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Katar 2005 

Ayla Akdoğan 

ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki 
önemli müttefiklerinden birisi olan Katar, 
2003 yılında başlayan Irak Savaşı’nda ABD 
askerleri için bir üs görevi üstlenmişti. İki 
ülke ilişkileri 2004 yılında da hem askerî 
hem de ekonomik olarak yoğunluğunu 
devam ettirmiş,1 ABD’nin 2005 yılında 
Irak’taki mevcudiyeti devam ettiğinden 
Katar Washington’un Irak politikası bağ-
lamında önemini korumuştur. 2004 yılın-
dan 2005’e sarkan diğer bir olay, Rusya ile 
Katar arasında yaşanan ajan krizi olmuş ve 
söz konusu kriz, 2005 yılına gelindiğinde 
aşılabilmiştir. Öte yandan, 2005 yılı boyun-
ca Doha yönetimi Şam ve Tahran ile sık sık 
bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası 
gelişmeleri değerlendirmiş, ikili ilişkilerin 
nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşmelerde bulunmuştur. 

İç politika bağ-
lamında 2005 yılı bo-
yunca Katar’da yargı 
sistemi demokratikleş-
tirilmeye başlanmış, 
ekonomik alanda ön-
ceden sadece Katarlıla-
ra açık olan “Doha 
Securities Market” gibi 
alanlara yabancı ser-

Resmî Adı Katar 

Başkent Doha 

Yüzölçümü 11.437 km² 

Nüfus 863.051 

GSMH 22,47 Milyar Dolar 

Hükûmet Biçimi Geleneksel Monarşi 

Devlet Başkanı  
Emir Hamdan bin El- 
Tani (1995-) 

Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Cabir El Tani 

Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hasan El-Nuami 

Askerî Harcama-
lar/GSMH 

% 10 

Asker Sayısı 12,400 (2002) 

Etnik Yapı  
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1 “Qatar: Country profile”, Al-Jazeera, August 24, 2005. 

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/03e39903-7420-4348-8c5b-5a51cd2c3cee.htm


Katar  2005 293 

mayenin girmesine 
imkân tanınmıştır.2 
Yine demokratikleşme 
bağlamında Katar 
Dışişleri Bakanı Şeyh 
Hamad Bin Jasem Bin 
Cabir El-Thani Hazi-
ran 2005/ Haziran 
2006 tarihleri     ara-
sında     

Arap % 45 

Pakistanlı % 18 

Hindistanlı % 18 

İranlı % 15 

Diğer % 4 

Dini Yapı  

İslam  % 85 

Hıristiyan % 6 (Katolik) 

Diğer  % 9 

Petrol Üretimi 790.500 varil/gün 

Petrol Tüketimi 33.000 varil/gün 

İhracat 24,9 milyar dolar 

İthalat 6,706 milyar dolar 

parlamento seçimlerinin yapılacağını ve bu doğrultuda oluşturulan 
komitelerin demokratik ülkeleri ziyaret ederek seçim sistemleri hakkın-
da bilgi toplamaya başladıklarını açıklamıştır.3 Dışişleri Bakanı’nın açık-
lamalarından kısa bir süre sonra, yapılan referandumda %96.6 ile 2003 
yılında oluşturulan anayasanın kabul edilmesi ülkenin demokratikleş-
mesi açısından önemli bir gelişme olarak görülmüştür.4 Üyelerinin ço-
ğunluğunu halkın seçeceği bir parlamentonun kurulmasını öngörme-
sinden dolayı yeni anayasa hakkında yapılan yorumlar bu durumun 
Katar’daki demokratikleşmeyi hızlandıracağı yönünde olmuştur. 

Öte yandan, Mart 2005’te Katar iç politikasındaki reformlar 
doğrultusunda yaşanan gelişmeleri sekteye uğratan bir olay meydana 
gelmiştir. 15 yıldır Katar’da yaşayan Mısır asıllı bir kişi başkent Do-
ha’da İngiliz okulu tiyatrosuna patlayıcı yüklü bir araçla intihar saldı-
rısı düzenlemiş ve bunun neticesinde bir İngiliz vatandaşı hayatını 
kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştır. Saldırının Irak’ı Özürleştirme 
Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk gelmesi ve saldırıdan bir 
hafta önce üst düzey bir El-Kaide yetkilisinin İslam coğrafyasındaki 
Batılı hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılacağını açık-
laması dikkatleri saldırının uluslararası boyutuna çekerken,5 bunun 

                                                 
2 DEİK, “Katar Ülke Bülteni”, Kasım 2005, www.deik.org.tr/bultenler/ 

2005111073524Katar-Kasım2005.pdf (26 Aralık 2005), s. 2-4. 
3 “Parliamentary elections in Qatar within one year”, Arabicnews, March 29, 

2005. 
4 “Qatar to adopt first constitution”, Al-Jazeera, June 8, 2005. 
5 Jeremy M. Sharp, “Qatar: Background and US Relations”, CRS Report for 

Congress, March 22, 2005, s. 8; “An Egyptian commit the suicide attack in Qatar 
and investigation are launched on the role of Al-Qaeda”, Ain-Al-Yaqeen, 
March 25, 2005. 
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Katar iç politikası ile bağlantılı olmadığı yorumları yapılmıştır. Saldı-
rıdan kısa bir süre sonra binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen göste-
rilerde terörizmin lanetlenmesi ve bunun reformları engellememesi 
gerektiği yönünde sloganlar atılması da intihar saldırısının son yıllar-
da hız kazanan reformları etkilemeyeceğini göstermiştir.6 

2005 yılı boyunca Doha yönetimi ve bölge ülkeleri arasında kar-
şılıklı ziyaretler gerçekleşmiş ve bu ziyaretlerle bölgesel iş birliğinin ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk 
resmî ziyaret, 6 Mart’ta Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa El-Thani 
tarafından ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası plat-
formda geliştirilebilecek projeler konusunda görüş alışverişinde bu-
lunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirilmiştir. İki 
“kardeş” ülke arasında ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesi 
konusunun temel gündemi oluşturduğu ziyarette ayrıca Bahreyn’e ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaşım bağlantısı sağlayacak olan köprü-
lerin inşası önemli bir konu olmuştur.7 

Bölgesel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında, Mayıs 
ayı boyunca Katar doğal gazının Bahreyn’e ulaştırılması konusunda 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Şubat ayında iki ülkeyi birbirine bağla-
yacak yolun inşası konusunda anlaşan ülke liderleri Mayıs ayına ge-
lindiğinde ilişkileri geliştireceği düşünülen doğalgaz projesine ilişkin 
görüşmelerde bulunmuşlardır. 5 Mayıs’ta ülke yetkilileri arasında 
imzalanan anlaşma doğrultusunda oluşturulan “ortak komite” kısa 
sürede Katar’dan Bahreyn’e doğalgaz aktarımı konusunda teknik 
detayları görüşmeye başlamış ve yapılan ilk açıklamada doğalgaz 
boru hattının daha az maliyetli olacağı gerekçesiyle deniz altından 
geçirileceği açıklanmıştır. Şubat ayında yol inşasına karar verilmesinin 
ve Mayıs’ta gaz anlaşmasının yapılmasının iki ülke arasında uzun 
süreden beri devam eden deniz sınırlarına ilişkin anlaşmazlıkların 
çözümünü de kolaylaştıracağı yönünde yorumlar yapılmıştır.8 

Mart 2005’te Hindistan Petrol ve Gaz Şirketi ile Katar yönetimi 
arasında 300 milyon varil petrol rezervi olduğu tahmin edilen Najwat 
petrol bölgesinde yeni petrol kuyularının açılması ve kuyuların iyileş-

                                                 
6 “Qatar says no terrorism”, Al-Jazeera, March 22, 2005. 
7 “Amir of Qatar starts an official visit to UAE”, Arabicnews, March 7, 2005. 
8 “Qatar to supply gas to Bahrain”, Al-Jazeera, May 8, 2005; Jasem Ali, “Qatar 

and Bahrain take steps to bolster economic ties”, Gulf News, May 14, 2005. 
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tirilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.9 Katar Emiri Şeyh El-
Thani’nin 14 Nisan 2005’te Hindistan’a gerçekleştirdiği resmî ziyarette 
Katar’dan Hindistan’a yılda 7,5 ton sıvı gaz aktarımını öngören bir 
anlaşma imzalanmış, enerji sektöründe iş birliği konusu üzerinde 
durulmuş ve ileriye yönelik olarak petrol, doğalgaz, petrokimyasallar, 
çelik sanayii ve başkaca stratejik sektörlerde yapılabilecek işbirlikleri 
gündeme getirilmiştir.10 6 Haziran 2005’te Katarlı ve Pakistanlı yetkili-
ler arasında Katar gazının Pakistan üzerinden Asya’ya (özellikle Hin-
distan ve Çin’e) ulaştırılması bağlamında gaz ve petrol projeleri ile 
ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede ayrıca Pakis-
tan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmış-
tır.11 

Ekim 2005’te İran Dışişleri Bakanı Manouchehr Mottaki, Körfez 
turunun beşinci durağı olan Doha’da Katarlı yetkililerle bir araya 
gelerek Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ın Katar Emiri’ne gönderdiği 
mektubu teslim ettikten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler ve özellikle 
Irak’ta yaşananlar başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda 
görüş alışverişinde bulunmuştur.12 Bu görüşmeler, İran’ın Batı tara-
fından dışlanmış olduğunu iddia etmesi ve ABD askerlerinin Katar’da 
konuşlanmaları münasebetiyle İran açısından, İran’ın nükleer güç elde 
etme çalışmaları nedeniyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklardan 
tedirginlik duyan Katar için de bu açıdan önem arz etmiştir.13 

6 Şubat 2005’te Suriye Savunma Bakanı Hasan Tourkamni, iki 
ülke arasındaki ilişkileri geliştirme bağlamında Katarlı yetkililerle 
görüşmek üzere Doha’ya resmî bir ziyarette bulunmuş, ziyaret sıra-
sında askerî ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik hususunda koordi-
nasyonun sağlanması konuları görüşülmüştür.14 Mart ayının başında 
ise Katar Emiri El-Thani Suriye’ye yaptığı ziyarette, bölgesel gelişme-
ler konusunda görüşmelerde bulunmuş, görüşmelerde Lübnan eski 
başbakanlarından Hariri’nin öldürülmesi konusunda fikir teatisi ya-
pılmış ve Katar Emiri’nin Washington ile olan yakın münasebeti dola-

                                                 
9 “India bags Qatar oil field contract”, Al-Jazeera, March 2, 2005. 
10 “India, Qatar to boost energy ties”, Al-Jazeera, April 14, 2005. 
11 “Qatari gas pipeline for Asia in Hamad-Musharraf talks”, Arabicnews, June 7, 

2005. 
12 “Qatar, Iran discuss Iraq situation”, Al-Jazeera, October 6, 2005. 
13 Brian Whitaker and agencies, “Gulf states show concern at Iran’s nuclear 

plans”, The Guardian, December 19, 2005. 
14 “Syrian defense minister in Qatar”, Arabicnews, February 7, 2005. 
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yısı ile ABD de görüşme konusu olmuştur.15 29 Haziran 2005’te Suriye 
Devlet Başkanı Beşar Esad, Katar’a kısa süreli bir ziyarette bulunmuş-
tur. Bu ziyarette Arap dünyasındaki durum, bölgesel ve uluslararası 
gelişmelerle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş, iliş-
kilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.16 Esad’ın ziyaretinden sonra Temmuz ve Ağustos 
aylarında Katar ve Suriyeli yetkililer görüşmelerde bulunarak yatırım 
ortaklığı anlaşması yapmışlardır. Bununla iki ülke arasındaki ekono-
mik ilişkileri daha da geliştirici bir etki hedeflenmiştir. Bu ortaklık ile 
Katarlı yatırımcıların Suriye’de özellikle sanayi ve turizm alanlarında 
yatırım yapabilmelerinin önü açılmıştır.17 17 Kasım 2005’te Suriye 
Tarım Bakanı Adel Safar ve Katar’ın Şam Büyükelçisi Majid Ghanem 
Mohammed El-Ali, Suriye ve Katar arasında tarım konusunda iş birli-
ği üzerine görüşmüşlerdir. Katarlı Büyükelçi iki ülke arasında güçlü 
ilişkiler bulunduğunu ve bunu yatırım yapmayı arzulayan Katar’ın 
tarım sektörüne de taşımak istediklerini vurgulamıştır.18 Kasım ayının 
sonuna doğru Şam’da 1. Suriye-Katar Yatırım Konferansı yapılmıştır. 
Suriye’nin bu konferanstan beklentisi ülkenin gelişim çabalarını güç-
lendirmek olmuş, ayrıca ülkenin gelişmesinin Katar’ın yatırımları ile 
hem hızlanacağı hem de ülkeyi güçlendireceği beklenmiştir. Katarlı iş 
adamları ise yatırım çevreleri ile bu şekilde iyi ve güçlü bağlar gelişti-
rilebileceği umuduna sahip olduklarını belirtmişlerdir.19 

15 Eylül 2005’te Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jasem 
Bin Cabir El-Thani, Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail Dışişleri 
Bakanı Silvan Shalom ile bir araya gelmiştir. Katarlı Bakan, bir çözüme 
varmak üzere Arap devletlerine ve İsrail’e uluslararası bir konferansta 
buluşmak için çağrı yapmıştır. Arap devletlerinin İsrail ile görüşmele-
rinin İsrail’in her istediğinin olacağı anlamına gelmeyeceğinin, zira 
bütün ülkelerin uluslararası toplumun birer parçası olduklarının altı 
çizilmiştir.20 Katar Dışişleri Bakanı Ortadoğu’daki sorunun sadece 

                                                 
15 “Amir of Qatar in Damascus today”, Arabicnews, March 2, 2005. 
16 “Syria and Qatar discuss situation in the region”, Arabicnews, June 30, 2005. 
17 “Qatar-Syria joint investment company”, Arabicnews, July 12, 2005; “Qatar 

joint investment company with Syria”, Arabicnews, August 31, 2005. 
18 “Syria and Qatar stres agricultural relations”, Arabicnews, November 18, 2005 
19 “1st Syrian-Qatari Investment Conference Opens in Damascus”, Arabicnews, 

November 24, 2005. 
20 “Qatar’s foreign minister meets with Israeli peer”, Arabicnews, September 16, 

2005; http://cnnturk.com/interactive/yazdir.asp?PID=319&HID=&haberID= 
125640 (30 Aralık 2005) 
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Filistinlilere hakları geri verilirse çözülebileceğini vurgulamış, bunun 
sağlanabilmesi içinse İsrail’e baskı yapmak gerektiğini, sorunun çö-
zülmesi durumunda ise normal ilişkiler kurulabileceğini ifade etmiş-
tir.21 Öte yandan Katarlı yetkililer Ekim 2005’te İsrail’de tesis edilecek 
13.000 kişilik bir futbol stadyumu için 6 milyon dolar yardım yapaca-
ğını duyurmuştur.22 Bu yardımın, İsrail birinci liginde Arap oyuncula-
rı da barındıran tek kulüp olan Bnei Shakinin’in başkanının da Arap 
olması vesilesi ile yapılacağının altı çizilmiştir.23 

Kasım 2005’te Katar ve ABD, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış 
doğal gaz rafinerisini kurmak için 14 milyar dolarlık bir anlaşma 
yapmışlardır. Buradan çıkan hammaddenin çoğunun ABD’ye ihraç 
edilmesi, Katar’ın ABD ile sahip olduğu askerî ve siyasi alandaki iyi 
ilişkiyi ekonomik alana da yaymak istediğini göstermiştir.24 Aynı ay 
içerisinde ABD Başkanı’nın Katar’da bulunan El-Cezire televizyon 
kanalının bombalanacağı hususunda açıklamaları olduğu basına yan-
sımış ve başta El-Cezire televizyonu çalışanları ve Gazeteciler Ulusal 
Birliği olmak üzere değişik ülkelerin basın mensupları bu açıklamaları 
kınamıştır.25 ABD’li yetkililer basının yönelttiği soruları ya yanıtsız 
bırakmış ya da böyle bir durumun varlığını inkar etmişlerdir.26 

2004 yılının Şubat ayında eski Çeçen lider Yandarbayev’in Do-
ha’da öldürülmesi üzerine Rusya ve Katar arasındaki ilişkiler gergin-
leşmişti. Katar, bu suikast sebebi ile iki Rus ajanını tutuklamış, buna 
karşın Rusya da iki Katarlı sporcuyu önce tutuklamış sonra da serbest 
bırakmıştı.27 İki ajanın Katar’da idam cezası ile yargılanmaları sebebi 

                                                 
21 “Qatar’s foreign minister calls on Arabs to pressure Israel”, Arabicnews, Sep-

tember 24, 2005. 
22 “Qatar funds new stadium in Israel”, Al-Jazeera, October 11, 2005. 
23 “Katar’dan İsrailli takıma yardım”, 12 Ekim 2005, www.bbc.co.uk/turkish/ 

news/story/ 2005/10printable/051012_qatar_israel.shtml (4 Ocak 2005) 
24 “Qatar, US enter $ 14-billion gas deal”, Al-Jazeera, November 18, 2005. 
25 “Daily Mirror: Bush talked about bombing al-Jazeera”, Arabicnews, November 

23, 2005; “Aljazeera probes Bush ‘bombing’ memo”, Al-Jazeera, November 23, 
2005; “El Cezire’de ABD’yi protesto eylemi”, 24 Kasım 2005. 

http://cnnturk.com/interactive/yazdir.asp?PID=319&HID=&haberID=141363 
(04 Ocak 2006); “An uneasy relationship”, Al-Jazeera, November 23, 2005. 

26 John Plunkett, “Memo warning ‘attack on pres freedom’, The Guardian, No-
vember 23, 2005; Dominic Timms, “Al-Jazeera seks answers over ‘bom-
bing’memo”, The Guardian, November 23, 2005. 

27 “Katar ve Rusya Arasında Kriz”, 1 Mart 2004, www.voanews.com/turkish/ 
archive/2004-03/a-2004-03-01-13-1.cfm 
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ile gerginlik 2005 yılının son aylarına kadar devam etmiştir. Rusya 
yakalanan iki ajanın, Yandarbiyev’in arabasına yerleştirilen bombayla 
ilgileri olmadığını, El-Kaide’nin para kaynaklarını araştırmak üzere 
Katar’a giden bu kişilerin uluslararası yasalara aykırı bir iş yapmadık-
larını savunmuş ve iadelerini talep etmiştir.28 Aralık ayında söz konu-
su iki kişinin Rusya’ya iade edilmesiyle sorun çözülmüş, iki ülke ara-
sında özellikle teröre karşı iş birliği yapıldığı ve ilişkilerin iyi niyet 
çerçevesinde devam ettiği vurgulanmıştır.29 

Katar’ın 2005 yılında Avrupa ülkelerinden Almanya ile ilişkileri 
yoğun olmuştur. Katar-Almanya ilişkileri geleneksel olarak zaten iyi 
olmakla birlikte 14 Haziran 2005’te Almanya Şansölyesi Gerhard Sch-
röder Katar’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmiş ve hızlı tren sistemleri 
ve Katar endüstrisinin geliştirilmesinde Almanya’dan ithal edilecek 
teknolojinin kullanılması hususunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.30 
Daha önce bahsedildiği üzere inşa edilecek iki köprünün Katar için 
önem arz etmesi bağlamında Almanya ile hızlı tren sistemleri konu-
sunda varılan mutabakatın köprülerin inşasının hızlanmasına etki 
edeceğinden önemli olmuştur. Köprülerin biri Bahreyn’e diğeri Birle-
şik Arap Emirlikleri’ne bağlantıyı sağlayarak Suudi Arabistan’a ula-
şım açısından bağımlılığı azaltacağından önemli görülmüştür.31 

2005 yılı boyunca Katar’ın bölgesel ve uluslararası örgütlerle 
ilişkilerine gelince Körfez İş birliği Konseyi ve İslam Konferansı Örgü-
tü (İKÖ) bağlamında ilişkiler görüş alış verişi çerçevesinde yaşanırken, 
Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkiler ise Güvenlik Konseyi’nde 2006-
2007 yılları için daimi olmayan temsil hakkı kazanma çerçevesinde 
yürümüştür. Katar’ın Körfez İşbirliği Konsey ile ilişkilerine bakıldı-
ğında yapılan zirve ve toplantılarda, özellikle 2005 yılında iç politika-
sında önemli bir etkiye neden olan intihar saldırısı nedeniyle, terörü 
kınayıcı açıklamalarda bulunmuş ve bu anlamda bu örgüt içerisinde 
bu eyleme karşı iş birliğini geliştirici girişimler başlatmıştır. Öte yan-

                                                 
28 “11 Nisan 2004 Basın Özeti”, 11 Nisan 2004, www.bbc.co.uk/turkish/ pressre-

view/story/ 2004/04/040411_pressreview.shtml. 
29 Sarah Rainsford, “Convicted Russia agents ‘missing’, 17 Şubat 2005, 

http://news.bbc.co.uk/2/europe/4275147.stm.  
30 “Qatar, Germany sign hi-tech train deal”, Al-Jazeera, June 14, 2005; “Katar”, 

Ocak 2005, www.auswaertiges–amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ 
ausgabe_html?type_id=14&land_id=78 (26 Aralık 2005) 

31 “Secretary General Heads for Doha”, December 11, 2005. 
www.arableagueonline.org/arableague/english/print_page.jsp?art_id=3915 

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/03e39903-7420-4348-8c5b-5a51cd2c3cee.htm
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dan, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 
Katar Dışişleri Bakanı ile 15-16 Haziran 2005 tarihlerinde yapılan ikin-
ci G77’ler ve Çin zirvesi çerçevesinde Doha’da bir araya gelmiştir. 
Örgütte yapılacak reformlar görüşülmüş, Sudan’daki sorunun çözü-
müne ilişkin barış süreci ele alınmış32 ve güney ülkelerine yardımda 
bulunmak üzere ekonomik destek fonu kurulması yönünde çalışmala-
ra başlanması karara bağlanmıştır.33 

Katar’ın 2005 yılında Birleşmiş Milletler ile ilişkilerine gelince, 
Katar Mayıs ayında BM Güvenlik Konseyi’nde Asya bölgesi için tahsis 
edilen daimî olmayan üye sandalyesine 2006-2007 yılları için talip 
olmuştur.34 Adayların bölgesel gruplar içinde Konsey’e başvurmaları 
ve Güvenlik Konseyi’nde daimi olmayan üye seçilebilmeleri için 191 
sandalyeli BM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamada oyların en az 
üçte ikisini (128 oy) almaları gerekir. Katar bu hedefini gerçekleştir-
mek üzere İsrail dâhil BM’nin bütün üyeleri ile temasa geçmiş ve 
olumlu yanıtlar almıştır.35 10 Ekim 2005 tarihinde yapılan oylama ile 
Asya grubunu temsil eden sandalyeye Katar seçilmiştir.36 

Kronoloji Katar 2005 

06 Şubat: Suriye Savunma Bakanı Tourkamni Katar’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

02 Mart: Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa El-Thani Suri-
ye’ye bir ziyaret düzendi. 

06 Mart: Katar Emiri Şeyh El-Thani Birleşik Arap Emirliklerini 
ziyaret etti. 

22Mart: Mısır asıllı bir şahıs Katar’da ilk kez yaşanan intihar 
saldırısı düzenledi. 

14 Nisan: Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa El-Thani Hindis-
tan’ı ziyaret etti. 

                                                 
32 “Secretary General of OIC participates at the Second South Summit of the G-77 

and China in Doha and meets a number of dignitaries”, June 16, 2005, www.oic-
oic.org/press/english/2005/Jun%202005/G-77.htm 

33 “Qatar calls for the creation of an economic development fund for South count-
ries”, Arabicnews, June 16, 2005. 

34 “Qatar wants Asia’s non permanent seat at the UN Security Council”, Ara-
bicnews, May 18, 2005. 

35 “Qatar seeks Israeli help for UN seat”, Al-Jazeera, May 17, 2005. 
36 “Five nations join UN Security Council”, Al-Jazeera, October 10, 2005; “Qatar 

joins the UN security council”, Arabicnews, October 11, 2005. 

http://www.arabicnews.com/an
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050616/2005061638.html%20(30
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050616/2005061638.html%20(30
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/03e39903-7420-4348-8c5b-5a51cd2c3cee.htm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/03e39903-7420-4348-8c5b-5a51cd2c3cee.htm
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/050616/2005061638.html%20(30
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05 Mayıs: Katar’dan Bahreyn’e deniz altından petrol boru hattı 
üzerinde anlaşma sağlandı. 

14 Haziran: Almanya Dışişleri Bakanı Katar’ı ziyaret etti. 

15-16 Haziran: İKÖ Genel Sekreteri İhsanoğlu Katarlı yetkililerle gö-
rüştü. 

29 Haziran: Suriye Devlet Başkanı Esad Katar’a gitti. 

15 Eylül: Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jasem Bin Cabir 
El-Thani BM toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı Silvan 
Shalom ile görüştü. 

05 Ekim: İran Dışişleri Bakanı Mottaki Katar’ı ziyaret etti. 

10 Ekim: Katar, Asya Grubunu temsilen BM’de daimi olmayan 
üyeliğe seçildi. 

11 Ekim: Katar, İsrail’de inşa edilecek bir stadyuma 6 milyon do-
lar yardım yapacağını açıkladı. 

17 Kasım: Katar-ABD doğal gaz rafinerisi için 14 milyar dolarlık 
anlaşma yaptı. 

23 Kasım: Şam’da 1. Suriye-Katar Yatırım Konferansı yapıldı. 
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