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RReessmmii AAdd›› Katar

BBaaflflkkeenntt Doha

YYüüzzööllççüümmüü 11.437 km2

NNüüffuuss 824.789

GGSSMMHH 67,7 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Geleneksel Monarfli

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Emir Hamad b. Halife       
el-Thani (1995-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› fieyh Hamad b. Cabir
el-Thani

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Abdülrezzak 
el-Abdülgani

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 10

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 12.400 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 45, Pakistanl› % 18,
Hindistanl› % 18, ‹ranl› % 15,
Di¤er % 4

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 85, H›ristiyan 
% 6 (Katolik), Di¤er % 9

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 797.500 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 95.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 42 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 19 milyar dolar
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Girifl

Katar’da 2007 y›l›nda ekonomik sektörde yap›lan reformlar ve giriflim-
ler iç politikada öne ç›karken, komflular›yla, bölge ülkeleriyle ve bölge d›fl›
ülkelerle ikili iliflkilerini s›cak tutma yönünde bir d›fl politika izlenmifltir.
ABD’nin uluslararas› platformda yapt›r›m uygulamaya çal›flt›¤› ‹ran ile ku-
rulan yak›n iliflkiler d›fl politikada öne ç›kan geliflmelerin bafl›nda gelmek-
tedir. Rusya ile 2005 y›l›nda yaflan›lan ajan-sporcu krizinden sonra düzel-
meye bafllayan iki ülke iliflkileri ise 2007 y›l›nda olumlu yönde bir seyir iz-
lemifl, özellikle iki ülke aras›nda yap›lan ekonomik anlaflmalar ön planda
yer alm›flt›r. ABD ile iliflkiler ise, aksine olumsuz bir seyir izlemifltir. Söz ko-
nusu geliflmelerin yan›nda Katar, özellikle üye oldu¤u uluslararas› örgütler
arac›l›¤›yla d›fl politikas›nda hareketli bir y›l geçirmifltir. 

‹ç politika ba¤lam›nda Katar’da 2005 y›l›nda at›lmaya bafllanan de-
mokratikleflme ad›mlar› 2007 y›l›nda meyvelerini vermeye devam etmifltir.
Katar Emiri Hamad b. Khalifa el-Thani ülkesinin tarihinde bir ilke imza
atarak, Ulusal Saymanl›k ve fieffafl›k Komitesi’nin* kurulmas›na karar ver-
mifltir.1 Ayr›ca Katar Ticaret ve Sanayi Komisyonu Baflkan› Mozah Nasser
el-Misnad, Katar ‹flkad›nlar› Forumu ile ortakl›k kurduklar›n›, böylece Ka-
tar ifl dünyas›nda üst düzey kad›n yönetici say›s›n› artt›rmay› hedefledikle-
rini aç›klam›flt›r.2 Katar ayr›ca önemli ekonomik yat›r›mlarla da dünya
gündeminde yer alm›flt›r. fiöyle ki 20 Eylül 2007’de Londra Borsas›’n›n %
20’sini sat›n alan Katar, bu giriflimi ile uluslararas› bas›nda kendinden söz
ettirmifltir.3 2007 y›l› boyunca yükselen petrol fiyatlar› ülkedeki nakit ak›fl›-
n› artt›rm›fl, meydana gelen söz konusu fazla ise Katar ulusal havayollar›
için uçak sat›n al›narak de¤erlendirilmifltir.4
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* Komitenin kurulmas› hem mali denetim sa¤lanmas› aç›s›ndan önemli hem de denetimi yetk-
ili kiflilere devrederken Emirin kendi yetkilerini k›s›tlad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan demokratik-
leflme ad›na at›lan bir ad›m olarak yorumlanabilir. 




