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1.GENEL BİLGİLER
1.1.Coğrafi Konum

Afrika’nın kuzey batısında yer alan Fas; 
doğusunda Cezayir, güneyinde ise Moritanya 

ile komşudur. Sahil sınırı ülkenin batısında Atlas 
Okyanusundan başlayıpCebelitarık boğazını da 
içine alarak kuzeyde Akdeniz’de sonlanmaktadır. 
Kuzey Afrika’nın başlıca ve gelişmişlik açısından 
farklılık arz eden ülkeleri içerisinde yer alan Fas, 
Batı Sahara dahil 710.850 km2 yüzölçümüne 
sahiptir. Fas topraklarının kuzeyinde, Akdeniz 
kıyısında İspanya’ya ait olan iki küçük şehir Ceuta 
ve Melilla yer almaktadır.

Fas, Rif bölgesinde yer alan dağlar ve Atlas dağları 
göz önünde bulundurulduğunda Magreb bölge-
sinin en yüksek dağlarına sahip ülke olarak bilin- 
mektedir.

1.2 Siyasi ve İdari Yapı
Avrupa’nın müstemleke ülkelerinden sayılan Fas, 
1956 yılında gerçekleştirdiği mücadele sonucu 
Fransa’nın hâkimiyetinden çıkarak bağımsız-
lığını ilan etmiştir. Yönetim şekli olarak anayasal 
monarşiye sahip olan Fas Krallığı 1996 yılında ka-
bul edilen 4.   anayasasına göre devlet dini İslam, 
resmi dili Arapça olan demokratik monarşik bir 
devlettir.Ülke idari bakımdan 16 eyalet ile 2 valiliğe 
bölünmüştür. 1970 senesinde halkoyuyla kabul 
edilen anayasaya esasen, yasama kurumu sadece 
millet meclisinden meydana gelen parlamentodur. 
Seçimle gelen meclisin yetkileri sınırlıdır.
Fas Parlamentosu, milletvekillerinden oluşan 
Temsilciler Meclisi (TM) ve sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinden oluşan Danışmanlar Meclisi (DM) 
olmak üzere iki kanatlı bir yapıya sahiptir. 395 
üyeye sahip olan TM, beş yıllığına tüm seçmenlerin 
katılımıyla tek dereceli seçimle belirlenmektedir. 
İlk başta beş yıllık yasama döneminin başında 
üç yıllığına seçilen TM başkanının, daha sonra ise 
üçüncü-son yılın nisan ayında yasama dönemi 
sonuna kadar tekrar seçilme imkânı vardır.
Parlamento’nun bir diğer kanadı olan ve 270 üyesi 
olan DM üyelerinin 3/5’i her bölgede, yerel yöne-
timlerin temsilcilerinden oluşan seçim kurulunca 
(yerel danışmanlar), kalan 2/5’lik kısmı ise her 

bölgede, meslek odalarınca seçilen temsilciler ile 
ulusal boyutta ücretlilerin temsilcilerinin oluştur-
duğu seçim kurulunca seçilmektedir. 9 yıllığına 
seçilmekte olan Danışmanlar Meclisi üyelerinin, her 
üç yılda bir 1/3’i yenilenmektedir. Meclis Başkanı 
ise her üç yıllık dönemin başında ekim ayında 
yeniden seçilmektedir.

Yürütme kurulun başında görev alan Kral (melik) 
istemediği kanunları veto hakkına sahiptir. Dini 
ve ahlaki bir lider konumunda olmasıyla birlikte 
bir numaralı kanun koyucu olan Kral; Başbakanı, 
hükümet üyelerini, ordu komutanlarını ve üst 
düzey yetkilileri kendisi atamaktadır. 

1.2.1. Siyasi Partiler
Ülkenin siyasi partileri içerisinde öncülük eden-
ler şunlardır: İstiklal Partisi: En büyük geleneksel 
parti konumunda olan İstiklal Partisi 1943’te ku-
rulmuş merkez sol bir partidir. Bir zamanlar tahtın 
sağlam bir destekçisi olan parti, şimdilerde bir 
reformist programı izliyor ve kralı sadece özel 
önlemlere destekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi: 
Demokrasiye bağlı ılımlı bir İslamcı politika izleyen 
bu parti 1978’de kurulmuştur. Kasım 2011 seçim-
lerinden sonra ülkenin iktidar partisi ve en büyük 
partisi konumunda yer almaktadır. Partinin lideri 
Abdelilah Benkiran, Fas’ın şuan ki başbakanıdır. 
Sosyalist Halkçı Güçler Birliği: Ulusal Birlik Parti-
si’nin parçalanmasından sonra kurulan parti sol bir 
anlayışa sahiptir.Genel sekreteri Driss Lachgaro-
lan parti girdiği en son genel seçimlerde (7 Ekim 
2016) parlamentoda 48 üye kazanarak birinci parti 
olmuştur. Sosyalizm ve Gelişim Partisi: İlerleme ve 
Sosyalizm Partisi (PPS)Komünist Parti ve Kurtuluş 
ve Sosyalizm Parti’lerinin halefi sayılan Ali Yata 
tarafından 1974 yılında kurulan partiye ülke halkı 
tarafından büyük bir saygı vardır. Lideri Nabil Ben-
abdallah’tır. Demokratik Milli Parti: Liberal Batıcı 
anlayışa sahip ve kral yanlısı, sağcı bir partidir.

1.3. Siyasi Problemleri
Fas devleti diğer İslam ülkeleri gibi çoğu zaman 
Batılı ülkelerin her zaman ilgi dairesinde olmuştur. 
Bu bağlamda uzun bir süre Fransa’nın müstem-
lekesi durumda kalan Fas, tarihte olduğu gibi 
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günümüzde de batıl zihniyetin hâkim olduğu dış 
ülkelerle bir sıra sorunlar yaşamaktadır. Bunun 
dışında kapitalist zihnin oyuncakları olan bu dev-
letler aynı zamanda ülke içinde propaganda yap-
arak sorunlar çıkaracak gerekli zemin hazırlamaya 
çalışmaktadırlar. Bu bağlamda ülkenin yaşadığı bu 
sorunları 2 gruba- iç ve dış- ayırmak yerinde olur.
İç problemleri: Fas’ın en önemli iç problemi sayılan 
ve aynı zamanda sömürgeci güçlerin bir mirası 
olarak bilinen Batı Sahra,tarih boyunca İspanyol-
ların ve Fransızların işgali altında olmuştur. Batı 
Sahra’yı işgal altından çıkarmak ve bağımsızlığa 
kavuşturmak için bu dönem zarfında yerli halk 
tarafından Polisaryo Cephesiadı altında kurulan 
kuruluş, Fas’ın ve Moritanya’nın bağımsız olmasın-
dan sonra yön değiştirerek Batı Sahra’da bağımsız 
bir devlet kurmak amacıyla bu iki ülkeye  karşı 
gerilla savaşı başlatmıştır. Bugün Fransa ve İspan-
ya başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler tarafından 
desteklenen Polisaryo Cephesi, Batı Sahra’nın 
bazı bölgelerini hâkimiyetine almıştır. 1993 yılın-
da cephe gerillalarından ve komutanlarından 
bazılarının hükümet tarafına geçmesi üzerine ele 
geçirmiş olduğu toprakların önemli bir kısmını 
kaybetmesine rağmen bu sorun hala güncelliğini 
korumaktadır.

Fas’ın bir diğer iç problemi olarak bilinen Berberi 
meselesi Fransız sömürgecilerin bir mirasıdır. 
Fransız sömürgeciler Fas’ı işgal ettikten sonra bu 
ülkenin halkını Araplar ve Berberiler diye ikiye 
ayırdılar ve bunları birbirine düşman etmek için 
çeşitli yollara başvurdular. 
Fransızlar Berberilerin tarih boyunca Araplar 
tarafından mağdur edildikleri, kendi gerçek kim-
liklerinden uzaklaştırıldıkları iddiasını ortaya atarak 
onları yeniden İslâm öncesi hayatlarına döndürme 
çabası içine girdiler. Bu amaçla Berberilerin 
yaşadıkları bölgeleri diğer bölgelerden ayırarak 
buralara kısmi özerklik verdiler. Buna ek olarak 
kendi yetiştirdikleri adamları vasıtasıyla bir Berberi 
kavmiyetçiliği akımı ortaya çıkardılar. Bugünkü 
Berberi meselesi de Fransız işgalcilerin gözeti-
minde ortaya çıkan Berberi kavmiyetçiliği akımının 
sebep olduğu bir meseledir. Aslında Berberi halkın 
büyük çoğunluğu İslâmi kimliğine sahip çıkmakta 
ve Berberi kavmiyetçiliği akımını desteklememek- 
tedir. Ancak okumuş ve özellikle Fransız kültürü 
almış kesimden olan bazı Berberiler hâlâ bu akımı 
ayakta tutma çabası içindedirler. 

Dış problemleri: Fas’ın en önemli dış problemi 
Sebte ve Melilla meselesidir. Fas’ın kuzeyinde, Ak-
deniz kıyısında bulunan ve halkının büyük çoğun-
luğu Müslüman olan bu iki güzel şehir bugün hâlâ 
İspanya işgali altındadır. İspanya yönetimi bu iki 
şehri zorla ve şiddet kullanarak hâkimiyeti altında 
tutmaktadır. Çok turist çekmesi ve turizm gelirleri 
yönüyle ülke ekonomisine önemli katkıda bulun-
ması dolayısıyla bu iki şehri işgal altında tutmakta 
ısrar eden İspanya, Sebte ve Melilla Müslümanları-
na vatandaşlık hakkı da vermiyor. Dolayısıyla bu iki 
şehirde yaşayan Müslümanlar oy kullanma hakkına 
da sahip de değildir. İspanya yönetimi bu şehirler- 
deki Müslümanları azınlık durumuna düşürebilmek 
için buralara sürekli İspanyolları yerleştirmeye 
çalışıyor. Melilla’da İspanyollar için ayrı bir site inşa 
edildi ve Müslümanların bu siteye yerleşmeleri ya-
saklandı. Fas yönetimi İspanya’nın bu şehirlerdeki 
işgaline son vererek buraları kendine bırakmasını 
istiyor. Ancak bazı siyasi hesaplar dolayısıyla bu 
konuda pek etkili bir politika da izlemiyor. ABD 
yönetimi, Sebte ve Melilla meselesinde İspanya’nın 
politikasını desteklediğini ve bu şehirlerin İspan-
ya’nın elinden alınmasına çalışılması halinde bu 
ülkenin yanında yer alacağını açıkladı.

2.EKONOMİK YAPI

Ülke ekonomisinin ayakta tutulmasında öne 
çıkan başlıca sektörler olarak tarım, imalat, 

balıkçılık ve turizm sektörlerinden elde olunan 
gelirler bütçede önemli paya sahiptir. Dünyanın en 
büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas, dış ülke- 
lere gönderdiği işgücü dolayısıyla elde ettiği dövi-
zlerle de ülke ekonomisinin hem döviz ihtiyacını 
azalıyor hem de kendi bütçesine katkı sağlamak-
tadır.

Tablo 1. Genel Ekonomik Durum

Kaynakça: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 
AR-GE Şubesi, ‘Fas Raporu’, 2018.

1980’li yıllardan itibaren IMF ve Dünya Bankası 
ile işbirliği içinde başarılı bir ekonomik reform 
sürecine girmiş, bu çerçevede dış ticaret rejiminin 
liberalleştirilmesi, yeni yatırım kanunu, özelleştirme 
programı ve bankacılık sisteminde iyileştirilme 
yolunda önemli adımlar atan Fas hükümeti, 
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ekonomisinin son 10 yılda tarım ve fosfat sektörle- 
rine olan bağımlılığını azaltarak imalat ve hizmet 
sektörlerinin GSYİH’daki paylarını artırmıştır. Bunun 
dışında hükümetin başlıca sorun olarak gördüğü 
işsizlik oranını düşürmek ve ekonomik durgunluğa 
bağlı olarak artan fakirliği azaltma istikametinde 
bir sıra olumlu adımlar atmıştır.

2014 yılından itibaren reel büyüme oranlarında 
pozitif izlenim sağlanan ülke ekonomisinde2017 ve 
2018 yıllarında ardıcıl olarak GSYİH’nın yıllık ortala-
ma % 3,6 ve % 3,3büyüme sağlanmıştır.

2.2. Başlıca Sektörler
Fas, orta gelir düzeyinde bir ülke olarak kabul 
edilmektedir. GSYİH’nin yaklaşık 2/3’ühizmetler 
sektörüne dayanmaktadır. İmalat sektörü GSY-
İH’nin yaklaşık % 13’ünü,tarım sektörü ise GSY-
İH’nin yaklaşık % 12’sinioluşturmaktadır. Madencilik 
sektörü ise GSYH’nin yaklaşık % 4’ünü oluşturmak-
tadır. 

 
Dış borç yükünün fazla olmaması nedeniyle 
yaşanan küresel ekonomik krizden göreceli olarak 
daha az etkilenmiştir. Orta vadede ekonominin güç 
kazanması beklenmektedir.

2.4.1 Tarım ve Hayvancılık
Tarıma elverişli bir iklim ve toprak yapısına sahip 
olan Fas’ın genellikle kıyı sahillerinde balıkçılığın 
ön planda tutulmuş ve bu alana ağırlık verilmiştir.
Üretimin verimliliğinin hava koşulları ile yakından 
ilgili düzeyde olduğu tarım sektöründe iş gücünün 
% 40’ı istihdam edilmekte olup son yıllarda 
GSMH’nin %11-18’nioluşturmaktadır. Başta gelen 
tarım ürünleri; tahıl, baklagiller, zeytin ve narenci-
ye olarak sıralanabilir. Fas, süt ürünleri konusunda 
kendi kendine yeterli olup tahıl, şeker, yağ ve çay 
ise ithal edilmektedir. Diğer taraftan, meyve suyu, 
şarap, kurutulmuş ürünler, zeytin ve kaparinin ihra-
cata yönelik üretimleri desteklenen ürünlerdir. En 
önemli tarımsal ihraç ürünleri; narenciye, domates, 
taze patates, şaraplık üzüm olan Fas’ta zeytin ve 

zeytinyağı üretimi hem yurtiçi tüketim, hem de 
ihracata yönelmektedir.
Ülkedeki ormancılık sektörü, 5 milyon hektar 
ormanlık bölge bulunmasına rağmen yeterince 
gelişmemiştir. Hâlihazırda 27 balıkçılık limanı bulu-
nan ülkede yeni balıkçılık limanlarının yapımı gün-
demde olup sektör, gelecek vaat eden bir sektör 
olarak görülmektedir. 

2.4.2. Sanayi
Tarım sektöründen sonra gelen sanayi sektörü 
ülke genelinde son yıllarda ön plana çıkan sektörl-
er içerisinde yer almaktadır. Sanayi sektöründeki 
yatırımları teşvik etmek için dönemin hükümetleri 
1982 yılında yatırım kanunu, 1988’de vergi indirimi 
kanunları çıkararak bu istikamette olumlu adımlar 
atmışlardır. 1993 yılından itibaren devlet çimento, 
demir, çelik gibi ağır sanayilerdeki hisselerinin bir 
bölümünü özelleştirmiştir. Kasablanka, imalat san-
ayi sektöründe önemli bir merkezdir.

Gıda işleme sektöründe konserve meyve, balık, un 
ve bitkisel yağlar başta gelmektedir. Fas’ta 13 şeker 
pancarı fabrikası, üç konserve fabrikası ve toplam 
üretim kapasiteleri 534.000 ton olan 5 adet şeker 
rafinerisi bulunmaktadır.

Tekstil sektörü ekonomik büyüme içinde önemli 
bir paya sahiptir. Ülkenin en önemli ihracat sek-
törüdür. Kimya sanayi ağırlıklı olarak fosfatın işlen-
mesine dayalıdır. Fas, dünyadaki en büyük fosforik 
asit üreticisi ve ihracatçısıdır.

2.4.3. Madencilik
Madencilik sektörünün en önemli ayağı fosfat 
üretimidir. Fas, ABD ve Rusya Federasyonu’ndan 
sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisidir. 
Ülkedeki toplam fosfat rezervinin 58 milyar ton 
olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda ortalama 
fosfat üretimi 21- 23 milyon ton, ihracat 10-12 mily-
on ton civarında gerçekleşmektedir. Fas, ham fos-
fat, fosforik asit ve gübre ihracatında dünyada ilk 
sırada yer almaktadır. Madencilik sektörünün%95’i 
fosfat üretimi olsa da ülkede fosfat dışında gümüş, 
bakır, çinko ve kobalt üretimi de yapılmaktadır.

2.4.4. Turizm
Hükümetin başlattığı “Plan Azur” kapsamında 
ülkenin çeşitli yerlerinde 6 adet turistik belde 
yapımına başlanmış ancak hepsinin 2015’te ta- 
mamlanması beklenmektedir. Turizm sektöründe 
hali hazırda Fransız, İngiliz, Suudi, Alman ortak 
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yatırımları bulunmaktadır. Ancak sektör politik 
krizlerden etkilenmeye açıktır. Son dönemde ülkeyi 
ziyaret eden Batılı turist sayısında düşüş görülme-
sine karşılık ülkeye Arap ülkelerinden gelen turist 
sayısında artış görülmektedir.

3.1. DIŞ TİCARETİ
Ülkenin ekonomik sistemi birkaç temel özellik 
etrafında şekillenmektedir ki bunların da başında 
tabi ki dış dünyaya oldukça açık konumda ol-
masıdır. AB’nin öncülük ettiği dış ticaretinde ön 
plana çıkan Fransa, hem müşteri hem de ürün 
sağlayıcı olarak en temel ticaret partneri ve aynı 
zamanda en önemli kredi sağlayıcı ve yatırımcı 
durumundadır. 

Ülkenin başlıca ticaret ortağı konumunda yer alan 
AB, Fas’ın ithalatında tahminen %50’lik, ihracat 
rakamlarında 2/3’den fazla paya sahiptir. Birlik 
ülkeleri içerisinde öne çıkan başlıca ülke ise Fran-
sa’dır. Fransa’dan sonra ikinci en büyük ülke konu-
munda İspanya’dır. Listenin ilk beşi ise ABD, Çin ve 
Arabistan ile tamamlanmaktadır.  Ülke ithalatında 
sanayi ürünleri öncelikli sıradadır. En fazla ithal 
edilen ürünler: ham petrol, petrol yağları, makine 
ve ulaşım araçları, tekstil ürünleri ve kimyasallardır.
 
Tablo 2. Dış Ticaret Göstergeleri (1000 $)
 

Kaynakça: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 
AR-GE Şubesi, ‘Fas Raporu’, 2018.

Fransa’nın öncülük ettiği ihracat ülkeleri içerisinde 
yine de AB ülkeleri ön plandadır. Bu bağlamda 
ikinci ve dördüncü sırada ardıcıl olarak İspanya ve 
İtalya gelmektedir. İlk beş içerisinde ABD ile be-
raber Brezilya da yer almaktadır. İhracat ürünleri 
içerisinde de başlıca olarak sanayi ürünlerin ön 
planda yer alan listede izole edilmiş teller, kablolar 
ve diğer elektrik iletkenler, binek otomobilleri ve 
esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar yer almaktadır.

1980’lerden sonra IMF, Dünya Bankası ve Paris 
Kulübünün kreditörlerinin desteği ile reel ekono-
mik büyümeyi hedefleyen ekonomik program 
uygulanmaya başlamıştır. Bu süreçte Fas dirhemi 
konvertebil hale getirilmiş, finansal sektörde 

reformlar gerçekleştirilmiş ve bazı kamu kurum-
ları özelleştirilmiştir.  Bunun dışında Fas, ticaret 
antlaşması imzaladığı ülkelere karşılıklılık esasına 
dayalı olarak tercihli muamele uygulamaktadır. 
Örneğin, Arap Serbest Ticaret Bölgesi Antlaşması, 
Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Antlaşması, EFTA 
ülkeleri ile Serbest Ticaret Antlaşması ya da BAE, 
Mısır, Ürdün, Tunus, Türkiye ve ABD ile imzaladığı 
ikili serbest ticaret antlaşmaları kapsamında an-
laşmalara taraf olan ülkelere tercihli gümrük vergisi 
oranları uygulanmaktadır.

İthalat ve ihracata ilişkin serbestlik politikalarını 
hayata geçiren hükümet, gerçekleştirdiği 1989 
tarihli Dış Ticaret’e ilişkin Kanunla beraber 1994 
yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması sonu-
cunda ülke ekonomisi dışa açılma sürecine pozitif 
etken sağlamıştır.  Bunun dışında gümrük tarifeler-
inin azaltılması konusunda önemli bir yol kateden 
ülkenin 1982 yılında % 400’ler seviyesinde olan 
ortalama gümrük vergisi oranları 2002 yılından 
itibaren her yıl daha da liberal hale getirilerek dış 
dengeye ivme kazandırmıştır.

3.1. Dış Ticarette Türkiye
Fas’ın dış ticaretinde önemli konumda bulunan 
Türkiye ne acayiptir ki hem ihracat hem de ithalat 
da yedinci sırada yer almaktadır. Geçen yılın verile-
rine baktığımız zaman ülkemizden yaklaşık olarak 
2milyon $ civarında ihracat yapılan Fas’tan 706 bin 
dolarlık bir ithalat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’den Fas’a Başlıca İhracat Malları
Binek Otomobilleri, Pistonlu Motorlar, Demir veya 
Alaşımsız Çelikten Profiller, Eşya Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlar, Pamuklu mensucat
Türkiye’nin Fas’tan başlıca ithalat malları
Binek Otomobilleri, Azot, Fosfor ve Potasyumun 
İkisini veya Üçünü İçeren Mineral veya Kimyasal 
Gübreler, Et, Sakatat, Deniz
İki ülke arasındaki ihracat ve ithalattaki başlıca 
ürünler aşağıdaki tabloda açık bir şekilde göster-
ilmiştir.

4. ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR
BM,  Afrika Birliği, Mağrip Arap Birliği, Arap Ligi, 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Sahil-Sahra Devletler Toplu-
luğu, Akdeniz Diyaloğu, Frankofoni, G-77,UNESCO, 
BMMYK, UNIDO, UNOCI, UNSC (geçici), UNWTO, 
UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, DTÖ. 1

1- Daha Fazla Bilgi İçin: https://www.indexmundi.com/mo-
rocco/international_organization_participation.html
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5. SAĞLIK SİSTEMİ

Kamu sektörü, kar amacı gütmeyen özel sek-
tör ve kar amaçlı politika izleyen özel sektörü 

kendi kapsamına alan Fas sağlık sistemi, hastane 
reformu ve kurumsal reformlarla birlikte finansman 
reformları içeren bir dizi reformdan geçmektedir.
Sağlık sistemi genel olarak epidemiyolojik ve de-
mografik değişiklikleri ön planda tutan yeni sağlık 
öncelikleri ile karakterize edilmektedir. Bu eğilim-
lere dayanarak Fas hükümetinin sağlık stratejisi, 
belli-başlı hastalıklarla mücadele eder ve başka-
larını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun 
dışındauzun ömür beklentisi istikametinde bir sıra 
önemli adımlar atmıştır ki bununla ilgili olarak Dün-
ya Sağlık Organizasyonu (WHO), ülkeye gerekli 
desteği sağlamaktadır.

Fas sağlık sistemi şu anda iki sektör bazında 
düzenlenmektedir: 
- Kamu sektörü
- Özel sektör

Kamu sektörü, Sağlık Bakanlığı, Yerel Topluluklar, 
Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve diğer Bakanlık bölüm-
lerinin sağlık kaynaklarını içermektedir.Sağlık 
hizmetleri, nüfusun ihtiyaçları ve çevrenin kısıtlarını 
göz önünde bulundurarak bu kapsama uyumlu bir 
şeklinde gerçekleştirilmektedir.  Burada öne çıkan 
üç başlıca strateji vardır: Sabit, Mobil ve Dolaşım.
Sabit strateji sayesinde, hizmet ve bakım ihtiyacı 
olan kişi temel sağlık hizmetlerini sağlayıcısına 
gider. Mobil ve dolaşım stratejilerinde ise bir mobil 
sağlık ekibi periyodik olarak sağlık merkezlerinden 
uzak bölgelere ve kırsal çevrelere giderek gerekli 
hizmetleri sağlamaktadır.

Kamu sektörü yaklaşık 2.626 temel sağlık merkezi 
(BHC), 97 genel hastane ve 37 uzmanlık hastanesi 
ve dört üniversite tıp merkezleri (UMC’ler)dahil 
olmak üzere 138 hastaneden ibarettir.
Özel sektör, iki alt sektörden oluşmaktadır. İlki, 
kar amacı gütmeyen Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu 
(NFSS), Karşılıklılar ve Sosyal Refahın Ulusal 
Fonu Organlar (NFSWB), Fas Kızılayı (MRC) ve 
STK’lar’ın sağlık kaynaklarından ibarettir.Kar amaçlı 
izlenim sürdüren ikinci alt sektöre;doktorlar, diş 
hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri 
(danışmanlık odaları, tıbbi tarama, patoloji, bakım 
ve rehabilitasyon, diş ameliyatı, hastane klinikleri, 
eczaneler ve tıbbi depolar)tarafından bireysel veya 
grup halinde organize edilmiş serbest sağlık kuru-
luşlarından oluşmaktadır. Bu sektörle ilgili olarak 

220 klinik, 30 diyaliz merkezi ve yaklaşık 100 rad- 
yolog ofisi faaliyet göstermektedir.
 
Elde olunan son verilere esasen Fas hükümeti,  
sağlık sisteminin finansmanı için GSYH’nin% 5,6’sı 
kadar yani, 4,3 milyar dolarlık harcama tutarını 
gerçekleştirmiştir ki bu da benzer seviyedeki diğer 
ülkelerle kıyaslandığında büyük bir boşluk oldu- 
ğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Sağlık Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflan-
dırılması

 
Kaynakça:Hassan Semlali, ‘Health Care Environments in 
Morocco’, Health Care Environments in Morocco.

Bu bağlamda verilen istatistik verilere göre Sağlık 
Bakanlığı’nın bütçesi, yaklaşık 86 milyon ABD 
doları düzeyindedir kibu da kişi başına 28 USD’nın 
altında, genel devlet bütçesinin% 5,5’i ve GSYH’nin 
sadece% 1,3’ü kadardır.

Milli sağlık sistemi, parasal kaynaklarının% 33,6’sın-
dan fazlasını ilaç ve tıbbi ürünlerine harcıyor.
Sağlığı geliştirme kontrolleri dâhil olmak üzere 
ayakta tedavi ve dış istişareler, harcamaların% 
35,2’sini temsil etmektedir.  Bu harcamalar toplu 
sağlık korunmasına tahsis edilen fonların zayıflığı 
“içme suyu testi, bilgi, eğitim ve iletişim ”gibi ne- 
denlerden dolayı daha şiddetli hal almaktadır.

5.1. Sağlık Sistemindeki Temel Zorluklar
- Sağlık hizmetlerinin kullanım düzeyinin 
yarısının mali destek ile bağlantılı olması kırsal böl-
gelerde yaşayanlar için sağlık hizmetleri açısından 
büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.
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- Bir dizi verimsizlikten muzdarip kamu 
hastanelerinin tatmin edici olmayan yönetimi ile 
beraber özerklik eksikliği, BHC’lerle koordinasyon 
eksikliği, Resepsiyon ve bakım kalitesinin zayıflığı 
gibi bir dizi problemlerinin olması.

- İlaç politikalarının olmaması: Jenerik 
ilaçların yetersiz kullanımı ve bakım için herhangi 
bir ölçüt yoktur; bu nedenle fiyatların düzeltilme-
si ve ameliyatlar için ücretlendirme politikasında 
hiçbir açıklık yoktur.2

 
Sağlıkla İlgili İstatistik Veriler

Kaynakça:https://www.who.int/countries/mar/en/

6. FAS’TA İSLAMİ HAREKET

Nüfusunun %99’u Müslüman olan Fas’ta faali-
yet gösteren otuz kadar İslami cemaat vardır. 

Devletin İslamileştirilmesini amaçlayan ve bu 
istikamette siyasi faaliyetlerde bulunan cemaatler 
olduğu gibi aynı zamanda sadece tebliğ ve eğitim 
çalışmaları yapanları da vardır. Bu cemaatlerin 
çalışma metotları arasında da çeşitli farklılıklar 
bulunmaktadır.

Fas’taki İslâmi cemaatler içinde en geniş kitle 
tabanına sahip olan ve faaliyetlerini en geniş 
alana yayan Islah ve Tecdid Cemaati,Müslüman 
Kardeşler’in çizgisini benimsemiş bir cemaattir. 

Önceleri “İslâmi Cemaat” adıyla mücadele veren 
bu cemaatin şimdiki lideri Abdulilah Benkiran’dır. 
Genel başkanı Abdülkerim el-Hatib olan Adalet ve 
Kalkınma Partisi bu cemaate yakın bir siyasi parti 
konumundadır.Islah ve Tecdid Cemaati yönetimle 
herhangi bir çekişmeye girmeden ve daha çok teb- 
liğ ve davet metodunu kullanarak tabana yayılma 
yolunu tercih etmektedir. Buna rağmen yönetim 
bu cemaatin çalışmalarına da zaman-zaman engel 
olmakta, halka ulaşmasını zorlaştırmak için çeşitli 
yollara başvurmaktadır. 

2 Daha Fazla Bilgi için: https://www.who.int/
workforcealliance/knowledge/PPE_Morocco_Case-
Study.pdf.

Islah ve Tecdid Cemaati’nin “Genel Bildiri” başlığını 
taşıyan bir broşüründe yer alan aşağıdaki ifade 
bu cemaatin amacı hakkında fikir vermektedir: 
“Islah ve Tecdid Cemaati halkımızın bütün yasa-
ma, yürütme ve yargı kurumlarını İslâm’a dönüş 
konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye ve üstlenmiş oldukları role uygun hare-
ket etmeye çağırmaktadır.”

Fas’taki İslâmi cemaatlerin önde gelenlerinden biri 
de lideri Abdusselam Yasin’ olan  Adalet ve İhsan 
cemaatidir. Bu cemaat, Islah ve Tecdid cemaatine 
nispetle daha sert ve tavizsiz bir tutum izlemekte-
dir. Cemaatin lideri Abdusselâm Yasin, 1975 yılında 
Kral II. Hasan’a “Ya İslâm Ya da Tufan!” başlığını 
taşıyan ve 100 sahifeden fazla açık mektup 
yazması üzerine delirmekle itham edilerek hapse 
atıldı. 

Aslında Abdusselâm Yasin hakkındaki iddia ile 
karar tam bir tenakuz içindeydi. Çünkü delirdiği 
iddiasının doğru olması onun cezaevine değil de 
akıl hastanesine gönderilmesini gerektirirdi. Üste-
lik Şeyh Abdusselâm Yasin, altı ay hiç mahkeme 
önüne çıkarılmaksızın toplam üç yıl hapiste tutul-
du. 1978’de hapisten çıkan Abdusselâm Yasin, 1983 
yılında “es-Subh (Sabah)” dergisinin ilk sayısında 
çıkan bir yazısından dolayı tekrar hapse atıldı ve iki 
yıl hapiste kaldı. 

Hapisten çıktığı tarih olan 1985 yılından buyana 
da başkent Rabat yakınlarındaki Sella şehrinde 
mecburi ikamete tabi tutulmakta ve gazetecilerin 
kendisiyle görüşmelerine izin verilmemekte idi. Bu 
yasak 16 Mayıs 2000 tarihinde kaldırıldı. Adalet 
ve İhsan Cemaati’nin siyasi parti kurma talebi 
hükümet tarafından reddedildi.

Fas’taki İslâmi cemaatlerin önde gelenlerinden 
biri de İslâmi Gençlik Hareketi’dir. Bu hareketin 
kurucusu Fas’ın Seyyid Kutub’u diye adlandırılan 
Abdulkerim Muti’dir. Fas’taki mevcut İslâmi ce-
maatlerin ileri gelenlerinin çoğunun bu hareketin 
içinde yetiştiklerini söyleyebiliriz. Yukarıda sözünü 
ettiğimiz üzere sonradan Islah ve Tecdid Cemaati 
adını alan İslâmi Cemaat de İslâmi Gençlik Hareke-
ti’nden çıkmıştır. İslâmi Gençlik Hareketi’nin kuru-
cusu Abdulkerim Muti’ hakkında iki kez idam kararı 
verildi ancak bu kararlar infaz edilmedi.

Fas’taki diğer İslâmi cemaatlerin bazıları bu ülke- 
ye özgü olmakla birlikte bazıları da Fas dışında 
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kurulmuş olan muhtelif İslâmi cemaatlerin birer 
uzantısı durumundadır. Fas’a özgü cemaatlerden 
bazıları şunlardır: Tebyin Cemaati, Fas Mücahitleri 
Örgütü, Allah’ın Askerleri Örgütü, Mukaddes Cihad 
Örgütü, Devrimci İslâmcı Gençlik Örgütü. Bunların 
yanı sıra hilafet konusuna ağırlık vermesiyle bilinen 
Hizbu’t-Tahrir, merkezi Pakistan’da olan ve siyasi 
alanda herhangi bir faaliyeti bulunmayan Tebliğ 
Cemaati gibi birtakım akımların da Fas’ta uzantıları 
bulunmaktadır. Hayra Davet Cemiyeti, Hakka Da-
vet Cemiyeti, Allah’a Davet Cemiyeti, Muhammedi 
Çağrı Cemaati, Vaaz ve İrşad Cemiyeti gibi bir 
takım kuruluşlar ise eğitim ve tebliğ çalışmalarına 
ağırlık vermektedirler.

Fas’ta İslâmi uyanış hareketi her geçen gün 
güçlenmektedir. Özellikle üniversite camiasında 
İslâmi hareketin artık en güçlü hareket olduğu 
gözlerden kaçmamaktadır. Cezayir’deki İslâmi 
Kurtuluş Cephesi’nin iktidara gelmesinin ön-
lenmesi amacıyla gerçekleştirilen askeri darbe 
üzerine Fas’ta gösterilen tepkiler ve gerçekleş- 
tirilen yürüyüşler de bu ülkede İslâmi hareketin 
güçlülüğünü ortaya koyuyordu.
Bazı İslam ülkelerinde olduğu gibi Fas’ta da özel 
hallerle ilgili hükümlerde İslam şeriatı esas alın-
makla birlikte genel hukukta ve ceza yasalarında 
Batı’nın hukuk sistemi esas alınmaktadır.
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Hazırlayan:
KAMRAN ELESGERLİ
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17 Kasım’daFransa’da başlayan eylemler  başta 
başkent Paris olmak üzereülke genelinde 3 

bin farklı noktada başlamış ve şiddetli protestol-
arla devam etmiştir.Olaylar sadece ülke genelinde 
kalmayıp Hollanda, Belçika, Almanya ve Irak gibi 
bölgelere de sıçramış ve halk sokaklara inmiştir. 
Devrimler üzerine kurulan ülke ve isyanlar 
konusunda refaransı bol olan Fransızlar, Macron-
hükümetine karşı öfkelerini sokaklara dökülerek 
gösterme kararı aldı. Fransa sokaklarında  Sarı Ye-
lekliler’i  haftalardır isyana sürükleyen  gelişmelere 
baktığımız zaman,Fransız hükümetinin çevre poli-
tikası kapsamında akaryakıta getirmeyi planladığı 
ek vergi kararı olduğunu görüyoruz. Bu hareket 
kısa sürede farklı bir şekil alarak Fransızların tüm 
şikayetlerini dile getirdiği bir isyana dönüştü 
.Hareket genişledikçe talepler çeşitlenmeye de-
vam etti.Genellikle eylemlerini cumartesi günleri 
gerçekleştiren halk hala sokaklarda.

İSYANLAR NASIL BAŞLADI?
İlk eylem çağrısı 17 Kasım’da “Fransa’yı bloke ede-
lim”  çağrısıyla Başkent Paris’in güneydoğusundaki 
Melun şehrinden 33 yaşında bir kamyon sürücüsü 
tarafından geldi. EricDrouet’un bu çağrısı üzerine 
Fransızlar, hızla sosyal medyada örgütlenmeye 
başladı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen çeşitli imza 
kampanyaları, kısa sürede sokağa taşan bir halk 
hareketine dönüştü. Tek tük yol kapama eylemleri-
yle devam eden dalga,kısa sürede ülke geneline 
yayıldı ve huzurun hakim olduğu Fransa sokakları 
adeta savaş alanına dönüştü.

NEDEN SARI YELEK, SARI YELEK NEYİ 
SİMGELİYOR?
Her araçta bulunması zorunlu  ve sürücülerin 
acil durumlarda kendilerini görünür kılmak için 
giydikleri, kaza ya da arıza durumlarında reflek-
tör olarak karşımıza çıkan fosforlusarıyelekler, 
protestolarda akaryakıt zammına öfkelenen araç 
sahiplerinin giyip  ‘’Dikkat İsyan’’ mesajını verdikleri  
güçlü bir sembol haline geldi. Hükümet tarafından 
kenara itildiğini düşünen, duyulmadığını ve görül-
mediğini hisseden halk, giydikleri sarı yelekleri ile 
tüm dünyaya kendilerini göstermiş oldu.

GÖSTERİCİLERİN  İSYAN ETTİKLERİ 
KONULAR NELER?
Avrupa’nın en pahalı petrolünü tüketen Fransızlar 
için bardağı taşıran son nokta akaryakıt zamları 
oldu.Ekolojik dönüşüme bir itirazları  bulunma-
makla beraber insanların temelde istediği,düşük 
ve orta gelirliler üzerindeki vergi yükünün zen-
gin tabakalara kaydırılması, düşük gelirli halkın 
kapısının değil ekosistemi en çok etkileyen şir-
ketlerin kapısının çalınmasıdır. Aslında, İklim-Enerji 
Katkısı (CCE) adıyla gelen karbon vergisi 2014’te 
yürürlüğe girmişti.2014’te ton başına 7 Euro ile 
başlayan karbon vergisi, 2015’te 14, 2016’da 22, 
2017’de 30, 2018’de 44 Euro’ya çıktı.

Bu rakam 2019’da 55, sonraki üç yılda 65, 75 ve 86 
Euro olarak artacak ve 2019’da hedeflenen vergi 
miktarı 7.8 milyar Euro olacak idi, halkın en büyük 
tepkisi ise bu yükselişe yönelikti.

İsyanın kalbinde ağır bir vergilendirme var ve çok 
sayıda Fransız, Macron’un reform programının 
zenginleri kayırdığını düşünüyor. İşten çıkartma-
ları kolaylaştıran ve çalışanların tazminat haklarını 
korumayan çalışma yasası, maaşlardan vergi 
kesintisi%37,3’ü bulurken Macron’un büyük şir-
ketlere vergi indirimi yapmaması,1 milyon 300 bin 
Euro’nun üzerinde varlığı olanlar için konulmuş 
Servet Vergisi’ni kaldırması da isyanı tetikleyen 
nedenler arasında bulunmakta.

GÖSTERİCİ KİTLESİ KİMLERDEN 
OLUŞUYOR?
Çok çeşitli siyasi görüşlere sahip protestocuları 
içinde barındıran bu heterojen harekette, eylem-
cilerin hepsi hayat pahalılığı ve sosyal adaletsizlik-

SARI YELEKLİLER İSYANI
ANALİZ
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ten yakınıyor. Her yaştan ve her meslekten insan 
vergilerin azaltılmasını, asgari ücretin artırılmasını 
ve yaşam standartlarının yükseltilmesini istiyor.
Bir kısım sosyal adalet isterken ve eylemlerini 
ellerinde Fransız bayraklarıyla sık-sık La Marseil-
laise (milli marş) okuyarak barışçıl yollar ile idame 
ettirirken bazıları da Paris’teki mağazaları yıkarak 
yağmalıyor. Bu durum insanların gözünde halk 
hareketinin itibarsızlaşmasına neden oluyor. Ey-
lemcilerin çoğunluğunu büyük kentlerde yaşayan-
lara oranla sosyal hizmetlerden daha az yararla-
nan, yeterli sayıda aile hekimi bulamayan, toplu 
taşıma imkanı kısıtlı olan, çocuklarının okulu ya da 
iş için özel aracıyla kilometrelerce yol kat etmek 
zorunda kalan, kendini “Françaisoubliés” (Unutu-
lan Fransızlar) olarak tanımlayan kitle oluşturuyor. 

KAMUOYU DESTEĞİ 
Eylemler  her ne kadar ülkede huzurun bozulması-
na sebebiyet verse de yapılan anketler eylemcilere 
toplumsal desteğin % 69-77 aralığında seyrettiğini 
gösteriyor.Her 10 Fransız’dan 8’i Paris’teki şiddet 
olaylarını kınadığını söylerken aynı ankete katılan-
ların yaklaşık yüzde 72’si eylemlerin devam etmesi 
fikrini savunuyor.Ayrıca Macron’un partisi LREM 
seçmeninin de eylemlere destek verdiği görülüyor.

GÖSTERİLERE HÜKÜMETİN YANITI NE 
OLDU?
Fransa’da haftalardır gündemi meşgul eden ey-
lemlerin sonucunda, hükümet tarafından karbon 
vergisinin  2019 yılı için kaldırılacak olması  sarı 
yeleklileri tatmin etmemiş ve isyanlarına de-
vam etmişlerdir.Bunun üzerine Macron yaptığı 
açıklamada, asgari ücrete 2019’da aylık 100 Euro 
zam yapılacağını, fazla mesai ücretlerinden vergi 
alınmayacağını ve 2 bin Euro’nun altındaki eme-
klilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını 

açıklamıştı.Fransa Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un sarı yelekliler eylemini son-
landırmak için aldığı önemli kararların yasalaşması 
onayladı.Mecliste yapılan oylamada tasarı, 9 
“hayır” ve 58 çekimser oya karşı 153 “evet” oyuyla 
kabul edildi.

GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU
Başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi 
çevresinde 1 Aralık’ta düzenlenen binlerce kişinin 
katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müda-
halesi, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla 
ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yük-
selmesi,sokaklarda araçların ve çöp konteynır-
larının yakılması gösterilerin dönüm noktası olarak 
görüldü .

-Sarı yelekliler ülke çapında 360 yol kapatma  
eylemi gerçekleştirdi. Bu yolların 170’i  hükümet 
tarafından açıldı.

-Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi 
gözaltına alındı, göz altına alınanların  103’ü ise 
tutuklandı. 
-Gösterilerin başlangıcından bu yana çıkan olay-
larda binden fazla kişi yaralandı ve10 kişi yaşamını 
yitirdi.

-Ülkede 800AVM’nin 280 ‘inin gösteriler nedeniyle 
uğradığı zarar  2 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.
-Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi ilk defa kapılarını 
ziyaretçilere kapattı.

-Eylemlerde sert müdahaleleri ile gündeme gelen 
111 bin polise 300’er Euro ikramiye verileceği de 
hükümet tarafından açıklandı.

Hazırlayan:
Melike YILDIRIM
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BALKANLARDA YENİ SAVAŞ ALANI
MAKEDONYA

Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra ku-
rulan Makedonya Cumhuriyeti; Arnavutluk, 

Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırları 
bulunan bir devlettir. Stratejik açıdan önemli olan 
Makedonya’da tarihi süreç içerisinde farklı mil-
letler yaşamıştır. 67.741 km2’lik bir yüz ölçümü 
olan Makedonya’da Osmanlı hâkimiyeti 14. yüzyılın 
ortalarında başlamış ve 1913 yılında II. Balkan 
Savaşı’ndan sonra imzalanan Bükreş Antlaşması’na 
kadar devam etmiştir. İmzalanan bu antlaşma 
ile Makedonya toprakları Osmanlı Devleti’nden 
alınarak Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’a ve- 
rilmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönem-
lerde Sırbistan’ın eyaleti olarak kalmıştır.

 II. Dünya Savaşı sonrasında Makedonya, Feder-
al Yugoslavya kimliği altında federatif bir kimlik 
kazanarak “Makedonya Cumhuriyeti’’ adıyla kuru-
lan altı federe cumhuriyetten biri olmuştur. 8 Eylül 
1991’de yapılan referandumu takiben bağımsızlığını 
ilan etmiştir. 2 milyon nüfusa sahip Makedonya nü-
fusunun %50’sini Makedonlar, %38’ini Arnavutlar, 
%5’ini Türkler, %2’sini Romenler, %2’sini Sırplar ve 
%3’ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır. 
Tarihi süreç içerisinde komşu devletlerin ilgi odağı 
olmuştur. Sırbistan tarafından ‘’Güney Sırbistan’’ 
olarak tanımlanmaktadır. Yunanistan ve Bulgar-
istan bu topraklarda hak iddia etmektedir. Yunan-
istan’ın Makedonya’yı tanımaması ve uluslararası 
örgütlere üye girişimlerini engellemesi sebebiyle 
iki ülke ilişkileri bozuktur. 

Diğer Balkan ülkeleri gibi Makedonya’da NATO ve 
AB üyeliğinde önemli yer tutmaktadır. 2011 yılın-
da, Makedonya nüfusunun dini durumunu tespit 
edecek nüfus sayımı başarısız olmuştur. Dolayısıyla 
yapılan analizlere göre Makedonya’da % 40’ın üze-
rinde Müslüman nüfus yaşamaktadır. Müslüman-
ların çoğunluğunu Arnavutlar, daha sonra Türk, 
Boşnak ve Rumlar oluşturmaktadır. Ancak saat ku-
lelerine haçların dikilmesi, camilerin yakılması veya 
inşaatına izin verilmemesi, Makedonya Diyanet 
İşleri Başkanlığı vakıf mallarının iade edilmemesi, 
Makedonya Müslümanlarının kimliklerinin korun-
ması ve güçlenmesi için de dışarıdan bir enjekteye 
ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. 

MAKEDON-ARNAVUT SORUNU
Makedonya nüfusunun içerisinde yüzde 38 Ar-
navut yaşamaktadır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla 
bağımsızlığınıkazanan Makedonya,hemen ardın-
dan içsel bir sorunu olan Arnavut azınlık sorunu 
yıllarca çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Make-
donlar ve Arnavutlar arasındaki anlaşmazlıklar 
ülkenin farklı coğrafi kesimlerinde yaşanmaktadır. 
Bu da toplumsal kaynaşmadaki kültür, din, ekono-
mik, sosyal statü, ekonomik durum, sosyal statü ve 
eğitim seviyesi farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Kalkandelen’de izinsiz kurulan üniversite Ar-
navut Üniversitesi ve 1993’te Arnavutların İlidira 
bölgesinin özerklik istemesi gerilimleri arttırmıştır. 
1999’daki Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Makedon 
Cumhurbaşkanı adayı BorisTrajkoski ve Arnavut-
ların desteklediği Demokratik Parti işbirliği yapmış 
ve BorisTrajkoski Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 
Bu durum Arnavutların toplumsal işbirliği ve sivil 
katılıma karşı olduğunu göstermiş ama ilişkiler 
yumuşamamış tersine gerilerek ülkenin kuzey batı 
bölgesinde silahlı bir ayaklanma çıkmıştır.
2001’de Arnavutlar tarafından kurulan temsil 
ve sivil hak talep Arnavut Ulusal Kurtuluş Ordu-
su gerilla çatışmalarına başladı. Bundan dolayı 
200’den fazla kişi ölmüş ve 100 binden fazla kişi 
göç etmiştir. Arnavut örgütü Üsküp’ün batısını 
işgal etmeye kalkınca ABD ve AB anlaşmazlığı 
çözmek için arabulucularını devreye soktu. Uluslar-
arası baskı nedeniyle bir araya gelen taraflar 
Ohrid Antlaşması’yla 8 aylık bir çatışmazlık süreci 
başlamış oldu ve böylece yeni bir sürece girilmiş 
olundu.

OHRİD ANTLAŞMASI
Anlaşmada esas olarak yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi amaçlandı. Belediyelere geniş 
haklar tanındı ve nüfusu %20’nin üzerinde olması 
durumunda azınlık dilleri yerel resmi dil statüsüne 
kavuştu. Nüfusun %50’den fazla olduğu beledi-
yelerde ise ilgili etnik gruba bayrak ve diğer etnik 
semboller kullanma izni verildi. Anadilde ilk, orta 
ve lise eğitimi verilmesi yasal güvence altına alındı. 
Anadilde üniversite eğitimi ise sadece ülke gene-
linde nüfusu %20’nin üzerinde olan etnik gruplara 
tanındı.Makedonların dışındaki diğer etnik gruplara 
da devlet kadrolarında daha fazla temsil hakkı 
verilmesi yasal güvence altına alındı. 2007 yılında 
devlet kademelerinde %83 olan etnik Makedonlar, 
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2014 yılında %74,8’e geriledi. Arnavutların devlet 
görevlerine katılımında büyük bir artış görüldü. 
2007 yılında %10,8 olan Arnavut temsili 2014’de 
%18,6’ya yükseldi.

MAKEDONYA İSİM SORUNU
Yunanistan ile yaşanan krizin nedeni ülkenin Yugo-
slavya’dan ayrılarak 1992’de “Makedonya” ismiyle 
bağımsızlığını etmesiyle başladı. Atina, tarihi ve 
kültürü ile eş tuttuğu Makedonya isminin kullanıl-
masına şiddetle karşı çıktı. Yunanistan’ın kuzeyinde 
Makedonyaadında bir bölge olması nedeniyle-
Makedonya’nın burada toprak iddia etmesinden 
endişe ediliyordu.1992’de Selanik’te “Makedonya 
Yunandır.” diyen milyonlarca kişi protesto düzen-
ledi.

Makedonya 1 yıl sonra Birleşmiş Milletlere‘’Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’’ adıyla katıldı.
Atina 1994’te Makedonya’ya Selanik limanını, ticar-
et kapısını kapayarak ekonomik ambargo başlattı. 
Yunanistan Makedonya’dan antik Yunan mitolo-
jisinin güneş sembolünü bayrağından kaldırması 
ve anayasasından da bazı maddeleri çıkarmasını 
istemiştir. Daha sonra ticari ve siyasi ilişkilerin nor-
malleşmesi yönünde adımlar atıldı ama isim krizi 
yeniden başladı.

Yunanistan, Makedonya’ya desteğini ifade etse de 
2005’te başlayan Avrupa Birliği üyelik müzakeler-
inin başlamasını engelledi. 2008’de Nato’ya geçici 
ismiyle üye olmak istediğinde bir kez daha Ati-
na’dan veto yedi. 2011’de Üsküp’e Büyük İskender 
heykeli dikilmesiyle tartışma konusu olan ‘Büyük 
İskender kimin atasıdır?” tartışması derinleşti.
İki ülkenin başbakanları Zaev ve Çipras uzlaşmanın 
sağlanabilmesi için son aylarda diplomasi trafiğini 
artırdı. Yunanistan’da milliyetçi gruplar “Maked-
onya Helendir, (Yunandır) Helen kalacak!” slogan-
larıyla daha birkaç ay önce Atina’da dev protesto-
lar düzenlendi. Çipras ve iktidardaki partisi radikal 
sol SYRIZA hükümeti ise sessiz kalmayı tercih etti.
Makedonya Üsküp’teki hava alanının “Yunanlıların 
atası” olarak kabul edilen “Büyük İskender” adını 
değiştirdi. Ocak 2018’de BM altında müzakereler 
yeniden başladı.

Atina ve Üsküp arasında uzlaşan isim “Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti” olarak anlaşmaya varıldı. 
Bu anlaşma ile ‘’Yunan kültürü ve tarihinin bir 
parçası olan antik Makedonya ile kuzey komşu-

muzun tarihi birbirinden ayrıldı.’’ diyen Yunan 
lideriÇipras bu “tarihi” antlaşmadan artık “geri 
dönüş olmadığını” duyurdu. Makedonya Başbakanı 
ZoranZaev de bir basın toplantısı düzenleyerek 
“tarihi” antlaşmanın ülkesinin etnik ve kültürel kim-
liğini muhafaza ettiğini söyledi.

MAKEDONYA-BULGARİSTAN SORUNU
Bulgaristan’ın Makedonları bir millet ve Makedon-
cayı bir dil olarak tanımaktan çekiniyor olması 
nedeniyle Makedon tarihçileri Sofya’yı, 19. ve 20. 
yüzyıllara ait Makedonya politikalarından tama-
men vazgeçmemiş olmakla suçlamaktadırlar. 
Makedonların Bulgar olduğu ve Makedoncanın 
Bulgarca dilinin bir şivesi olduğu yönündeki kanaat 
Bulgaristan’da yaygındır. Son yıllarda ise Sofya’nın 
Makedonya vatandaşlarına kolaylaştırılmış bir 
prosedürleBulgar pasaportu veriyor olması 
Üsküp’ü oldukça rahatsız etmiştir. Her yıl yüzlerce 
Makedon gencin burslu olarak Bulgar üniversitel-
erine kayıtlarını yaptırıyor olması da Makedonya’da 
tartışmasına neden olmuştur. Makedon politik-
acılar ve medya kaynakları, bu tür uygulamalarla 
Bulgaristan’ın Makedonya’yı Bulgarlaştırmak sure-
tiyle kendi topraklarına katmaya çalıştığına ileri 
sürmektedir. Makedonya’da Bulgaristan’a yönelik 
yürütülen milliyetçi eleştiriler de Bulgaristan’ı ra-
hatsız etmektedir.

SIRP KATOLİK KİLESE SORUNU
Sırp Ortodoks kilisesi, Yugoslavya’dan ayrılmasıyla 
birlikte bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Make-
don kilisesinin tanınmasınıkabul etmemektedir. 
Ortodoks kilisesi, Sırp Ortodoks kilisesi tarafından 
tanınması için yapılan tüm çabalar başarısız olmuş 
ve bu konuda tartışmalar sürekli devam etmiştir. 
2009 yılında Makedon Ortodoks kilisesi adına Ohri 
başpiskoposluğu sıfatını ekleyerek tarihisel olarak 
Makedonya’daki Ortodoks geleneğinin devamı 
olduğunuispat etmek istemiştir. Buna olumsuz 
tepki gösteren Sırp Ortodoks kilisesi ise Makedon 
başpiskopos GospodinJovan’ın bu karar yüzün-
den yargılanacağını söylemiştir.Sırp Ortodoks 
kilisesinin bu tavırları Makedon kilisesi tarafından 
Sırbistan devletinin bir politikası olarak telakki 
edilmektedir.

Hazırlayan:
Samet SÖZEN
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Dünya tarihi incelendiğinde sömürgeci zihniyetin 
dünyayı yaşanılmaz bir hale getirdiği aşikardır. 

Her kıtada, her ülkede, her şehirde hatta her so- 
kakta sömürgeci zihniyetin farklı yansımaları ile 
karşı karşıyayız. 

 Temel hak ve hürriyetlerini kaybetmiş 
durumda olan her coğrafya, zulmün farklı türevleri 
ile karşı karşıya kalan her canlı, huzur arayışında 
olan her vicdan bu dünya düzeninin birer mazlu-
mudur. Temel hak ve hürriyetlerin gözetildiği adil 
bir düzen inşa edemedikçe, ne zulümler bitecek ne 
de mazlumların yüzleri gülecektir.  

 İkinci cihan harbinin ardından uluslararası 
barışı ve güvenliği koruma amacıyla kurulduğu 
deklare edilen Birleşmiş Milletler; daimi üyeleri 
olan ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin tarafın-
dan gayesinden uzak bir hale getirilmiştir. Alınacak 
kararları veto etme hakkı bulunan bu beş ülke; 
BM’nin ilkeleri olan tüm üye ülkeler eşittir, barış ve 
güvenliği tesis eder, hiçbir ülke diğer bir ülkenin 
bağımsızlığına müdahalede bulunmayacak, iç 
işlerine karışmayacak gibi antlaşma metinlerin-
den uzak bir dünya nizamı inşa ettiler. Aslında bu 
dünya nizamı sömürgeci zihniyete sahip küresel 
sermaye sahiplerinin plan ve projelerine bir perde 
olarak karşımızdadır. 1

  Bu zihniyetin tarumar ettiği coğrafyalar-
dan biride Doğu Türkistan’dır. Doğu Türkistan, 2 
milyon km2 yüzölçümü ve yaklaşık 42.000.000 
nüfusuyla Müslüman Türklerden müteşekkil sözde 
özerk  bir ülkedir. Rusya ile Çin arasında kalan bu 
bölge, iki devletin hâkimiyetlerini genişletmeye 
çalıştığı toprakları kapsamakta olup, İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra Türkistan bölgesini Sovyet 
Rusya’ya kaptırmak istemeyen Çin, Doğu Türki-
stan’ı işgal ederek egemenliği altına almıştır.2

Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini 
izah edebilmek için Doğu Türkistan ile ilgili bazı 

1 Abdurrahman Gençler, “Yeni Bir Dünya Vi-
zyonu”, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Özel Sayısı, 
Anadolu Gençlik Dergisi, Şubat 2018,
2 “Doğu Türkistan Gerçeği”, Arif Akpınar, Dünya 
Uygur Kurultayı, 4 Ekim 2013, http://www.uyghurcon-
gress.org/tr/?p=9220 (Erişim Tarihi: 20.12.2018)

stratejik bilgileri ifade etmemiz gerekmektedir. 

1. Doğu Türkistan’ın coğrafi ve stratejik olarak 
taşıdığı önemi anlamak için, öncelikle bölgenin iki 
dev gücü olan Rusya ve Çin’in bu topraklara olan 
ilgilerini göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Tarih boyunca Çin ekonomisinde önemli bir 
yer tutan “İpek Yolu”,  Doğu Türkistan toprakların-
dan geçmektedir. Doğu Türkistan’ın Taklamakan  
çölünün ilerisinde ve Çin Seddinin arkasında kalan 
tek toprak parçası olması sebebiyle; Çin işgal ettiği 
bu toprakları Batıya açılan penceresi konumunda 
görüyor ve bu stratejik konumu  Doğu Türkistan’ı 
Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir.

3. Petrol zenginliğinden dolayı “Umut Den-
izi” olarak adlandırılan Tarım Havzası’nın 10 mil-
yar tonun üzerinde  petrol kapasitesi olduğu ve 
bölgede yapılan araştırmalarda, Doğu Türkistan 
topraklarında 300 milyon ton petrol ve 220 milyar 
metre küp doğal gaz kapasitesi olan 13 yatak ol- 
duğuna işaret edilmektedir

4. Çin’in Doğu Türkistan’a enerji konusundaki 
bağımlılığı Tarım Havzası’ndaki petrol kaynakları 
ile de sınırlı değildir. Çin sanayisi için hayati önem 
taşıyan, Orta Asya Türk Devletlerinden gelecek 
herhangi bir boru hattının doğal güzergahı Doğu 
Türkistan olacaktır. Böyle bir taşıma sisteminin Çin 
için sağlıklı ve güvenilir olmasının en garantili  yolu  
ise Doğu Türkistan’ın kendi denetimi altında bulun-
masıdır.

5. Çin’in yer altı zenginliklerinin dörtte üçü 
Doğu Türkistan topraklarında bulunmaktadır. Çin 
topraklarında çıkarılan 148 çeşit madenin 118 çeşi-
di Doğu Türkistan’da yer almaktadır.

6. Çin’in toplam kömür rezervinin yarısını 
oluşturan Doğu Türkistan’da 2 trilyon ton kömür 
havzası olduğu belirlenmiştir. Bu da Çin’in toplam 
kömür rezervinin yarısını oluşturmaktadır.3

3 “Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri: Unutulan 
Akrabalık”, Mehmet Akçam, Stratejik Ortak, 13 Ocak 
2017, https://www.stratejikortak.com/2017/01/uygur-
turkleri.html (Erişim Tarihi: 20.12.2018)
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7. Doğu Türkistan’da 66 Altın yatağı mevcut 
olup yıllık altın üretimi 360kg civarındadır.4

Tüm bu sebepler Doğu Türkistan’da yaşanan insan 
hakları ihlallerinin temelini oluşturmaktadır. 
Ekim 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin ku-
rulduğu ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından son-
ra Çin anayasasında belirlenen “Ulusal Azınlıkların 
Bölgesel Özerkliği” prensibine dayanarak, 1 Ekim 
1955’te “Sincan-Uygur Özerk Bölgesi” kurulmuştur. 
Böylece Sincan-Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Tür- 
kistan) otonom eyaleti haline getirilmiştir. Lakin 
Çin devleti; gerek kendi anayasasını gerekse evren-
sel insan haklarını ihlal ederek Doğu Türkistan’da, 
belki de tarihin gördüğü en büyük hapishaneleri 
(toplama kamplarını) kurmuştur. 

  Doğu Türkistan’da Yaşanan Hak İhlalleri Şu 
Şekilde Sıralayabiliriz:

1. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yasak getir-
ilmiştir.

2. Dini faaliyetlere; 
- Davet etmek, katılmaya teşvik ve ısrar et-
mek, 
- Din adamlarına maddi yardımlarda bulun-
mak, 
- Dini nikâh kıydırmak ve nikâhtan dini hukuk 
yolu ile boşanmak,
- Cenaze ve miras hukuku işlerine dini 
karıştırmak,
- Sakal ve bıyık bırakmak,
- Çocuklara dini çağrıştıran isimler koymak,
- Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek,
- 18 yaş altındakilere ebeveynin dinini öğret-
mesi ve teşebbüs ermesi,
- Helal Gıda ayrımı yapmak,
- Dini içerikli makale, kitap, cd. video vb. 
materyalleri üretmek, bulundurmak, yayınlamak, 
dağıtmak, satmak, saklamak, çoğaltmak, okumak 
ve seyretmek,
- Dini davranışlarda bulunmak yasaktır. 

3. Mal ve mülk haklarının gasp edilmiştir.

4. Milli kültür ve medeniyete ait ananeler ya-
saklanmıştır.

4 “Doğu Türkistan Gerçeği”, Arif Akpınar, Dünya 
Uygur Kurultayı, 4 Ekim 2013, http://www.uyghurcon-
gress.org/tr/?p=9220 (Erişim Tarihi: 20.12.2018)

5. Ramazan aylarında çeşitli yasaklamalar ve 
baskılara tabi tutulmaktadır.

6. Ülke bazında, bölge, şehirler kent ve köyler 
arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasaktır.

7. Uygur Türkçesi eğitim alanında çift dilli 
eğitim sistemi oyunu ile yasaklanmış durumdadır.

8. Uygur halkının pasaportları topyekün 
toplatılmıştır. Dolayısıyla her türlü yurtdışı seyahat 
etme hakları ellerinden alınmıştır.

9. İnternet ve sosyal medyanın serbest kul-
lanımı yasaktır.

10. Doğu Türkistan’da 23 Bin Cami olmasına 
rağmen büyük çoğunluğu kapatılmış ve bir kısmı 
eğlence yerine dönüştürülmüştür. Ayrıca yeni cami 
inşaatı yasaklanmıştır.

11. Asimilasyon ve demografik değişim uygu-
lanmaktadır.

12. Uygurların Yurtdışı Ticaret hareketleri 
tamamen durdurulmuştur.

13. Anayasa ile Özerklik Yasası’nda vurgu 
yapılan azınlıkların kendi dilinde eğitim yapabilme 
haklarını kaldırarak Çince eğitim görmek mecburi-
yetini getirmektedir. Uygur çocuklar, okul öncesi 
çift dil (Çince ile Uygurca) uygulaması ile birlikte 
ilkokuldan üniversiteye kadar Çince eğitime tabi 
tutulmaktadır. Dinî ve geleneksel yaşam tarzı 
hükümetin ortaya koyduğu şekilde aşılanmaya 
çalışılmaktadır. Üniversitelerdeki Uygur öğrenciler 
sosyalist siyasî eğitime tabi tutulmaktadırlar. 

14. Bu sene başından itibaren Çin; yurtdışında-
ki öğrenci başta olmak üzere, akraba ziyareti, ti-
caret, iş maksadıyla Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan 
Japonya, Kanada ve başka birçok ülkede bulunan 
Uygurların ailelerini gözaltına almak suretiyle 
telefon açarak geri dönmeleri için baskı yapmaya 
başlamıştır. Bu çerçevede çok sayıda öğrenci ve iş 
adamı Doğu Türkistan’a dönüş yapmış ve havalana 
iner inmez tutuklanmış olup birçoğunun akıbeti ise 
malesef belli değildir.
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Saydığımız bu insan hakları ihlalleri Sömürgeci zih-
niyete sahip Çin’in, Doğu Türkistan mücadelesinin 
önünü kesme çabalarının birer neticesidir. Çin’in 
2050 vizyonu çerçevesinde Doğu Türkistan’ı kısa 
zaman içerisinde (short Cut)stratejisi ile hareket 
etmekte olan Çin, son 1.5 senedir bir takım sert ve 
yok edici politikaları izlemektedir.

70 senelik esaret ve bölge halkının bu 18 aylık zu-
lmünü karşılaştırılması yaptığımızda yukarıda belir-
tilen baskı, katliam, asimilasyon, hak ve yaşamsal 
kısıtlama ve hak ihlalleri bugün örneği görülmemiş 
bir boyut kazanmış ve 1 milyona yakın Uygur top- 
lama kamplarına hapsedilmiştir.5

Doğu Türkistan’da ile ilgili ifade ettiğimiz tüm bu 
hadiseler, sömürgeci zihniyetin dünyayı ne hale 
getirdiğine ibretlik bir örnek olarak karşımızdadır. 
Doğu Türkistan’da yaşanan zulmün farklı türevleri 
Filistin’de, Keşmir’de, Arakan’da, Irak’ta, Afgan-
istan’ta, Yemen’de ve dünyanın birçok yerinde 
yaşanmaya devam etmektedir. 

Sömürgeci nizamın mazlumları olarak şu hakikat-
leri ifade etmemiz gereklidir.
1. Yeryüzünde yaşanan zulümler, Müslüman-
ların parçalanmışlığının birer neticesidir ve 
Kur’an’ın ifadesi ile “Allah’ın ipine sımsıkı sarıl-
madığımız” müddetçe ne Doğu Türkistan’a nede 
zulüm altındaki diğer yerlere adaletin ve huzurun 
gelmesi mümkün değildir.

2. Sömürgeleştirme faaliyetleri, medya ve 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte “insan hakları, 
demokrasi, özgürlük” gibi kavramlar ile algı oper-
asyonları yapılarak meşru hale getirildi.  Uluslar-
arası medya kuruluşlarının İslam’ı ve Müslümanları 
terörizmle birlikte anması asla kabul edilemez.

3. Sermaye sahipleri hammadde ve pa-
zar yarışıyla, kendilerine ait olmayan topraklara 
müdahalelerde bulunarak hem yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerini ellerine geçirmeye çalıştılar hem de 
sömürge faaliyetleri için ülkeleri kolay lokma haline 
getirdiler. 

4. Birleşmiş Milletlerin insanlığın problemlerini 
çözemediği, kapitalist ve liberal ekonominin in-

5  Hidayetullah Oğuzhan, “Günümüzde Doğu 
Türkistan”, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı Sunum Metni

sanlığı sömürdüğü, insanların sefalete ve göçmen-
liğe maruz bırakıldığı, Müslümanların seküler ve 
materyalist bir yapıya büründürülmeye çalışıldığı 
gerek Emperyalistlerin söylemleri gerekse eylem-
leri ile şüphe götürmeyen bir gerçekliktir.

5. Tüm dünya ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve 
Çin’in hegemonya kurma yarışına kurban edilmek-
tedir.

6. İslam ülkeleri ve ülkelerin liderleri tarihin 
üzerlerine yüklediği sorumluluğunu yerine ge-
tirmek mecburiyetindedir. Hiçbir ekonomik kazanç, 
Müslümanların canından kıymetli değildir. Hiçbir 
stratejik ortaklık, Ümmetin selametinden önemli 
değildir. 

7. Adil Bir Düzenin tesisi için gayret göster-
mek tüm Müslümanların görevidir. Sömürgeci zih-
niyetin inşa ettiği bu düzeni yıkarak Yeni Bir Dünya 
kurulması ana gaye olmalıdır.
8. Yeni Bir Dünya vizyonu için kademe ka-
deme ilerleme metodu tercih edilmiş olup sırasıy-
la D8, D60 ve D160 olarak şeklinde bir strateji 
belirlenmiştir. 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan 15 Haziran 1997 yılında İs-
tanbul’da yapılan Devlet ve Hükümet başkanları 
zirvesinde D8’in kuruluşunu resmen ilan etmiştir.

9. Adil Düzen, Yeni Bir Dünya; Temel hak ve 
hürriyetleri esas alan, adaleti tesis etme amacına 
matuf, müslüman ve mazlum hakları müreffeh bir 
yaşama kavuşturacak bu ilkeler; siyonist ve em-
peryalist zihniyetin karşısındaki tek kurtuluş çaresi 
olarak karşımızda durmaktadır.

Hazırlayan:
ABDURRAHMAN GENÇLER
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Siyasi ve Coğrafi Olarak 
Kritik Bir SahaAKDENİZ

ANALİZ

Akdeniz, kimi devletler açısından bir hammadde 
yuvası, kimi devletler açısından sıcak denizler 

olarak nitelendirilen fakat tarih sahnesinde çoğun-
lukla hegemonya mücadelelerine sahne olan, 
dünya üzerinde kritik öneme sahip bölgelerden bir 
tanesidir. Tarihten bir örnek vermek gerekirseİkinci 
Dünya Savaşı sırasında saldırgan İtalya’nın tutu-
munda söylem olarak kullandığı ‘MareNostrum’ 
yani ‘Bizim Deniz’ tabiri bir güç mücadelesinin 
tetikleyici unsuru olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Bölge üzerinde Osmanlı’nın elinin zayıflamasının 
ardından çoğunlukla Avrupa devletlerinin güç mü-
cadelesine şahit olmakla birlikte, 1970’lerden sonra 
bu mücadele dış politika açısından Batı endeksli 
bir işbirliği yollarına gidilmesine neden olmuştur. 
1990’lar sonrası Avrupa Birliği açısından Akdeniz 
bölgesindeki ülkelerin birinci derecede stratejik 
öneme sahip olduğu belirtilmesine rağmen, pra-
tikte Sovyet etkisinden kurtulmuş Doğu Avrupa 
devletleri üzerine yoğun mesailerin harcandığı 
görülmüştür. Yine de AB, bölge ülkeleriyle baş-
ta ekonomik ve finansal olmak üzere, politik ve 
kültürel açıdan işbirliğini önceleme yoluna git-
miştir. Çünkü bölge üzerinden Avrupa ülkelerine 
kaynak aktarımının sağlanması, yalnız ticari değil 
aynı zamanda ekonomik ve finansal işbirliği yoluna 
gidilmesi yönünde izlenim oluşturmuştur. Bir diğer 
konu ise bölgenin kuzey ülkeleri ve güney ülkeleri 
arasındaki gelişmişlik, az gelişmişlik dengesizliği 
sorun teşkil eden bir başka konu olmuştur. Bu 
ilişkilerin temeli, esasında 1960’lara dayanmaktadır. 
Bu süreçte ‘Petrol Krizi’ ve sonrasında İsrail- Arap 
devletleri arasında güç dengesinin sağlanması adı-
na Batı devletlerinin birtakım girişimlerde bulun-
masına sebebiyet vermiştir. Fakat 1970 sonrasında 
bölge üzerinde güç mücadelesine girişen bir başka 
unsur olan ABD karşısında,  ‘Global Akdeniz Politi-
kası’ adı altında AB’nin çok taraflı bir Akdeniz poli-
tikası benimsemesine neden olmuştur. Bu politika-
da bölge ülkelerine üzerine temel hedefler:Sanayi 
mallarının serbest ticareti, bazı tarım ürünlerinde 
gümrük vergisi indirimi, teknik ve sanayi alan-
larında işbirliğinin sağlanmasına yönelik olmuştur. 
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından 
ise AB’nin güneye yönelik derinleşme sürecinin 
başlangıcı sinyallerini vermiştir. Bu bağlamda 1992-
1996 yılları arasında AB ve birliğin kendisine en 

yakın ülkelerini hedef alarak “Yenilenmiş Akdeniz 
Politikaları” olarak nitelendirdiği finansal işbirliği, 
ticaret, insan hakları ve çevre korunmasına yönelik 
bir dizi temel prensip belirleme yoluna gitmiştir. 

AB-Akdeniz bölgesi ilişkilerinde kilit rol oynayan, 
‘Avrupa Akdeniz Ortaklığı (AAO)’ Avrupa Kon-
seyi’nin 1992 yılında Lizbon’da, 1994 yılında Kor-
fu’da gündeme gelmiştir ve 1995 yılındaki Cannes 
toplantısında hazırlanan önergeyle son halini 
almıştır. Aynı yılda, Barcelona Bildirgesi’yle AB’nin 
15 üye devleti ve 12 bölge ülkesinin dışişleri bakan-
lığı düzeyinde katılımlarıyla resmî nitelik kazan-
mış,iktisadi ve mali işbirliği,refah, barış, güven-
liğe yönelik hususlar amaçlanmıştır. Bu ortaklık 
çerçevesinde AB’nin Akdeniz bölgesi üzerine mali 
yardımları OECD kapsamında ve gelişmişlik düzey-
iyle ilişkili olarak en az pay İsrail’e, en fazla pay ise 
Tunus’a yönelik olmuştur.  Bu projelerin yanı sıra 
bölge ülkeleriyle daha uyumlu çalışabilme adı-
na Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP)  ve 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
resmiyet kazanmıştır. Ayrıca bir diğer proje 
olan MediterraneanEconomicDevelopmentArea 
(MEDA) kapsamında Akdeniz ülkeleriyle ekonomik 
ortaklığın geliştirilmesi amacıyla önemli miktar-
da para kaynağı aktarılmıştır (1995-1999: MEDA 
I, 2000-2006 MEDA II). Bu denli yoğun, bir dizi 
ortak politik ve siyasal işbirliğine rağmen, Avrupa 
Birliği’nin Akdeniz politikaları üzerinde başarısız 
olmasının temel sebebi karar alma mekanizma-
larındaki farklılıktan kaynaklanmaktaydı. Bu me-
kanizma AB’de Avrupa Komisyonu tarafından 
düzenlenip denetleniyorkenODGP’de ise 6 ay gibi 
geçici ve kısa süreli başkanlık sistemleri aracılığıyla 
yürütülmeye çalışılmaktaydı. Dolayısıyla kararların 
uygulanması yönünde Avrupa Birliği’nin bölge 
devletlerine karşı ayrımcı bir tutum yoluna git-
mesi süreci sekteye uğratmıştır. Bir diğer yandan, 
AB’nin ulus-üstü yapısı ve ikili karar alma me-
kanizması (Avrupa Konseyi-Bakanlar Konseyi) dış 
ilişkilerde ulus devlet gibi davranmasının mümkün 
olmaması, bölge devletleriyle barışın sağlanması 
kapsamında politik bir mutabakat sorunu yaşan-
masına sebep olmuştur. Avrupa Akdeniz Ortaklığı 
(AAO) politikasının olumsuz etkilenmiş olmasın-
daki etkenlerden en önemlisi Soğuk Savaş sonrası 
NATO ve AB’nin Doğu Avrupa üzerine odaklan-
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masıdır. Günümüzde ise Avrupa Birliği, Birleşik 
Krallığın Brexit süreci gibi önemli gündemlerin 
yoğunluğunu yaşamaktadır. Bu yüzden, Avrupa 
Birliği açısından Akdeniz,  ikincil-üçüncül konu-
munu sürdürmektedir.

Türkiye’nin bölge üzerindeki etkin olma ve hâki- 
miyet çabası ise rakipleri Yunanistan (daha çok 
Ege Denizi ve 12 Adalar üzerine ihtilaflar), AB 
ve ABD çabaları ile birlikte önem arz etmekte-
dir. Bu açıdan, Türkiye’nin merkeziyetçi yapısı, 
yerel düzeyde planların uygulanması ve kaynak 
tahsisinde etkisini yitirmeye sebebiyet vermiştir. 
AB ile Türkiye arasındaki bölgesel politikaların 
uygulanması yönündeki kayda değer aşama kat 
edilmemesi, bölgesel dengesizlikleri beraberinde 
getirmiştir. Bu bağlamda Mart 2001’de AB Komi-
syonu, atılması gereken kısa ve orta vadeli adımları 
belirleme yoluna gitmiştir. Kısa vade planı toplu-
luk kurallarıyla uyumlu bölgesel sınıflandırma 
sistemi, uzun vade planı ise bölgesel farklılıkların 
giderilmesine yönelik çok yıllı bütçe prosedürünü 
yürürlüğe koymaya yönelik olmuştur.

Akdeniz’in siyasi olarak önemli meselelerinden biri 
de Kıbrıs olmuştur. Bu kapsamda, öncesinde 2004 
yılında Annan Planı kapsamında yapılan referan-
dum ve yakın zamanda, Eylül 2018’de yapılan 
BM destekli müzakerelerin de sonuçsuz kalması 
uluslararası camiayı çözüme yönelik yeni yön-
temler izlemeye zorlamıştır. Bu hususlarla birlikte, 
Kıbrıs çevresindeki sularda kaynak enerji arama 
çalışmalarının hız kazanması ve bölge ülkelerinin 
bu çerçevede rekabet yarışını kızdırması Kıbrıs’ı 
yeniden gerek bölge gerek dünya gündeminde ön 
sıralara taşımıştır. Zira Kıbrıs içerisindeki istikrardan 
çıkar sağlamaya çalışan devletler adına bulunmaz 
bir fırsat olacaktır.

Akdeniz Bölgesi üzerindeki gerek gözlemci gerek- 
se müdahaleci tavrıyla siyasi ve askeri gündemin 
şekillenmesine sebep olan aktörlerin en önemlile-
rinden birisi NATO olmuştur.  NATO’nun yürüttüğü 
‘Akdeniz Diyaloğu’ projesi Avrupa Akdeniz Ortak-
lığı ile bazı noktalarda benzerlik taşımıştır. Bölge 
üzerindeki görünüşte diyalog çabası, bölgesel 
güvenlik ve istikrara katkı sağlamak olsa da bu 
anlamda henüz güven tesisi aşamasında sonuçsuz 
kalınması müttefikle arasındaki görüş ayrılıklarının 
olduğunu destekler niteliktedir. Nitekim Arap Ba-
harı sürecinde Kaddafi rejimini ortadan kaldırmak 

üzere Libya’ya yönelik operasyon gerçekleştirme-
sinin ardından gerek müttefikler arasında gerek 
dünyada çeşitli görüşlerde yankı uyandırmıştır.
Bölge üzerindeki önemli hususlardan biri olan 
“güvenlik” konusu kaçınılmaz bir gereklilik olması 
sebebiyle Ortadoğu’daki kalıcı barış Akdeniz için 
kilit önem arz eden faktörlerdendir. Bu hususta, 
ABD’nin desteğiyle yürütülen Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP)  bölge üzerinde doğrudan ve dolaylı 
etkiler oluşturan, en etkin düzeyde uygulamada 
olan uzun vadeli bir plandır. Bu proje kapsamında 
temel amaçİsrail’in orta ve uzun vadede güven-
liğini sağlamak, ABD’ye muhalif yönetim ve un-
surları etkisizleştirmek, bölgede mevcut kitle imha 
silahlarını ve üretim kapasitesini yok etmektir. Bu 
amaçlara ulaşılmasında uygulanacak yöntem, 
bölgenin toplumsal ve kültürel olarak modern-
izasyonunun, siyasette demokratikleşmenin ve 
ekonomide liberalleşmenin sağlanmasıdır. Etkil-
erinin ortaya çıkması ve amaçlarına ulaşması için 
hedeflenen tarih 2025 ve sonrası olduğuna yönelik 
iddialar bulunmaktadır. Ayrıca bu proje 26 dev-
letin sınırlarını kapsayan ve bu devletlerin tarih 
sahnesindeki seyrini değiştirecek düzeyde hedefler 
barındırmaktadır. Bir başka deyişle özellikle Or-
tadoğu coğrafyası üzerindeki monarşik, totaliter ve 
teokratik olarak nitelendirilen yönetimlerin ortadan 
kaldırılmasına öncülük etme çabasında olduğu be-
lirtilen bir projedir. Bu bağlamda, Avrupa Akdeniz 
Ortaklığı’nın da öngördüğü hedeflerde benzerlik 
bulunduğu ve bu iki projenin birbirinin gelişmesine 
katkıda bulunabileceği söylenmiştir.

Sonuç olarak Akdeniz, kimi zaman üzerinde 
çeşitli hesapların yapıldığı kimi zaman civar böl-
gelerindeki yaşanan olaylardan etkilenen, kimi 
zamanda politik arenada birinci derecede önemli 
olayların yaşandığı bir merkez olan dünya üzerinde 
önemli bir konuma sahiptir. Elbette bu ‘konum’un 
hem coğrafi olarak hem jeopolitik ve jeostratejik 
unsurlarla birlikte ele alınmasında fayda vardır. 
Böylece meydana gelen olayların arka yüzü ve 
geniş perspektiflerle ele alabilme imkânı tanır. Her 
ne kadar tüm detaylara hâkim olunması güç ise de 
gerçekleşen olaylardaki ipucundan perde arkasına 
ulaşabilmek adına öz ve hedefe yönelik çalışmalar 
yapılması en faydalısı olacaktır.

Hazırlayan:
Mehmet Siraceddin BATTAL
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BELÇİKA’DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR 
ÜLKE GENELİNİ SARDI

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği 
binalarının bulunduğu alanda polis, aşırı sağcı ve 

göç karşıtı bine yakın göstericiye göz yaşartıcı 
gazla müdahale etti. 

Göç Sözleşmesini Protesto Etmek İçin Sokağa 
Çıktılar

Fas’ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık’ta düzen-
lenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konfer-

ansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi’ne 
destek veren ve karşı çıkan gruplar Brüksel’de 

protestolar gerçekleştirdi.

Milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin “Mar-
akeş’e karşı yürüyüş” çağrısıyla AB kurumlarının 
bulunduğu Schuman Meydanı’nda bin civarında 
kişi toplandı. Başbakan Charles Michel’i istifaya 
çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan 

grup, Flaman bayrakları taşıdı.

Grubun taşkınlık yapması ve dağılmaması üzerine 
polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale 

etti. Bazı göstericiler, bunun üzerine AB Komi-
syonu binasına girmeye çalıştı.

HÜKÜMET KRİZİ YAŞANIYOR
BM Küresel Göç Sözleşmesi’ne verilen destek 

Belçika’da Başbakan Charles Michel hükümetini 
tehlikeye sokmuş durumda. Michel’in göç sö-

zleşmesini imzalayacağını duyurmasının ardından 
üç partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Fla-

man İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Michel, Belçika Kralı Philippe’in onayıyla istifa 
eden N-VA’lı bakanların yerine koalisyon ortağı 
partilerin üyelerinden atamalar yaparak azınlık 

hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

İNGİLTERE’DE İSLAMOFOBİ YENİDEN 
TANIMLANSIN TALEBİ

İngiltere’de çeşitli partilerden 53 milletvekili, İslamo-
fobi’nin ülkede “ırkçılığın bir türü” şeklinde tanımlan-

masını talep etti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden TheIndepen-
dent’ın haberine göre, İngiltere parlamentosundan 

53 milletvekili, hükümete İslamofobi’nin yeniden 
tanımlanması yönünde çağrıda bulundu.

İngiltere’de Müslümanlar’a yönelik ayrımcılığın 
tanımlanmadığına dikkat çeken milletvekilleri, 

bunun da nefret suçlarının rapor edilememesine ve 
tartışılamamasına yol açtığını ifade etti.

Milletvekilleri, İslamofobi’ye sadece Müslümanlar’ın 
değil Müslüman olarak algılanan farklı kesimlerden 

kişilerin de maruz kaldığını vurguladı.

İslamofobi’nin “kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam’ı 
ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür 

ırkçılık” olarak tanımlanmasını isteyen vekiller, 
hükümetten de bu tanımlamanın resmen kabul 

edilmesini talep etti.

Milletvekilleri, Müslümanlar’ın maruz kaldığı dışlan-
manın artık görmezlikten gelinemeyeceği uyarısında 

bulundu.

Son 5 yılda İngiltere ve Galler’de nefret suçları iki, din 
temelli nefret suçları ise beş kat artarak 2017-2018 

döneminde 71 bin olarak kayda geçti.

HABER
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DANİMARKA’DA MECLİS, HÜKÜMET TARAF-
INDAN ÖNERİLEN ‘VATANDAŞLIK İÇİN EL 
SIKIŞMA ŞARTI TASARISI’NI ONAYLADI. 

KARAR, ‘MÜSLÜMANLAR’IN HEDEF ALINDIĞI’ 
TARTIŞMALARINA YOL AÇTI.

Danimarka, vatandaşlık almaya hak kazanan kişil-
erin, vatandaşlığa kabul töreninde el sıkışmasını 

zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı. Karar, 
vatandaşlığa kabul töreninde vatandaşlık alan 
kişilerin Danimarkalı yetkililerle el sıkışmasını 
zorunlu kılıyor. Kararın gerekçesi, ‘vatandaşlık 

almaya hak kazanan kişilerin Danimarka hüküme-
tine ve değerlerine duyduğu saygının göstergesi’ 
olarak açıklandı. Mecliste kabul edilen yeni tasarı 1 

Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak.
Danimarka’da ilk peçe cezası kesildi: 

‘HEDEF MÜSLÜMANLAR’
Kararın Müslümanlar’ı hedef aldığı belirtildi. Çok 
sayıda yerel yönetici, meclisin kabul ettiği kararı 
uygulamayacaklarını söyledi. Danimarka İçişleri 
Bakanı Inger Stojberg, el sıkışmanın vatandaşlık 
seramonisine geçişin doğal bir parçası olduğunu 

söyledi.
Stojberg ayrıca, TV2 kanalına yaptığı açıklamada 

halifelik ilan etmek isteyen Hizb ut-Tahrir isimli 
islami grubun takipçilerinin kendisine el sıkışma 
kuralı gelirse Danimarka vatandaşı olmayacak-
larını söylediklerini belirtti ve ‘BU TAM OLARAK 

İSTEDİĞİMİZ ŞEYDİ’ dedi. 
Ülkede ayrıca ağustos ayında kamusal alanda 
burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe 

girmiş ve bazı gruplardan tepki toplamıştı.

KOLOMBİYA İLE VENEZÜELLA ARASINDA GERGİNLİK: KARŞILIKLI SINIR DIŞI KARARLARI
Kolombiya’nın, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesi ile Venezüella’nın büyükelçiliğinden bir 

görevliyi sınır dışı etmesine, Venezüella da aynı şekilde yanıt verdi.
Kolombiya: Venezüella hükümetine karşı acımasız olacağız

Kolombiya, Venezüella’nın Bogota Büyükelçiliğinde çalışan bir kişiyi sınır dışı etti. Venezüella da buna 
cevap olarak bir diplomata, ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi. Kolombiya, Venezüella’nın Bogota 
Büyükelçiliğinin idari işler biriminde görev yapan ve Kolombiyalı eski bir kongre üyesinin eşi olan Carlos 

Manuel Pino Garcia’yı “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle sınır dışı etti.

Venezüella ise komşusunun bu adımına aynı şekilde karşılık vererek Kolombiya’nın Caracas 
Büyükelçiliğindeki diplomatlardan Juan Carlos Perez Villamizar’ın, akreditasyonunda eksiklikler olduğu 

gerekçesiyle 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında 

bin 100 Venezüellalının bu ülkeden sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

NETANYAHU İLE TRUMP, ABD’NİN SURİYE’DEN 
ÇEKİLME KARARINI GÖRÜŞTÜ 

Netanyahu: ABD, Suriye’den çekilme konusun-
da bizi hafta başında bilgilendirdi, İsrail kendini 

savunmaya devam edecek…
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklam-
ada, Netanyahu ile Trump’ın telefonda görüştüğü 

belirtildi. İki liderin ABD’nin Suriye’den çekilme 
kararını ele aldıkları aktarılan açıklamada, “Trump 
ve Netanyahu, İran saldırılarına karşı mücadelede 
İsrail ile ABD arasındaki işbirliğinin artırılmasına 
yönelik fikir alışverişinde bulundu” ifadesine yer 

verildi.
ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından 

Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk 
telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin daha fazla 

bilgi verilmedi.
Netanyahu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına 
ilişkin yaptığı değerlendirmede “İran’ın Suriye’de-

ki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı 
çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki 

(Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı 
düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek 

artıracağız” demişti.
Netanyahu dünkü açıklamasında ayrıca çekilmen-

in ABD’nin kendi kararı olduğunu vurgulayarak 
“Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize 
etkilerinin neler olabileceği üzerinde çalışma-

lar yürüteceğiz. İsrail’in güvenliğinin devamı ve 
bölgede güvenliğimizin sağlanması için gerekli 

adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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AVUSTRALYA’DAN SKANDAL İSRAİL KARARI
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin 
Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanımaya 

karar verdiğini açıkladı.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs’ün batısını 
İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan 

büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağla-
nana kadar buraya taşımayacağını söyledi.

Uygun Bir Mekan Arayışına Girdiler
Scott Morrison, Kudüs’ün batısında bir ticaret ve 

savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uy-
gun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetti.

Avustralya Başbakanı Kudüs’ün doğusunu Filistin’in 
başkenti olarak ancak iki devletli barış anlaşması-
na varılmasının ardından tanıyacaklarını sözlerine 

ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017’de ülkesinin Tel 
Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almıştı. 

Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, 
Filistin’de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda 

Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve 
Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımayı karar-

laştırmış ancak Paraguay’da hükümet değişikliği 
üzerine karardan dönülmüştü.

HİNDİSTAN, İRAN’DAN PETROL ALIMINDA 
DOLARDAN VAZGEÇTİ

Hindistan ile İran arasında kasım başlarında 
imzalanan mutabakatta, iki ülke arasındaki petrol 

ticaretinde dolar yerine Hint rupisi kullanıla-
cağının öngörüldüğü ortaya çıktı.

‘Hindistan, ABD yaptırımlarına rağmen İran’dan 
petrol satın almaya devam edecek’

Business Standard’ın kaynaklarına dayandırdığı 
haberinde, “Mutabakat, ABD’nin Hindistan ve 

diğer 7 ülkeyi, İran’a yönelik petrol yaptırımının 
geçici olarak dışında tutma kararının hemen 

ardından imzalandı. Hint petrol arıtma şirketleri, 
ithal ettiği petrolün parasını, İran Ulusal Petrol 

Şirketi’nin (NIOC) Hindistan’daki en büyük banka-
lardan biri olan UCO Bank’taki hesabına yatıra-

cak. Bu paranın yarısı İran’ın Hindistan’dan aldığı 
ürünlerin maliyetini karşılayacak” ifadelerine yer 

verildi.

NİJERYA’DA 70 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR’
Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Haladu, 
yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da 70 milyondan fazla insanın okuma 

yazma bilmediğini açıkladı.

Okula gidemeyen çocuk sayısının 11 milyondan fazla olduğuna dikkati çeken Haladu, “Yaklaşık 60 mily-
on genç ve yetişkin nüfusuyla beraber okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 70 milyonu aşıyor” ifadelerini 

kullandı.

‘Ciddi Bir Sorun Teşkil Ediyor’
Nijerya ordusunun protestocu öldürmesinin ‘haklı gerekçesi’, Trump’ın konuşması

Nijerya nüfusunun 2050 yılında dünyada ilk 3 ülke arasında olacağının altını çizen Prof. Dr. Haladu, “Bu 
rakamlar bir ülke için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Federal hükümet, eyalet yönetimleri, sivil toplum 

örgütleri ve uluslararası örgütlerle bu sorunun giderilmesine yönelik adımlar atıyor” şeklinde konuştu.
Nijerya’da eğitim ve öğretim faaliyetleri, iç göç, etnik ve dini çatışmalar, Boko Haram saldırıları, ekonomik 

kaynakların verimli kullanılamaması ve yolsuzluk gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkileniyor.
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KUZEY KORE’den ABD’YE NÜKLEER SİLAH 
ÇIKIŞI

Kuzey Kore’ya yönelik yapılan uluslararası 
yaptırımların kaldırılması için sürdürülen Kore’nin 
nükleer silahsızlaştırılması süreci çıkmaza girdi.

Kuzey Kore, ABD’nin nükleer silahlarını kaldır-
madığı sürece, asla tek taraflı olarak nükleer 

programdan vazgeçilmeyeceğini duyurdu. Kuzey 
Kore Merkezi Haber Ajansı’nda yayınlanan bildi-

ride “ABD şimdi Kore Yarımadası’nın nükleer 
silahsızlaştırılması anlamını öğrenmeli ve özellikle 
coğrafyayı doğru şekilde incelemelidir” denildi.

 
Kuzey Kore tarafı, yarımadanın tamamen nükleer 
silahlardan arındırılması gerektiğinin altını çizerek, 
“Kore Yarımadası’ndan bahsettiğimizde, ülkem-
izin toprakları ve aynı zamanda ABD’nin nükleer 
silahlar dahil olmak üzere askeri gücünün bulun-

duğu Güney Kore’yi de kapsamaktadır. 

Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlar-
dan arındırılması, sadece Güney Kore ve Kuzey 

Kore’den değil, aynı zamanda Kore Yarımadası’na 
komşu bölgelerden gelen tüm nükleer tehdit 

kaynaklarının ortadan kaldırılması anlamına gelir” 
ifadelerine yer verildi.

ABD BORSALARI HÜKÜMETİN KAPANACAĞI ENDİŞELERİYLE GERİLEDİ
Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,99 düşüşle 22.859,60 puana, Standard&Poor’s (S&P) 500 Endeksi 
yüzde 1,58 kayıpla 2.467,42 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,63 azalışla 6.528,41 puana geriledi.
Endekslerin yönü üzerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece 
yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için 

imzalamayacağına yönelik açıklamalar belirleyici oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray’da Trump’la görüştükten sonra gazetecilere yaptığı 

açıklamada, “Başkan Trump, Senato’dan geçen tasarıyı sınır güvenliğine yönelik ilişkin meşru endişeleri 
nedeniyle imzalamayacağını bize bildirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi’ne gidip üyelerimizle görüşeceğiz. 

Hükümeti açık tutmak istiyoruz ancak sınırlarımızı koruyacak bir anlaşma da istiyoruz” ifadelerini 
kullanmıştı.

Kongre, yerel saatle cuma günü gece yarısına kadar Trump’ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya 
da Donald Trump geri adım atmazsa, federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE’Yİ KIZDIRACAK 
ABD İDDİASI!

Doğu Akdeniz’de sular adeta ısınmaya başladı. 
Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 
bölgede tek taraflı attığı adımlar Türkiye’nin 

sabrını taşırmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 

sert sözleriyle tepkiler en üst perdeden dile getir-
ilmişti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliği tırmandıra-
cak bir iddia İsrail basınından geldi. Ortaya atılan 

iddiada, ABD’nin İsrail, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi liderleriyle bir görüşme 

gerçekleştirerek bölgedeki askeri, ekonomik, ve 
siber alanlardaki aktif rolünü arttırmayı hedefle-

diği ortaya atıldı.
ABD Bölgeye Geliyor: Liderlerle Görüşüp, Hare-

kete Geçecekler
ABD’nin bölgede böyle bir adım atmasına se-
bep olarak ise, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin 

bağlantılarına karşı “Doğu Akdeniz’de demokra-
tik bir eksen” kurarak destek vermek istemesi 

gösterildi. Haberlerde ayrıca, ABD’nin burada ask-
eri, ekonomik ve siber alanlarda da bir dizi işbirliği 

gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

RUSYA, KIBRIS’A BÖYLE UYARI MESAJI 
VERMİŞTİ

Kıbrıs’a ABD’nin adadaki askeri varlığını artırma 
planına engel olma çağrısı yapan Rusya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aksi halde 
Rusya’nın cevabi önlemler alacağını belirtmişti.
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NİJERYA’NIN KADUNA EYALETİNDE 10 AYDA 132 
ÇOCUK YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE 

HAYATINI KAYBETTİ.

Kaduna Eyaleti Beslenme Müdürlüğü yetkilerinden 
Hajiya Hauwa Usman, yetersiz beslenme nedeniyle 

10 ayda 132 çocuğun hayatını kaybettiğini, 12 bin 
858 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını, bu çocuk-

lardan 10 bin 604’ünün tedavi edildiğini belirtti.
Beş yaş altı çocukların yüzde 11,7’sinin gıda yetersi-
zliği ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Usman, 

bu çocuklarından yüzde 47’sinin fiziksel olarak 
yaşından küçük geliştiğini sözlerine ekledi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Nasarawa eyaletin-
de yetersiz beslenme nedeniyle son üç ayda 30 

çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Nijerya’da Boko Haram saldırıları, otlak çatışma-

ları ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 35 milyon 
çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

KEŞMİR’DE GERİLİM TIRMANIYOR: BAĞIMSIZLIK YANLISI LİDERLER GÖZALTINDA
Hindistan güvenlik güçlerinin Keşmir’de hafta sonu düzenlediği operasyonda 7 sivilin hayatını kaybetme-
sinin ardından yükselen tansiyon artarak devam ediyor. Hint polisi sivillerin öldürülmesine karşı düzenle-
necek protestoları bastırmak amacıyla birçok yolu trafiğe kapattı, sokaklardaki asker ve polislerin sayısı 

arttırıldı. Güvenlik güçleri ayrıca Muhammed Yasin Malik ve Mirveys Ömer Faruk isimli bağımsızlık yanlısı iki 
lideri tutukladı.

Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi Başkanı Muhammed Yasin Malik gözaltına alındı.
Hint güvenlik güçlerince gözaltına alındığı sırada konuşan Malik, “Hint askerler Keşmirlileri öldürüyor. On-

larca son yıllarda bizi çılgınca öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir diğer lider Seyyid Ali Şah Geylani de ev hapsine alındı.
Adının açıklanmasını istemeyen Hintli bir yetkili, ‘durumun sakinleşmesinin’ ardından Faruk ve Malik’in ser-

best bırakılacağını belirtti. Hindistan İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
Keşmir’in başkenti Srinagar’ın ana yollarına barikat kuran askerler ve Hindistan yanlısı silahlı milis güçler, 
askeri karargahlara çıkan yollarda güvenlik önlemlerini yükseltti, devriyeleri arttırdı ve alarm haline geçti.
Ordu, Keşmir halkına ‘ulusa karşı olan gruplardan uzak durun’ uyarısında bulundu. Ordu ayrıca, Keşmirli 
aktivistlerin protesto çağrılarını ‘siviller ordu ile karşı karşıya getirilmek isteniyor’ şeklinde değerlendirdi.

İNGİLTERE, RUSYA’yla İLİŞKİLERDE SOĞUK 
SAVAŞ STRATEJİSİNE GERİ DÖNÜYOR

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 
günümüzdeki Rus tehdidiyle mücadele amacıyla 
Soğuk Savaş döneminden beri kullanılmayan bir 

askeri strateji hazırlayacaklarını söyledi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya, IŞİD ve El 
Kaide’den daha büyük bir tehdit:

Rusya, İran ve Çin gibi düşman ülkelerin imkan 
ve kabiliyetlerini sürekli olarak değerlendirmek 

için bakanlık içinde kalıcı birim kurma çalışmaları 
yürüttüğünü belirten Williamson, bu birimin İngiliz 

ordusunun tehditlere karşı koyma kabiliyetini de 
değerlendireceğini kaydetti.

Rus denizaltıların Arktik’teki faaliyetlerini nered-
eyse Soğuk Savaş dönemindeki seviyeye çıkar-

ması sonrası Norveç’in Arktik programı kapsamın-
da deniz piyade birliklerinin hazırlık çalışmalarının 
yoğunlaştırıldığını ifade eden Williamson, bunun 
yanında İngiliz savaş gemilerinin, denizaltılarının 
ve helikopterlerinin modernize edilmesinin plan-

landığını vurguladı.

Williamson, saldırı nitelikli siber operasyonları da 
yeni birim kapsamında daha dikkatli şekilde ele 

alacaklarını sözlerine ekledi.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
Cuma günü (14.12.2018)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Yemen 
Hükümeti ile muhalefetteki Houthi hareketinin liderleri arasında, son BM 
desteğiyle İsveç’te yapılan görüşmelerde imzalanan Stockholm Anlaşması 
onaylandı. 
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029151

Vietnam’daki bir şehir; Hoi’de, Kadınlar BM Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından desteklenen bir proje sayesinde, daha sürdürülebilir bir kentsel 
çevre oluşturmaya yardım ederken çöp ve diğer atıklardan yararlanıyor.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029171

BM Mülteci Ajansı UNCHR’in bildirdiğine göre perşembe günü(13.12.2018) 
denizde mahsur kalan, İspanyol sahilinden kurtarılan bir grup göçmen 
teknesi bulundu ve hamile bir kadın da dahil olmak üzere en az 25 kişinin 
öldüğü veya kayıp olduğu tahmin ediliyor.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029101

Nikaragua Hükümeti’nin, iki önemli insan hakları kurumundan ülkeden ayrıl-
masını istediğini açıklamasının ardından BM insan hakları sorumlusu Michelle 
Bachelet,cuma günü yaptığı açıklamada, “ “Nikaragua’da işleyen bağımsız 
insan hakları organları kalmadı. ” dedi.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029111

        Libya’daki Birleşmiş Milletler siyasi misyonu (UNSMIL) ve BM İnsan 
Hakları Ofisi’nin (OHCHR) perşembe günü yayınladığı bir rapora göre 
göçmenler ve mülteciler, Libya’ya girdikleri andan itibaren, ülkede kaldıkları 
süre de düşünüldüğündemültecilerin Akdeniz’i geçme girişimleri sırasında 
“Düşünülemez korkulara” maruz kaldıkları belirtildi.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029031

Birleşmiş Milletler Bölge Özel Danışmanı perşembe günü (13.12.2018)yaptığı 
açıklamada, Afrika’nın Sahel bölgesini karşılayan çok sayıda zorluğun 
üstesinden gelmeye yönelik çabanın gerektiği gibi uluslararası ortakların 
desteğiyle yerel, bölgesel ve ulusal liderlik tarafından yönlendirilmesi gerek-
tiğini söyledi.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029091

Bir grup BM uzmanı, 10 Aralık’ta Küresel Güvenli, Düzenli ve Düzenli Göç 
Sözleşmesi’nin (GCM) kabul edilmesinin ardındanüye devletlerin ve işletm-
elerin göçmen haklarının korunmasına yönelik güçlerini bir araya getirme 
çağrısını memnuniyetle karşıladı.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029081

Suriye’nin özel elçisi, Suriye’yi sarsan ve yıllarca süren acımasız kavgaları 
sona erdiren, sorunların ele alınmasının etkili ülkeler adına daha fazla 
“gerçek çaba” gerektirdiğinive yapıcı bir şekilde konuşup çalışmaları gerek-
tiğini ifade etti.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029041

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık’ta 164 üye devlet tarafından Mar-
akeş’te kabul edilen ve BM Genel Başkanı AntónioGuterres tarafından “Acı 
çekmeyi önleyen bir yol haritası” olarak nitelendirilen bağlayıcı bir anlaşma 
olan Küresel Güvenli, Düzenli ve Düzenli Göç Sözleşmesi’ni Çarşamba günü 
(12.12.2018)resmi olarak onayladı.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1028941

Avrupa Birliği
Bu yılki raporda, ABD’nin AB’den ABD’deki katılımcı şirketlere gizlilik kalkanı 
kapsamında aktarılan kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlamaya 
devam ettiği gösteriliyor. ABD makamlarının komisyon tarafından geçen 
yılki raporda yapılan önerileri uygulamak için attığı adımlar, çerçevenin 
işleyişini geliştirmişlerdir.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_en.htm

Afrika-Avrupa ittifakının başlamasından sadece üç ay sonra Avrupa Komi-
syonu, Afrika’daki yatırımları arttırma ve iş yaratma konusunda ilk ilerlemeyi 
sunuyor.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6804_en.htm

Komisyon bugün vize serbestleştirme kriterlerinin Batı Balkan ülkeleri: Ar-
navutluk, Bosna Hersek, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve 
Sırbistan ve Doğu ortaklığı ülkeleri: Gürcistan, Moldova ve Ukrayna. Bu yıllık 
rapor söz konusu ülkeler için vize serbestleştirme şartlarının karşılanmaya 
devam ettiğini göstermektedir ancak bazı durumlarda hemen bazı durum-
larda da bu durumun devam etmesini sağlamak için bu eylemin yapılması 
gerekmektedir.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6819_en.htm

NATO 
Genel Sekreter JensStoltenberg, ittifakın Ürdün’ün Ürdün II. II. Majesteleri, 
Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı ve terörle mücadele de dâhil 
olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın karşı karşıya kaldığı güvenlik 
sorunlarını ele aldı. Toplantıda, Stoltenberg Ürdün’ün bölgesel güvenliği 
sağlamadaki rolünü ve Küresel Koalisyondaki IŞİD’i bitirmedeki etkin rolüne 
övgüde bulundu.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_161540.htm?selectedLocale=en

17 Aralık 2018’de, NATO’nun Siyasi İşler ve Güvenlik Politikaları Genel 
Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Alejandro Alvargonzález’in yanı sıra dördüncü 
için Yapı Bütünlüğü (BI) İcra Ajanı Düzenlemesi’ne imza attı. 2019-2022 için 
BI Güven Fonu aşaması.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_161714.htm?selectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg bugün((14.12.2018) Kosova ‘dan 
Bay Ramush Haradinay ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı 
Haradinay’a, Kuzey Atlantik Konseyi’nin yakın zamanda kabul edilen Kosova 
Güvenlik Gücü (KSF) ‘nin geçişiyle ilgili yasaları hakkında ilk tartışması old-
uğunu bildirdi. Genel Sekreter, Haradinay’a KSF’nin görevi geliştikçe Kuzey 
Atlantik Konseyi’nin NATO’nun yeni yılda KSF’yle olan ilişki düzeyini yeniden 
inceleyeceğini söyledi. NATO, Kosova’da güvenli ve emniyetli bir ortam 
sağlamak için KFOR misyonuna devam edecek. KFOR bir BM emri altında 
çalışır ve KSF’nin geçişiyle ilgili yasalardan etkilenmez. Genel Sekreter, 
bölgesel istikrarla ilgili tüm aktörlerle ilişkilerine devam edecektir.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_161722.htm?selectedLocale=en

NATO müttefikleri 2019 için sivil ve askeri bütçeleri kabul etti. 18 Aralık 2018 
Salı günü Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında, müttefikler 250,5 milyon 
Euro tutarında bir sivil bütçe ve 2019 için 1.395 milyar Euro tutarında bir 
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askeri bütçe kabul etti. Ülkeler bu bütçelere, gayri safi milli gelire dayanan 
kararlaştırılmış bir maliyet paylaşım formülüne göre katkıda bulunmaktadır. 
Daha zorlu bir güvenlik ortamı karşısında NATO, NATO komuta yapısının 
modernizasyonu ve ittifakın Brüksel’deki merkez karargahınınişlevsel bir 
incelemesi dâhil olmak üzere uyum sağlamaya devam ediyor.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_161633.htm?selectedLocale=en

BRICS
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında 1 Aralık 2018’de G-20 to-
plantılarının yanı sıra yapılan Durma Anlaşması, bu iki ülke ve dünyanın geri 
kalanı için çok ihtiyaç duyulan nefesleri getirdi. Her iki ülke de önümüzdeki 
90 gün boyunca herhangi bir tarife uygulamamayı kabul etti. Bununla 
birlikte bu geçici ateşkes, ilişkilerinde daha derin ticaret sorunlarını çözmek 
için çok az şey yapmakta ve mevcut sorunların çözümüne doğru atılan 
adımlardan daha kısa vadeli bir siyasi anlaşma gibi görünmektedir.
http://infobrics.org/post/27862

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Popov, Güney Afrika’nın ulusal 
fuarını önümüzdeki yaz için planlanan Rusya’nın yıllık Ordu Savunma Sanayii 
Forumunda göstereceğini açıkladı.
http://infobrics.org/post/27869/

İslam İşbirliği Örgütü
İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) İnsani, Kültürel, Aile ve Sosyal İşler Genel 
Sekreteri Büyükelçi Hesham Yousef, İslam İKT Kahire İslami Haklar Deklara-
syonu’nun (CDHRI) İK Beyanı olarak revize edildiğini vurguladı. İİT’nin 
kesinleştiğinde evrensel insan hakları standartlarına olan güçlü bağlılığını 
vurgulayacaktır.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20408&ref=11631&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği (İİT), 13 Aralık 2018’de yapılan 52. 
toplantısında BM Genel Kurulu tarafından BM ile İİT arasındaki işbirliği ile ilg-
ili bir kararın kabul edilmesini, 139 ülkenin lehine oylanmış bir oyla kabul etti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20411&ref=11632&lan=en
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İİT) Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, 18 
Aralık 2018 Salı günü ofisinde Cidde’deki İtalyan Başkonsolosu Elisabet-
ta Martini ve İtalyan Özel Temsilcisi İİT Sekreteryası’na veda ziyaretinde 
bulundu.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20412&ref=11633&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, bugün 19 
Aralık 2018 tarihli ofisinde, yeni atanan Avustralya İKT özel elçisi ve Avustra-
lya Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçisi Ridwaan Jadwat’ı kabul etti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20419&ref=11635&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği (İKÖ), 19 Aralık Çarşamba günü 
Cidde’deki İİT merkezindeki Filistinli Mültecilere Destek Vakıf Fonu  taslağını 
görüşmek üzere İKT üyesi devletlerin Uzmanlar Komitesi toplantısına katıldı 
2018.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20422&ref=11638&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT) Dr. Yousef Al-Othaimeen, İKT 
üyesi ülkeler arasında İslam dünyasında sinematografik üretimde işbirliğinin 
desteklenmesinin ve teşvik edilmesinin karşılıklı anlayışı güçlendirmenin ve 
güçlendirmenin önemli yönlerinden biri olduğunu vurguladı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20425&ref=11639&lan=en

OPEC 
OPEC sekretaryasının hesaplarına göre, OPEC’nin on beş adet kabarcığın 
fiyatı, önceki günki 55.13 $ olan fiyatı perşembe günü 53.92 $’ a ulaştı.
https://www.opec.org/opec_web/en/4749.htm

UNİCEF 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Pasifik’teki uzak 
bir adada bir aylık bir bebeğin,drone tarafından aşı verilecek dünyanın ilk 
çocuğu haline geldiğini açıkladı.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1028931

BM Çocuk Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert 
Cappelaere’den yapılan açıklamada, yayınlanan raporda Rukban hakkında 
daha fazla bilgi verildi: Donma riski ve temel emtia eksikliği binlerce kişiyi 
risk altında alıyor, sadece bu hafta kampta iki hasta bebek öldü.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1028511

WHO 
Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM’yi kapsayan 
küresel bir koalisyonun yeni raporuna göre her yıl yaklaşık 30 milyon bebek 
- toplamın yaklaşık dörtte biri - çok erken doğuyor, çok küçük yaşta hasta 
oluyor ya da ölüyor. Bu bebekler için yaşamın ilk ayının ötesinde hayatta 
kalmak için özel bakım gerekiyor. 
https://news.un.org/en/story/2018/12/1028391

2030’a kadar kimseyi geride bırakmamak için evrensel sağlık bakımı,: Bu yıl 
çarşamba günü düşecek olan Uluslararası Evrensel Sağlık Sigortası Günü’ne 
yapılan çağrı. Neden 2030? Çünkü bu, (SDG3)  Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini (SDG’ler) tamamlamanın hedef tarihi. Sağlıklı yaşam, herkesin 
iyiliğinin teşvik edilmesini gerektirir.
https://news.un.org/en/story/2018/12/1028331

Afrika Birliği
Birinci IATF 2018 için resmi kapanış töreninde, eski Nijerya Devlet Başkanı 
ve IATF Danışma Konseyi Başkanı H.E Başkanı Olusegun Obasanjo, IATF 
2020’nin bir sonraki ev sahibi olarak Ruanda Kigali kentini açıkladı.
https://au.int/en/pressreleases/20181217/rwanda-host-second-intra-african-
trade-fair-iatf-2020

Afrika’daki Altyapı Geliştirme Programı (PIDA) Afrika Birliği, Altyapı ve 
Enerji Komisyonu’nun kapsayıcı bir gelişme için bir katalizördür. PIDA, Etiy-
opya’nın Addis Ababa kentinde bulunan Afrika Birliği merkezinde yapıldı.
https://au.int/en/pressreleases/20181221/pida-catalyst-inclusive-develop-
ment

Afrika’daki Altyapı Geliştirme Programının (PIDA) uygulanmasının kolay-
laştırılmasına yönelik açılış politikası diyaloğu, bugün Afrika Birliği Komi-
syonunun karargâhında başladı ve programın bugüne kadarki başarılarını 
vurguladı.
https://au.int/en/pressreleases/20181219/pida-implementation-policy-dia-
logue-kicks-high-note

ASEAN 
ASEAN gençlik temsilcileri, 15-16 Aralık’ta Singapur’da Endüstri 4.0’ın zor-
luklarını ve fırsatlarını tartışmak üzere 2. ASEAN Üniversite Öğrenci Konseyi 
(AUSCU) Konferansı için toplandı.
https://asean.org/asean-youth-leaders-get-ready-industry-4-0/

“ASEAN Today”, Aralık 2018 baskısında Güneydoğu Asya’nın sürücülerini 
hedef olarak belirleyen  Malezya ve Çin tarafından üretilen yeni arabayı 
açıkladırlar.
https://asean.org/new-malaysia-china-car-tops-asean-today-decem-
ber-edition/

ASEAN ve Çin’den yaklaşık 100 genç girişimci, 17-18 Aralık tarihlerinde Siem 
Reap, Kamboçya’da iş dünyasında teknoloji ve yeniliğin zorluklarını tartış-
mak için 2. ASEAN-Çin Genç Girişimci Forumu’nda toplandı.
https://asean.org/young-entrepreneurs-asean-china-discuss-technology-in-
novation-solu tions-msme/

ASEAN Genel Sekreter Dato Lim Jock Hoi, ASEAN Sosyo-Kültür Toplu-
luğu (ASCC) Genel Sekreter Yardımcısı Kung Phoak ve AHA Merkezi İcra 
Direktörü Adelina Kamal, geri dönüş planları konusunda önemli Myanmar ve 
Rakhine Devlet bakanlıkları üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.
https://asean.org/asean-secretary-general-meets-myanmar-authorities-ra-
khine-repa triation-plans/

ASEAN Hükümetlerarası İnsan Hakları Komisyonu (AICHR), 2018 di-
yaloğunu, ASEAN topluluğundaki engelli haklarını 3 - 5 Aralık tarihleri 
arasında Bangkok’ta düzenlemek için bir araya getirdi.
https://asean.org/asean-holds-dialogue-rights-persons-disabilities/
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