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Res mi Ad› Ka tar

Baş kent Do ha

Yü zöl çü mü 11.437 km2

Nü fus 928.600

GSMH 87,1 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Mo nar şi

Dev let Başka n› Emir Hamid b. Halife        
el-Sâni

D› şiş le ri Ba ka n› Şeyh Hamid b. Cabir        
el-Sâni

Tür ki ye Bü yü kel çi si Ab dül rez zak 
el-Ab dül ga ni

As ke ri Har ca ma lar 1,1 milyar dolar

As ker Sa y› s› 11.800 

Et nik Ya p› Arap %45, Pa kis tan l› %18,
Hin dis tan l› %18, ‹ran l› %15,
Di ğer %4

Di ni Ya p› ‹s lam %85, H› ris ti yan 
%6 (Ka to lik), Di ğer %9

Pet rol Üre ti mi 1,23 milyon va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 142.000 va ril/gün

‹h ra cat 37,2 mil yar do lar

‹t ha lat 20,8 mil yar do lar
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İç Politika

Kültürel ve Sosyal Gelişmeler

Nüfusu, yüzde 6,5 büyüyerek, 1,65 milyona ulaşan Katar,1 2009 yılı içe-

risinde, gelişmiş bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla vatandaşlarının

sosyal koşullarını iyileştirecek bir dizi projeyi hayata geçirmeye başladı.2 Bu

amaçla Şehir Planlama ve Kalkındırma Kurumu, “Katar Vizyonu 2030”

stratejisi çerçevesinde, kapsamlı bir şehir geliştirme projesinin uygulamaya

konulması amacıyla bir Japon firması ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çer-

çevesinde Japon firması, Doha’da yeni endüstriyel alanlar inşa edecek. Bu

proje sayesinde Katar’ın, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında en geliş-

miş ülke olması hedeflenmektedir.3

Demokratikleşme ve insan haklarının geliştirilmesi amacıyla UNESCO

tarafından, Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla düzenlenen toplantı-

ya Katar yönetimi ev sahipliği yaptı. Toplantı esnasında, medyanın diya-

log, karşılıklı anlayış ve uzlaşmaya yaptığı olumlu katkılar ifade edildi.4

Diğer taraftan Arap Ligi İnsan Hakları Müdürlüğü, insan haklarının korun-

ması yönündeki çabalara verdiği destekten ötürü Katar yönetimine minnet-

tarlığını iletti. Çünkü Katar, insan haklarının bölge ve uluslararası düzey-

de geliştirilmesi yönünde birçok insan hakları örgütlerinin faaliyetlerine

doğrudan destek vermektedir. Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 14. Ulu-

sal İnsan Hakları Kurumları Asya-Pasifik Forumu ve İnsan Haklarının Ko-

runması ve Geliştirilmesi İçin Ulusal Kurumların Uluslararası Koordinas-

yonu Komitesine tam üye kabul edildi.5

Aynı zamanda, Dürüstlüğün Korunması ve Yolsuzluk ile Mücadele için
Küresel Forum’un altıncısı, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi.
Forumda konuşan Katar Emiri Şeyh Hamid b. Halife el-Sâni, yolsuzluğun
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