
 



 

 STRATEJİK VİZYON BELGESİ  ( TASLAK ) 

Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Ülke Toplantısı - 1 

“Yeni Dönem Türkiye - Katar İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” 

( 2016, Doha/İstanbul ) 

 

Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi ve Afro-Avrasya ana kıtası ortasındaki 

jeostratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika 

ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 

uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGİT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden 

olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önemi gittikçe artan 

bir aktör haline gelmiştir.  

 

Dünyanın stratejik bakımdan en önemli coğrafyası olan Orta Doğu’nun siyasi, ekonomik, coğrafi 

ve doğal kaynak bakımından en önemli ülkelerinden biri olan Katar kırk civarında küresel ve 

bölgesel uluslararası teşkilata üyedir. Katar, özellikle son yıllarda, sahibi olduğu doğalgaz ve petrol 

rezervlerini gittikçe artan bir hızla ekonomisine kazandırmaya başlamış ve bunun sonucunda 

rekor düzeyde ekonomik büyüme gerçekleştirerek, kişi başına millî gelir bazında dünyanın en 

zengin ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Bu unsurlar, jeostratejik konumunun da desteğiyle 

Katar’a, gerek bölgesindeki gerek küresel çaptaki gelişmelerde etkileyici bir nüfuz ve etki 

kazandırmaktadır. 

 

Katar, ekonomisinin yaklaşık %60’ını oluşturan petrol ve doğalgaz sektörlerinin ağırlığını giderek 

azaltarak, imalat sanayi, ulaştırma, finans, ticaret ve turizm sektörleri lehine değiştirmek 

istemekte ve bu amaca yönelik olarak kapsamlı bir ekonomik çeşitlendirme politikası 

uygulamaktadır.  

 

2008’de ilan edilen “Katar Ulusal Vizyon Belgesi 2030” çerçevesinde ve 2022 FIFA Dünya 

Kupası’nın Katar’da gerçekleştirilecek olmasının kazandırdığı ivme ile yeni uluslararası havalimanı, 

demiryolu ve metro, yeni yerleşim siteleri ve yeni yollar inşası gibi büyük çaplı yatırımlara 

girişmektedir. Bu itibarla, inşaat sektörü, halihazırda, ülkenin en önde gelen sektörü 

konumundadır. 

 



 

Türkiye - Katar ilişkilerinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Katar, Türkiye'nin 

Bölge’de üstlendiği role önem atfetmektedir. Yönetim ve halkın Türkiye'ye ilişkin izlenimleri 

olumludur. Katar bölgesel sorunların çözümü için en önde çaba gösteren Arap ülkesi 

konumundadır. Türkiye - Katar işbirliği, BM ve İİT gibi uluslararası kuruluşlarda son yıllarda 

artmıştır. 2008-2014 dönemi karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğunlaştığı bir dönem teşkil etmiş, 

bu ziyaretler ikili ilişkilerin derinleşerek gelişmesini sağlamıştır.  

 

Türkiye’nin Katar’a yönelik ihracatı ağırlıkla demir-çelik mamullerinden oluşmakta, elektrikli 

makine ve cihazlar, motorlu araç ve parçaları, ev tekstil ürünleri, mobilya ve gıda diğer ihracat 

kalemleri arasında yer almaktadır. Katar’dan ithalatı ise, doğalgaz, plastik ve mamulleri ile 

kimyevi ürünler başlıca mal gruplarını teşkil etmektedir. Katar’daki Türk yatırımları esas olarak 

müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde gerçekleşmektedir. Büyük inşaat şirketlerinin de 

aralarında olduğu 30’dan fazla Türkiyeli şirketin bugüne kadar üstlenmiş olduğu projelerin tutarı 

yaklaşık 8,5 milyar dolara ulaşmıştır. Dünyanın en zengin ülkelerinden olan Katar sermayesinin 

Türkiye’ye yöneltilmesi yoğun çaba gösterilen alanlardan birini oluşturmaktadır. Katar’dan 

Türkiye’ye boru hattıyla doğalgaz tedariki projesi üst düzeyde olumlu değerlendirilmektedir. 

 

Her iki ülke de birbirleriyle ilişkilerinde yeni ve gerçekçi açılımlar yapmanın gayreti içerisinde olup 

her alanda artan içerikli temaslarla birbirlerini yeniden keşfetmektedirler. Türkiye, Kıbrıs başta 

olmak üzere diğer uluslararası sorunlarda Katar’ın desteğini almaya çalışmıştır. İzleyen dönemde 

BM, İİT ve Arap Ligi gibi teşkilatlar bünyesinde İki Ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve 

güvenlikle ilgili alanlarda işbirliği imkânı zemini daha da güçlendirilebilecektir.  

 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ivme kazanan küreselleşmeyle gelen temel eğilim; ülkelerin tek 

başlarına değil belirli bölgesel işbirlikleri ve bölge-ötesi ortaklıklar vasıtasıyla güçlenmesi 

yönündedir. Ülkeler artık ekonomik, siyasal, kültürel bakımdan diyalog ve işbirliğine dayalı açık 

bir yapıya doğru yönelmekte, uyum sağlayamayanlar ise ciddi istikrarsızlıklar yaşamaktadır. Bu 

çerçevede, Türkiye ile Katar arasında da uzun erimli “Stratejik İşbirliği” ilişkileri geliştirilmesinin 

gerekli olduğu açıktır. Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve 

mevcut işbirliğinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik 

zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

 

Yuvarlak Masa Toplantıları ile; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum 

etkisinin artırılması, kalkınmaya katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma alanlarının 

geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı 

sağlanması,  akademik işbirliği imkânlarının araştırılması ve tüm bu çalışmaların bütünlük 

içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  



 

 

İki Ülke kritik öneme sahip uzun vadeli çıkarların sürdürülebilirliği açısından etkili bir stratejik 

işbirliği geliştirebilir. Bu noktada olaylara daha geniş bir jeopolitik bakış açısı ile bakma ihtiyacı 

vardır. Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Katar ilişkilerinin ideal bir 

noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı 

derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir.  

 

Bu noktada, dönüşümlü düzenlenmesi planlanan Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Toplantılarının 

amacı, yeni dönemde Türkiye - Katar ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir 

bakış açısı ile Türkiye ve Katar kamuoyları nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir 

zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş 

katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir. 

 

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir. 

 

 

Ana Tema  

“Yeni Dönem Türkiye - Katar İlişkileri: Değişen Bölgesel ve Küresel Düzende Fırsatlar ve Güçlükler” 

 

Alt Temalar 

Türkiye - Katar Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller 

Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları 

Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği 

Sektörel İşbirliği Perspektifleri; Savunma Sanayi, Ulaşım 

Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler 

Orta Doğu,  Afrika, Asya Ülkeleri ve Türkiye - Katar    

ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                     

Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon 


