detaylar da faturada
yer alır ve Türk�ye’de kullanılır. Çek� l�stes� Türk gümrükler�nde �stenen b�r evraktır ve bu evrak
gümrük �şlemler�n�n tamamlanmasında talep ed�l�r. İhracat beyannames� �se Türk çıkış gümrüğü
�ç�n kullanılır ve Katar’a nakl�ye h�zmet� alırken s�zlerden talep ed�l�r.

K�m� zaman yukarda bel�rtt�ğ�m�z evraklar dışında başka evrak taleb� de olab�l�r. Bunlar
tamamıyla resmî kurumlarla alakalı olduğu �ç�n yönetmel�klere, uygulamalara, yük detayına göre
değ�şeb�l�r. İş�n�n ehl� olarak çalışan personeller�m�z operasyonel süreçle alakalı her detayı
s�zlerle paylaşacaklar ve nakl�ye h�zmet�m�ze da�r bütün b�lg�ler� vereceklerd�r. Üstel�k en güncel



hal�yle hang� evrakların �steneceğ�n�, bunları nereden, nasıl tem�n etmen�z gerekt�ğ�n�, en hızlı ve
kolay şek�lde evrak tem�n�n� nasıl yapab�leceğ�n�z� ve d�ğer detayları s�zlere aktaracaklardır.

Evrak sürec� çoğu zaman en can sıkıcı kısımdır. Resm� �şlemlerle uğraşmak çoğu k�ş�ye zor ve
karmaşık geleb�l�r. Fakat f�rmamızın bu alanda sah�p olduğu deney�m, personeller�n�n tecrübes�,
özver�s� Türk�ye �ç�n gerekl� evrakları tem�n�n�zde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Katar Taşımaları �ç�n Kullanılan Evraklar İng�l�zce Olmalıdır?

Katar �le Türk�ye arasında �thalat, �hracat yapılırken çeş�tl� evraklara �ht�yaç olur. Katar
taşımaları �ç�n kullanılan evraklar İng�l�zce olmalıdır. Bu nedenle müşter�ler�m�z�n gerekl�
evrakları İng�l�zce olarak hazırlamaları gerekmekted�r. Bu noktada İng�l�zce olarak bulunması
gereken evrakları ve detaylarını şöyle sıralayab�l�r�z:

Invo�ce: Bu evrak gerçek faturadır ve Katar’a taşıma yaparken Invo�ce’a gereks�n�m vardır.
Alıcıların gümrük çözeb�lmeler�nde bu evraka �ht�yaç olacağından İng�l�zce olarak
bulunmalıdır.

Pack�ng L�st: Bu evrak ürün çek� l�stes�d�r. Ürünler�n�z Katar’a vardığında alıcı yükler�
pack�ng l�st üzer�nden kontrol eder. Bu l�steye göre ürünler�n eks�ks�z ve doğru olup
olmadığına bakar. Ayrıca Katar gümrüğünde de bu evraka gerek duyulur.

Menşe Şahadetnames�: Bu evrak alıcının gümrükçüsünün ya da alıcının kend�s�n�n gümrük
�şlemler�n� çözeb�lmes� �ç�n gerekl�d�r. Belgede ürünler�n hang� ülkeye a�t olduğu detaylı
olarak yer alır. Adından da anlaşılacağı üzere b�r nev� menşe� göster�l�r.

Sağlık Sert�f�kası: Bu evrak Katar’a yapılan her mal taşımada gerek olmaz. Fakat gıda ve
benzer� ürünler taşınacaksa ürünler�n sağlıklı olup olmadığın kontrol �ç�n sağlık sert�f�kası
gerekl�d�r. Eğer b�r gıda ürününüz varsa ve sağlık sert�f�kası yoksa ürünler�n�z�n Katar’a g�r�ş�
engelleneb�l�r ya da süreç uzatılab�l�r.

Katar’a yük göndereceğ�n�zde İng�l�zce olarak hang� evraklara �ht�yacınız olduğu, bunların nasıl
ve nereden alınab�leceğ�, hang� özell�klere göre alınması gerekt�ğ� g�b� bütün detaylara uzman
personeller�m�zce ulaşab�l�r, gerekl� desteğ� alab�l�rs�n�z.

Katar Nakl�ye’de Güzergah ve Trans�t Süre Nasıldır?

Katar �le Türk�ye arasında sınır komşuluğu yoktur. Mesafe olarak da oldukça uzaktır. Buna
karşın doğru planlama ve uygun araçlarla �k� ülke arasında rahatlıkla nakl�ye yapılab�l�r. Şah
loj�st�k olarak Katar �le t�caret yapmak �steyen bütün ş�rketler�m�ze kolaylık sağlamaya çalışıyor,
en uygun güzergahlardan yükler�n� en hızlı b�ç�mde varış noktasına ulaştırıyoruz. Katar nakl�ye
sürec�nde güzergah ve trans�t süre nasıldırsorunuzun karşılığını uygulamalı olarak da
göster�yoruz.

Katar nakl�yede karayolu �le ulaşım sağlanacaksa gönderm�ş olduğunuz yükler Gürbulak –
Bazargan – Buşehr L�manı – Al Ruwa�s Katar L�manı şekl�nde gerçekleşt�r�l�r. Yükünüzün alıcısı



l�mandan ürünler� tesl�m alır ve aktarma �şlemler�n� gerçekleşt�r�r.

Dolayısıyla çıkış sınır kapısı olarak Gürbuak kullanılır. G�r�ş gümrüğü İran’ın Bazargan’dır.
İran’dan Katar’a çıkış l�manları olarak Lenge, Buşehr, Bandar Abbas, bandar Deyyer kullanılır.
Katar g�r�ş l�manı olaraksa Hamad ve Al Ruwa�s l�manları terc�h ed�l�r. Eğer dorse Buşehr
l�manından çıkış yaptı �se Al Row�se L�manında tesl�mat gerçekleşt�r�l�r. Bandar Abbas
L�manından çıkış yaptı �se Hamad L�manında tesl�mat gerçekleşt�r�l�r.

Katar’a trans�t süre karayolu taşımacılığında ortalama 7 gün şekl�nded�r. 7 gün trans�t süre
bazında tesl�matlarınız yer�ne ulaştırılır. F�rma olarak her zaman müşter�ler�m�z �ç�n en sağlıklı
güzergahları kullanmaya çalışıyor, bütçe yönet�m�n� �y� yapab�lmek adına en avantajlı yolları
terc�h etmeye çalışıyoruz. Söz verd�ğ�m�z günde tesl�matımızı yapmaya gayret ed�yoruz.

Katar Nakl�ye H�zmet� Sunduğumuz Şeh�rler�m�z

Katar �le Türk�ye arasında oldukça güçlü b�r �thalat, �hracat faal�yetler� vardır. Ülkem�z�n hemen
her �l�nden Katar’dan talep ed�lecek ürünler olab�lmekte, k�m� zaman yılın her dönem�nde k�m�
zamansa bell� aylarda Katar’a g�decek ürünler olab�lmekted�r. Bu da Katar nakl�ye h�zmet�
sunduğumuz şeh�rler�m�z noktasında ülkem�z�n hemen her şehr�nden taşıma yapab�lmem�z�
sağlamaktadır. En sık nakl�ye taleb� gelen şeh�rler�m�z� �se şöyle sıralayab�l�r�z:

b: Ülkem�z�n başkent� olan Ankara aynı zamanda sanay� alanında da oldukça gel�şm�şt�r. Bu
nedenle her gün Ankara – Katar arası taşınması gereken yükler olab�lmekte, Ankara Organ�ze
Sanay� Bölges�, S�ncan g�b� merkezlerden yükleme yapılab�lmekted�r. F�rmamız da �stenen her
yerden Katar’a nakl�ye desteğ� sağlamaktadır.

İstanbul: Türk�ye’n�n en büyük metropolü İstanbul’dur. T�caret�n de merkez� konumundadır.
Uzun yıllardan ber� ülkem�zle d�ğer ülkeler arası t�caret traf�ğ�n�n merkez� statüsünded�r. Aynı
durum Katar nakl�ye �ç�n de geçerl� olup İstanbul’dan Katar’a her çeş�t nakl�ye h�zmet�m�z
devam etmekted�r.

Antalya: Adı daha çok tur�zmle b�rl�kte anılan Antalya tarım, sanay� alanında da öneml� b�r
yere sah�pt�r. Özell�kle seracılığın büyük gel�şme kaydetmes� ve �kl�m�n�n müsa�t olması
neden�yle Antalya yaş sebze meyven�n merkezler�nden b�r�s�d�r. F�rmamız da Antalya – Katar
nakl�ye talepler�n�z� en uygun araçlarla karşılayab�lmekted�r.

İzm�r: Ülkem�z�n üçüncü büyükşehr� olan İzm�r tur�zm, tarım, sanay� kent� özell�ğ�ne sah�pt�r.
İster fr�go �ster pars�yel, �stersen�z komple taşımalarınızı Ödem�ş, Menderes, Al�ağa,
Menemen, Bornova, Kemalpaşa g�b� her noktadan alab�l�r�z. Ek�pler�m�z operasyon sürec�n�
en �y� şek�lde planlarla ve İzm�r – Katar nakl�ye desteğ� sağlarlar.

Katar nakl�ye alanında h�zmet sunduğumuz şeh�rler�m�z sadece saydıklarımızdan �baret
değ�ld�r; Mers�n, Hatay, Konya, Adana, Kayser�, Gaz�antep ve d�ğer bütün şeh�rler�m�zden
de yükleme yapab�l�r�z.


