
Resmi Ad› Katar

Baflkent Doha

Yüzölçümü 11.437 km2

Nüfus 928.600

GSMH 87,1 milyar dolar

Hükümet Biçimi Monarfli

Devlet Baflkan› Emir Hamad bin Halife el-
Thani (1995-)

D›fliflleri Bakan› fieyh Hamad bin Cabir el-
Thani

Türkiye Büyükelçisi Abdülrezzak el-
Abdülgani

Askeri Harcamalar 1,1 milyar dolar

Asker Say›s› 11.800

Etnik Yap› Arap %45, Pakistanl› %18,

Hindistanl› %18, 
‹ranl› %15, Di¤er %4

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

Petrol Üretimi 1,12 milyon varil/gün

Petrol Tüketimi 108.900 varil/gün

‹hracat 55 milyar dolar

‹thalat 21 milyar dolar
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Ertan Efegil

Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi 
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

Demokratikleflme ve insan haklar›na sayg› konular›nda somut ad›mlar
atmaya bafllayan Katar, farkl› dinlerin ibadet yerleri açmalar›na izin ver-
mifltir. Doha’y› ‹slam Medeniyeti Merkezi yapmak isteyen Katarl› yetkililer,
ülkelerinin, uluslararas› ticarî faaliyetlerde de etkin olmas› için çal›flmakta-
d›r. Yabanc› iflçilerin yaflam koflullar›n› düzeltmek için ikili antlaflmalar im-
zalayan Katar yönetimi, ülkenin nüfus art›fl›ndan endifle etmektedir. Do¤al-
gaz rezervleri nedeniyle, Katar’›n ekonomisi, uluslararas› mali krizden faz-
la etkilenmemifltir.

‹ç Geliflmeler

Yabanc› ‹flçilerin Yaflam Koflullar› Sorunu

Katar’›n iç sorunlar›n›n bafl›nda, Asya ülkelerinden gelen yabanc› iflçi-
lerin yaflam koflullar› ile ifl akitlerinin yasal güvence alt›na al›nmas› konu-
su gelmektedir. Katar’da 70.000 Bangladeflli, 10.000 Vietnaml›, Hintli, Sri
Lankal›, Ürdünlü ve Türk vb. iflçiler yaflamaktad›r. Bu iflçiler çok kötü koflul-
larda hayatlar›n› sürdürmektedir. Katar’›n kalk›nmas›nda ve flehirlerinin
inflas›nda ciddi katk› sa¤layan yabanc› iflçilerin durumunu düzeltmek ama-
c›yla Katarl› yetkililer, ilgili ülkeler ile ikili antlaflmalar imzalad›lar. Bu dev-
letler aras›nda Ürdün, Vietnam, Sri Lanka, Hindistan ve Bangladefl baflta
gelmektedir. 37.000 yeni yabanc› iflçiye çal›flma izni vermeyi planlayan Ka-
tarl› yetkililer, kalifiyeli iflçilerin gelmesini istemektedir.1

Dinleraras› Diyalog ve ‹slam Medeniyeti

‹ç siyasetinin ve d›fl politikas›n›n temel ilkesi olarak, dinleraras› diyalo-
¤u ve karfl›l›kl› anlay›fl› gören Katar Baflbakan› ve D›fliflleri Bakan› fieyh Ha-
mad bin Jassim el-Cabir Al Sani, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nda yap-

357Katar 2008


