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KATAR ÜLKE RAPORU 
 
TARİHİ VE COĞRAFYASI  
 
Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan Katar’ın kuzeybatısında Bahreyn, güneybatısında Suudi Arabistan 
ve doğusunda da Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Başkenti Doha’dır. Basra Körfezi ile çevrilmiş 11.437 
kilometre kare yüz ölçümüne sahip bu küçük ülkenin tek sınır komşusu Suudi Arabistan’dır 1. Coğrafi olarak 
en düşük noktası olan Persian Körfezi: 0 m, en yüksek noktası Qurayn Abu al Bawl 103 metredir. Suudi 
Arabistan’la olan sınırı 60 km, sahil uzunluğu ise 563 kilometredir. 
  
Katar kışları, kuru ve az yağışlıdır. Yazları çok sıcaktır ve nemli geçmektedir. Ilık geçen çöl iklimi vardır. Yaz 
aylarında sıcaklık 25 ile 46 santigrat derece arasında değişmektedir. Ancak nem göz önüne alındığında 
hissedilen sıcaklık, Temmuz ayı itibariyle, azami +58 santigrat derecelere varmaktadır. Kışları çok fazla yağış 
almayan ülkede, yağış ortalaması yıllık 75,2 mm.’yi pek aşmaz. Katar’da en kurak geçen ay Ağustos ayıdır2.  
 
 
1 Ülke Profili: Katar, ElJazera, 2013http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-katar  
2 Karar Ülke Raporu, İntec Yöneticiler Grubu, 2018 https://intes.org.tr/wp-content/ uploads/2018/04/katar-kitap.pdf 
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Katar toprakları eski çağlardan beri yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmekle birlikte, 16. yüzyıl 
ortalarında yaşanan Osmanlı-Portekiz rekabetine kadar bölgenin tarihine ilişkin kayda değer bir bilgi 
bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin bu bölgede Portekiz’e karşı üstünlük kurması ile birlikte 1559 yılında 
Katar Sancağı kurulmuştur. 
 
18. yüzyıl ortalarında Bahreyn bölgesinde yönetimi ele geçiren el-Halife ailesi, Katar üzerinde de hakimiyet 
kurmak üzere çaba göstermiş, öte yandan Âl-i Suud da hakimiyet alanın Körfez bölgesine doğru 
genişletmiştir. Bu dönemde Orta Arabistan’dan bölgeye göç eden e-Sânî ailesi zamanla buradaki nüfuzunu 
arttırmıştır ve o günden bu yana da Katar tarihindeki etkin varlığını sürdürmektedir. Nitekim günümüzde 
Katar’da devlet yönetimi halen bu ailede bulunmaktadır.  
 
19. yüzyılın başlarından itibaren Körfez bölgesi üzerindeki etkinliğini arttıran İngiltere, yüzyıl ortalarından 
itibaren Osmanlı ile karşı karşıya gelmiştir. İki devletin bölgenin hakimiyetini ele almak üzere sürdürdükleri 
mücadele Birinci Dünya Savaşı’na kadar inişli çıkışlı bir süreç takip ederek devam etmiş ve savaşla birlikte 
Osmanlı Devleti bölgeden tamamen çekilmiştir. 3 Kasım 1916 tarihinde imzalanan antlaşma ile İngiliz 
himayesi altına giren Katar, İngiltere’nin bölgeden çekilmesi üzerine 3 Eylül 1971 tarihinde bağımsızlığını ilan 
etmiştir. 
 
Bağımsızlık ilanından kısa bir süre sonra, 22 Şubat 1972’de, 1960 yılından bu yana emirliğin başında bulunan 
Ahmed bin Ali el-Sânî, bir saray darbesi ile görevinden uzaklaştırılmış ve yerine Halife bin Hamad el-Sânî 
geçmiştir. Halife 1995 yılına kadar iktidarda kalırken, 27 Haziran 1995’te yerine babasını iktidardan 
uzaklaştıran Hamad bin Halife el-Sânî geçmiştir. Şeyh Hamad’ın 25 Haziran 2013 tarihinde yerini oğluna 
bırakarak görevden çekilmesi ile devlet yönetiminin başına geçen Tamim bin Hamad el-Sânî halihazırda 
Katar Emiri olarak devlet başkanlığına devam etmektedir. 
 
SİYASİ YAPISI  
 
Katar Devleti, anayasal monarşi ile yönetilen bir devlettir. Devlet başkanı “Emir” unvanını kullanmakta olup, 
bakanlar kurulu ve başbakanı atamak gibi geniş yetkilerle donatılmıştır. 2005 yılında kabul edilen yeni 
anayasaya göre, daha önce 35 üyesi bulunan “Danışma Meclisi”nin üye sayısının 45’e çıkartılması, bunlardan 
30’unun seçimle, 15’ininse Emir tarafından belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Danışma Meclisi, Bakanlar Kurulu 
ile birlikte ülkede yasama erkini oluşturmaktadır.  
 
Devlet yönetimini elinde bulunduran El-Sânî Ailesi, 18. Yüzyılın ortalarından beri Katar siyasetinin ana aktörü 
konumundadır ve o zamandan bugüne kadar Osmanlı Devleti ve İngiltere hakimiyeti dönemlerindeki 
varlıklarını koruyagelmişlerdir. 1971 yılında ülkenin bağımsızlığını kazanması sonrasında da el-Sânî ailesi 
devlet yönetimini elinde bulundurmaya devam etmiştir.  
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Katar yönetimi, bugüne kadar dış politikada genel olarak dengeli ve tarafsız bir politika izlemeye özen 
göstermiş, pek çok uluslararası sorunun çözümünde arabuluculuk rolü üstlenmiştir. Bununla birlikte “Arap 
Baharı” sürecinde takınılan tavırla bu genel çizginin görece dışına çıkılmış ve Ortadoğu coğrafyasında 
önemli değişimleri tetikleyen bu süreçte aktif rol alınmıştır. Öte yandan 2013 yılında Emir Şeyh Hamad’ın 
görevden çekildiğini açıklayarak yerini oğluna bırakması da, bu coğrafyanın yakın tarihinde benzerine pek 
rastlanılmayan bir hamle olarak kayıtlara geçmiştir3.  
 
DEMOGRAFİK YAPI  
 
Katar’da yüksek bir nüfus artış hızı görülmekle birlikte, söz konusu oran ülkenin sanayileşme ve yatırım 
çalışmaları kapsamında özellikle doğalgaz ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen yabancıların 
sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ülkede çalışan yabancıların çoğunluğu Hindistan, Pakistan, Nepal ve 
Filipinler’den gelmektedir. 2019 yılı itibariyle ülke nüfusu 2.5 milyon olarak görülmektedir4. Katar nüfusunun 
dini yapı oranları Müslüman %67,7, Hıristiyan %13,8, Hindu %13,8, Budist %3, Diğer %1,6 şeklindedir5.  
 
Ülke nüfusunun %77’si erkek, % 47,5’i 29 yaşın altındadır. Bu oransızlıklar da yabancı işgücüne bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Nüfusun %90’ı şehirlerde yaşamaktadır. Başkent Doha nüfusun 45,7’sini, 10 km 
uzaklıktaki Rayyan ise %36,7’sini barındırmaktadır.  
 
Ülkenin işgücü neredeyse tamamıyla yabancı işçilere dayanmaktadır. Katar’da hükümet tarafından 
sürdürülen çalışmalar ağırlıklı olarak Katarlı işgücünün kalitesinin artırılarak özel sektörde istihdam 
edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkede faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle birlikte Katarlılar 
için yoğun mesleki eğitim programları düzenlenmektedir6. Diğer taraftan ülkede işgücüne tanınan haklar da 
Katarlılarla sınırlı kalmaktadır.  
 
Yabancı işgücünün çalışma izinleri İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenmektedir. Katar’da çalışan her yabancı için 
bir kefil zorunludur. Bu nedenle, ülkede iş yapmak isteyen her yabancı şirketin yatırımı için getireceği 
yabancı çalışanların kefalet işlemlerini kefili / ortağı ile en başta çözmesi gerekmektedir.  
 
İçişleri Bakanlığı’nın ve kefilin kabulü ile yabancı işçinin kefaleti el değiştirebilmektedir. Bununla birlikte, 
İçişleri Bakanlığı’nın kabulüne bağlı olarak kefili hakkında geçerli bir şikâyette bulunan çalışanın kefaleti bir 
başkasına geçebilir. 
 
 
 
3 Katar, İnsamerhttps://insamer.com/tr/katar_821.htm  
4 Karar Ülke Raporu, İntec Yöneticiler Grubu, 2018 https://intes.org.tr/wp-content/ uploads/2018/04/katar-kitap.pdf 
5 Katar Ülke Raporu, Hande Ünalp, İzmir Ticaret Odası, Ekim 2019 
http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1572507809.pdf  
6 Katar Ülke Raporu, KFA Fuarcılık, 2019, http://www.salihlitso.org.tr/uploaded/ dosyalar/KATAR.pdf s 5 
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EKONOMİK YAPISI  
 
Katar, Ortadoğu ve özelde Körfez bölgesindeki diğer pek çok ülke gibi, ekonomisi petrol ve doğalgaza bağlı 
bir ülke konumundadır. 25.3 trilyon m3’lük doğalgaz rezervi ile bu alanda dünyada üçüncü sırada bulunan 
Katar, dünyadaki kanıtlanmış doğalgazın tek başına yaklaşık %15’ine sahiptir. Katar ayrıca 27 milyar varil 
civarında da petrol rezervine sahiptir ve bu alanda da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.  
 
Katar, son on yılda yakaladığı %8’in üzerindeki ortalama büyüme oranı ile dünyanın en hızlı büyüyen 
devletlerinden biri konumuna yükselmiştir. Bunun yanı sıra ülkedeki yoksulluk, işsizlik ve enflasyon 
rakamları da son derece düşük düzeydedir. Kişi başı millî geliri 60 bin dolar civarında iken, satın alma 
paritesine göre bu rakam 120 bin doların üzerindedir. Bu bilgiler doğrultusunda Katar’ın son yıllarda 
yakaladığı ivme ile refah düzeyi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği rahatlıkla 
söylenebilir.  
 

Katar’ın dış ticaret hacmi, 2010’lu yılların başlarında yıllık 150 milyar doların üzerine çıkmayı başarmışsa da, 
petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ile birlikte bu rakam 2016 yılında 89, 2017 yılında ise 56 milyar doları 
ihracat, 26 milyar doları ithalat olmak üzere toplamda 82 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Petrol ve 
doğalgaz dışındaki ihracat ürünleri alüminyum, plastik mamüller, azotlu gübreler ve mineraller; başlıca 
ithalat kalemleri ise hava araçları, binek otomobiller, telefon cihazları ve diğer elektronik eşyalar, gıda ve 
tekstil ürünleridir. Katar ihracatının %65’ini Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Singapur’a 
gerçekleştirirken, ithalatında en önemli aktörlerse Çin, ABD, BAE ve Almanya’dır. 
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Ülkenin sahip olduğu zengin doğalgaz ve petrol rezervleri, Katar ekonomisini daha uzun yıllar taşımaya 
elverişli gözükse de, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak 
amacıyla, ekonomik çeşitliliği sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Zira ülke dış ticarette büyük 
oranda petrol ve doğalgaz gelirlerine endekslidir. Öyle ki ihracat gelirlerinin %49’unu petrol, %40’ını 
doğalgaz oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bahreyn ve BAE örneklerinde olduğu gibi, özellikle teknoloji ve 
finans alanında bölgesel ve küresel bir merkez olma yolunda çalışmalar sürdürülmektedir.  
 

 
 
Ülkede istihdam alanlarında genellikle göçmen işçiler çalışmakta, bu da Katarlı gençler açısından gelecekte 
yaşanması muhtemel bir işsizlik sorununu beraberinde getirmektedir. Katar yönetimi bu riskin önüne 
geçmek amacıyla Katarlı gençlere yönelik istihdam teşviklerini uygulamaya koymakta küresel şirketler 
aracılığıyla meslekî eğitim programları tertip etmektedir7.  
 
Katar Hükümeti zengin yeraltı kaynakları ile yakaladığı kalkınma ivmesini uluslararası pazarlara açılarak 
sürdürmeyi hedeflemektedir. Öte yandan ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla enerji dışı alanlarda faaliyet 
gösterecek firmaların ülkeye davet edilmesi yönünde de çalışmalar yapılmaktadır.  
 
RasLaffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanı sıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı 
(QatarScienceandTechnology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve 
finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” % 100 yabancı sermayeli şirket kurarak 
faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır. Katar, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2019 raporu 
sıralamasında 190 ülke içinde 83’üncü, yeni şirket kurma sıralamasında ise 84’üncü sırada yer almaktadır.  
 
 
7 Katar, İnsamerhttps://insamer.com/tr/katar_821.htm  
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Katar, Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir üyesidir. Üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen 
Gümrük Birliği’ne de dahildir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey’in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, 
Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi (%5 
oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini gerçekleştirmektedir8. 
 

 
 
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER  
 
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, özellikle son birkaç yılda yakaladığı ivme ile tarihinin en iyi seviyelerine 
ulaşmış durumdadır. Köklü tarihî ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olan iki ülke, son yıllarda siyaset, ticaret, 
güvenlik, turizm, kültür-sanat gibi alanlarda büyük bir dayanışma örneği sergilemektedir. Özellikle 2017 
yılında Katar’a karşı ABD öncülüğünde başlatılan ve Suudî Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn’in dahil olduğu 
yıpratma faaliyetleri karşısında Türkiye, Katar’a büyük destek vermiş, yaptırımlara gerekçe olarak sunulan 
teröre yardım suçlamalarının geçersizliğini dünya kamuoyunda sesli biçimde dile getirmiştir. Benzer şekilde 
Katar da, ABD’nin 2018 yılında Türkiye’de tutuklu bulunan ve Rahip olduğu iddia edilen Andrew Bronson’un 
geri verilmesi tehdidi başlattığı ekonomik manipülasyonları karşısında Türkiye’nin yanında yer almış ve iki 
ülke devlet başkanlarının görüşmeleri neticesinde Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yeni yatırım paketini 
hayata geçirmesi noktasında mutabakata varıldığı açıklanmıştır.  
 
İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Antlaşması, Türkiye-Katar ilişkilerini 
daha da önemli bir boyuta taşımış, bu kapsamda Türkiye, Katar’ın başkenti Doha’da El-Rayyan Askerî Üssü’nü 
2017 yılında hizmete açmıştır.  
 
 
8 Katar Ülke Raporu, Hande Ünalp, İzmir Ticaret Odası, Ekim 2019 
http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1572507809.pdf 
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Türkiye ile Katar arasındaki ticarî ilişkiler de, iki ülke ilişkilerinde yükselen ivmeye paralel olarak giderek 
güçlenmektedir. 2008 yılında 1.2 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ticaret hacmi, son 
olarak 2017 yılında 649 milyon doları Türkiye’den Katar’a ihracat, 26 milyon doları ithalat olmak üzere 913 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Katar’a ihraç ettiği başlıca ürünler inşaat malzemeleri, ev 
tekstil ürünleri, gıda ürünleri, mücevherat, beyaz eşya ve oto yan sanayi ürünleridir. Katar’dan ithal edilen 
başlıca ürünlerse işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler ve plastik ürünlerdir. Öte yandan Türk 
firmalarının Katar’da bugüne kadar üstlendiği projelerin maliyeti 15 milyar dolara ulaşmış durumdadır. 
Önümüzdeki yıllarda inşaat, altyapı, sağlık, eğitim gibi alanlarda Türk firmalarının yüksek bütçeli projeleri 
gerçekleştirmesi öngörülmektedir. 


