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Genel Bilgiler
1.Coğrafi Konum

Merkezi Avrupa’nın merkezinde yer alan İsviçre 
hem yerleştiği bölge acısından hem de genel 

Avrupa kıtası bakımından önemli konuma sahip 
gelişmiş bir ülkedir. Sınır hatlarında bulunan Al-
manya, Fransa, İtalya, Avusturya ve Liechtenstein 
gibi devletlerin ülkenin konumu için ayrıcalık olarak 
değerlendirilmektedir.

Büyük bir bölümü ekime ve hayvancılığa yararlı 
olmamakla birlikte yapılan hesaplamalara esasen 
toplamda 41.277 km2 olan yüzölçümü tarım için 
oldukça elverişli bir düzeyde deyildir.

Turizm açısından vazgeçilemez değer sağlayan 
dağlar ve göller ile zengin olan ülkenin, en yüksek 
noktası deniz seviyesinden 4.634 metre yükseklik-
teki Monte Roseun Dufour Tepesi, en alçak noktası 
deniz seviyesinden 193 metre yükseklikte bulunan 
Lago Maggiore’dur.

2.Doğal Kaynaklar ve Çevre

Genel olarak bir değerlendirmede bulunduğu-
muz zaman, yerleştiği konum dolayısıyla 

her tarafı dağlarla kaplı olan İsviçre’desert iklim-
in hakim olması tarıma elverişli toprak ve bitki 
örtüsüne negatif ekti sağlamasına rağmen ülkenin 
turist kabulü için diğer ülkelere kıyasla daha ola-
naklı kılmıştır. Hem ülke hem de kıta turizmine 
önemli katkıda bulunan göller, özellikle de dağ 
gölleri içerisinde Leman, Baden ve Neuchatel 
önemli gölleridir. Ayrıca farklı şekillerde istifadeye 
tabi tutulan Rhein, Aare ve Rhone gibi nehirleri de 
zikretmek gerekmektedir.

a.Ormanlar

Tahmini hesaplamalara esasen ülkenin 
yüzölçümünün 1/3’üne karşılık gelen orman 

arazisi İsviçre’nin tarıma olanaklı bir düzeyde 
olduğunun başlıca göstergesidir. Bu bağlamda 
farklı tür meşe ağaçlarının yerleştirildiği bu orman-
larda ülke nüfusunun 90 bine yakınının geçimine 
katkı sağlayankerestenin ayrıca bir özelliği vardır 
ki bu da ülkenin regionda başlıca kereste üreticisi 
konumunda olmasıdır. Kayın ve meşe ağaçları1300 

metreye kadar yükseklikte bulurken çam ve ladin 
ağaçları 1900 metre yüksekliğe kadar yetişmek-
tedir. Alp Dağları’nın güneye bakan yönünde ise 
kestane ağaçları bulunmaktadır. Doğal kaynaklar 
açısından zengin olmayan İsviçre’de ormanlar 
önemli kaynaklardan biri durumundadır. Yüzyıl-
lardır İsviçreliler odunu evlerinin inşasında ve 
ısınma amacıyla kullanmışlardır. Diğer taraftan 
İsviçre’de üretilen kereste pek çok Avrupa ülkesi 
(özellikle Hollanda) tarafından gemi yapımında 
tercih edilen ürün durumundadır. Geçmişte odun 
kömürünün bir kısmı maden ocaklarında ve cam 
yapımında kullanılırken kalan bölümü de metal 
üreticisi ülkelere ihraç edilmiştir. Dolayısıyla hem 
enerji kaynağı hem de imalatta önemli bir düzeyde 
yer almaktadır.

b. Madenler ve Enerji Kaynakları
Biraz öncede bahsedildiği üzere yer altı kaynak-
ları bakımından zengin bir konumda olmayan 
İsviçre’dekömür yatağı ve tuz yatakları bulunmak-
tadır.

3.Demografik Yapısı
Avrupa’nın diğer ülkeleri ile kıyasta toplam nüfu-
sa oranla yabancıların daha çok yaşadığı bir ülke 
olarak nitelendirilen İsviçre’de 2017 verilerine es-
asen 8,4 milyon insanın yaşamını sürdürdüğü tar-
ihe kayıt edilmiştir. Son yıllarda AB vatandaşları-
na oturma izni için verilen kota sınırlamasının 
kaldırılması ile beraber nüfusdaki artış hızının 
ivme kazanmış olması ülkenin demografik yapısını 
oldukça etkilemiştir. Bu bağlamda hem sayısında 
hem de nüfus çeşitliğinde artış gerçekleşmiştir. 
Ülkenin kuzey kısmında Almanlar, merkezinde 
Holantlar ve güney bölgesinde İtalyanların 
mesken kurduğu ülkede farklı nedenlerden dolayı 
yaşamanı burada sürdüren yabancıların (sığınma 
isteyen ve mevsimlik işçiler dışında) toplam nüfus 
içerisindeki payı 2017 yılı verilerine göre % 30.9 
olarak gerçekleşmiştir. Tahmini olarak ülke nufusun 
1/3’üne tekabül edecek düzeyde yabancıların bura-
da yaşamının sürdürmesinin başlıca olanağı ülkede 
uygulanan yönetim şeklidir. 

İSVİÇRE
ÜLKE RAPORU
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Ortalama yaşam süresinin AB ortalamasının 
üzerinde olduğu İsviçre’de nüfus acısından başlı-
ca dezavantaj yaşlı neslin fazla olmasıdır ki bu 
da yapılan tahminlere esasen 2030 yılında 65 
yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payının 
%42,6’ya kadar yükseleceğini göstermektedir.

A.Siyasi ve İdari Yapı
1.  Yasama
Yönetim Şekli: 1291 yılında kurulan İsviçre Konfed-
erasyonu1  20 tam ve 6 yarım kantondan oluşan 
bir cumhuriyettir. İlk Anayasa 1848 yılında kabul 
edilmesine rağmen 1874 ve 1978 yıllarında esaslı 
değişikliklere uğramıştır. Halen yürürlükte olan An-
ayasa ise 18 Nisan 1999 tarihinde kabul edilerek 1 
Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İsviçre’de 
yasama gücü iki kanatlı Federal Meclis’te-Kanton-
lar ve Ulusal Meclis- bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 
yani Kantonlar Meclisi 2 kanton ve 1 yarım kanton 
olmakla 46 üyesi bulunurken diğer bir güç olarak 
nitelendirilen Ulusal Meclis’te ise üye sayısı 200 ol-
maktadır. Her iki meclise mensup üyeler 4 yıllığına 
genel seçimler ile seçilirler.

2. Yürütme
Yürütme görevi ise İsviçre’nin 4 büyük partisini 
temsil eden ve 7 üyeli Federal Konsey (hükümet) 
ve Federal Şansölyelik yetkisindedir. 
3. Yargı
Bu görev bağımsız İsviçre mahkemelerince 
yürütülmektedir.

B. Genel Ekonomik Durum  

Avrupa ülkeleri arasında en küçük coğrafi 
alana sahip ülkelerden biri olan İsviçre, mev-

cut konumu itibari ile bölge içerisinde kavşak 
niteliğindedir.Sadece yerleştiği kıtada değil aynı 
zamanda tüm dünyada barış semvoli ülke olarak 
kabul edilen İsviçre hem de en zengin ülkeler liste-
sinin ilk sıralarında yer almaktadır. Bir barış ülkesi 
olarak ifade ettiğimiz İsviçre aynı derecede güvenç 
konusunda tüm dünya ülkelerine rehberlik etme-
ktedir ki, bu bağlamda uluslararası organizasyon-
ların ve büyük bankaların merkezi konumunu 
üstlenmektedir. Düşük işsizlik oranı, yüksek vasıflı 
işgücü ve dünyadaki en yüksek kişi başı GSYİH 
ile zengin ve modern bir pazar konumundadır. 
İsviçre ekonomisi, finansal hizmetler önderliğinde 
1  İsviçre’nin yönetim olarak konfederatif olması 
dolayısıyla ülke içerisinde çeşitli dilerde konuşulmasıyla 
birlikte farklı uyruklara mensup çok sayıda insanın yaşaması-
na olanak sağlanmıştır. Bundan ilave ülkede farklı dinlerin 
yaşanmasında gerekli zemin yaratılmıştır…

gelişmiş bir hizmet sektörü, yüksek teknoloji ve 
bilgi temelli üretim konusunda uzmanlaşmış
bir endüstrisinde oluşmaktadır. Ülkenin ekono-
mik ve politik istikrarı, şeffaf hukuk sistemi, etkin 
sermaye piyasaları ve düşük kurumsal vergi oran-
ları ile İsviçre dünyanın en rekabetçi ekonomileri 
arasında yer almaktadır.İsviçre ekonomi alanındaki 
uygulamalarını uluslararası rekabetçi gücünü art-
tırmak için büyük ölçüde Avrupa Birliği ile uyumlu 
hale getirmiştir, ancak özellikle tarım alanında 

bazı korumacı uygulamalar devam etmektedir. 
Ülke ekonomisi, ihracatının yarısını gerçekleştird-
iği avro bölgesindeki komşu ülkelerle sıkı sıkıya 
bağlantılıdır.

Genel olarak finansal sektörün ağırlık teşkil ettiği 
bu ülkede işgücünün büyük bir kısmı, tahmini 
olarak  % 73’ü hizmet sektöründe çalışmaktadır.  
Hizmet sektörünü % 24’le sanayi, %3’le tarım sek-
törü izlemektedir. İsviçre ekonomisi, % 1’lik büyüme 
oranıyla mütevazı büyüme eğilimini 2017 yılında 
da devam ettirmiştir.

 Dünya ülkelerinin sahip olduğu  gayrisafi yurtiçi 
hasılası sıralamasında 20. olan İsviçre kişi başına 
düşen milli gelire göre sadece 6 ülkeden (Katar, 
Lüksemburg, Singapur,Kuveyt, İrlanda, Norveç, 
BAE) geridir. 

B.1.Ekonomi’de Başlıca Sektörler
B.1.1.Tarım ve Hayvancılık
Yerleştiği coğrafi konum dolayısıyla sert iklimin 
hakim olmasıyla beraber toprak ve arazi yapısı 
elverişsiz olması tarımsal üretime negatif etken 
sağlamasına rağmen hayvancılık kısmen de olsa 
geliştirilmiştir. Bu bağlamda özellikle küçük işlet-
meler ön planda yer almaktadır. Elde olunan son 
veriler esasen tarımsal işletmelerin % 63’ünün 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ1  
Para Birimi: İsviçre Frankı

GSYİH: 668,8 Milyar $
Reel Ekonomik Büyüme : % 1

Enflasyon Oranı : % 0,5
KBDMG2 : 61.400 $
 İstihdam: 5,1 Milyon
İşsizlik Oranı : % 3

-1 2017 Verileri
-2 Kişi Başına Düşen Milli Gelir
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hayvansal üretimde yoğunlaştığı ve tarımda kul-
lanılan arazinin % 70’inin hayvan yemi üretilen yeşil 
alanlardan oluştuğunu göstermektedir.

B.1.2. Sanayi
Ülkede ticaret ve finansal sektörlerden sonra 
önemlilik arz eden sanayi sektörü ülke ekonomis-
inin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
20. yy’ın sonlarına doğru küreselleşme ile artan 
dış rekabetin baskısı ve İsviçre frangının değer 
kazanması sonucunda belirli sektörlerde uzman-
laşmaya gidilmiştir. Ülkede yüksek donanımlı ve 
deneyimli işgücü ile dünya çapında tanınmış özel 
tasarım ürünler üretilmektedir. Sanayi ürünleri üre-
timinde önde gelen ürün grupları; özellikle tekstil 
makineleri, ölçüm aletleri ve saatler başta olmak 
üzere tıbbi ürünlerdir. Geleneksel ve gelişmekte 
olmakla iki ana başlık altında gruplaştırılan sanayi 
sektörü geleneksel sektörlere; saat sanayi, has-
sas aletler, makine üretimi, kimya ve ilaç, yiyecek 
sektörleri olarak sıralanırken gelişmekte olarak 
adlandırdığımız sektörler içerisinde  ilaç ve biyo-
medikal sektörler öncülük etmektedir.

B.1.3. Enerji
Ülke toplam enerji tüketim miktarının % 80’ini 
ithal etmektedir. Bu enerji kaynakları ham pet-
rol, doğal gaz ve yurt dışında üretilen elektrikten 
oluşmaktadır. İsviçre’de Alpler bölgesinde hidro-
elektrik santraller aracığı ile enerji üretilmekte 
olup bu bölgeden sağlanan enerji ülke üretiminin 
%60’ını oluşturmaktadır. Kalan % 40  enerji üre-
timi 5 nükleer santralde ve konvansiyonel termal 
santrallerde gerçekleştirilmektedir. İsviçre elektrik 
piyasasının özelleştirilmesi kapsamında pazar, 
2009 yılında büyük firmalar için tamamen serbest 
hale gelmiştir. 

B.1.4. Turizm
Ülke ekonomisine gerekli katkıda bulunan turizm 
sektörü, hizmet alanın en başlıca parçasıdır. Ülke 
her ne kader kayak merkezi olarak tanınmış olsa 
da ülkeye gelen turistlerin önemli bölümü yaz 
aylarını tercih etmektedirler. 2017 yılında İsviçre’de 
toplam 18,6 milyon turist konaklamış olup turist 
sayısında bir önceki yıla göre %3,1, konaklanan 
gece sayısında ise %4,7  düşüş olmuş ve toplam 
35,6 milyon gecelik konaklama gerçekleşmiştir. 
Yabancı turistlerin büyük bir kısmı Avrupa’dan 
gelmekte olup burada ilk sırayı Almanlar almak-
tadır.

C.  BANKACILIK SİSTEMİ

Sadece dünya ülkelerinin değil aynı zaman-
da para babalarının güvenç konusunda taviz 

verme olasılığının olmadığı İsviçre’de tarafsız ve 
oldukça gelişmiş bankacılık sistemi faaliyet gös-
termektedir. Uluslararası bankacılık anlayışı üze-
rine kurulu olan ve toplam 385 bankanın faaliyet 
gösterdiği İsviçre bankacılık sistemi, dünyanın her 
tarafından müşteriye hitap eden ve gizlilik ilkesini 
esas almış bir sisteme sahiptir. İsviçre bankaları 
ayrıca; kredi temini, portföy yönetimi ve yatırım 
danışmanlığı, para transfer işlemleri, tasarruf hes-
abı, menkul kıymet işlemleri, bono ve tahvil ihracı 
ile finansal analiz gibi muhtelif alanlarda hizmet 
vermektedir. 

Dünyanın önde gelen bankaları olarak kabul edilen 
UBS AG ve CREDIT SUISSE GROUP bankaları ülke 
genelinde bankacılığın % 50’den fazlasını kendi 
hakimiyeti altında tutmaktadır. Nitekim UBS AG, 
dünyanın en büyük bankası hüviyetinde olup 
bireysel bankacılık işlemlerinin yanı sıra yatırım 
danışmanlığı ve menkul kıymet işlemlerinde 
oldukça önemli bir konuma haizdir. Ülkenin ikinci 
en büyük bankası olan CREDIT SUISSE ise daha 
çok finans hizmetleri ve krediler alanında uz-
manlaşmıştır. Bu bankalar dışında İsviçre’ye özgü 
bankalar olarak bilinen ve devlet garantisi altında 
faaliyet gösteren kantonal bankalar da mevcuttur. 
Toplam sayısı 24olan bu bankaların temel kuruluş 
amaçları bağlı bulundukları kanton ekonomisinin 
gelişmesine katkıda bulunmaktır.İsviçre’de faali-
yet gösteren bir diğer banka türü de özel banka-
lardır.  Ferdi mülkiyet esasına göre kurulan bu tür 
bankaların başlıca faaliyet alanları portföy yöne-
timidir. Banka sahipleri, banka borçlarından tüm 
mal varlıkları ile sorumludurlar.İsviçre genelinde 
faaliyet gösteren yabancı bankalar da mevcuttur. 
Ağırlıklı olarak AB ülkeleri kaynaklı olan bu banka-
ların (toplam yabancı bankaların yaklaşık % 50’si 
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AB kökenlidir) başlıca iştigal alanı portföy yöne-
timidir.İsviçre genelinde ticari bankalar da faali-
yet göstermekte ancak bu bankalar çoğunlukla 
müşterilerinden yılda asgari 300.000 ile 500.000 
İsviçre Frangı işlem hacmi garantisi talep ettikleri 
için büyük sermayeli şirketlerle çalışmaktadırlar.

D. DIŞ TİCARET
İsviçre dış ticaretinde oldukça stabil ve düzenli 
bir görüntü sergilemektedir. Genel olarak bölge 
ülkeleri ile ticaret ilişkisini önem veren devlet birlik 
dışında başta ABD olmakla Doğu Asya ülkeleri 
ile de ticaret yapmaktadır. Ülkenin dış ticaretini 
özetleyecek olursak aşağıdaki tabloya dikkat ede-
lim. 

D.1. Dış Ticaret’te Türkiye
İsviçre’nin kıta ülkeleri ve diğer makro bölgeler 
dışında ticari ilişkileri bulunan başlıca devletlerden 
biri de Türkiye’dir. Özellikle 21. asrın başlarından 
itibaren başlayan bu ticari ilişkiler  zaman geçtikçe 
daha da hız kazanmıştır. Bu bağlamda İsviçre’nin 
ülkemizdeki yatırımlarının toplamı 2 milyar 326 
milyon $’a ulaştığı 2002-2016 yıllarında İsviçre’deki 
Türk yatırımlarının toplamı ise 760 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde farklı alanlarda 

faaliyet gösteren ve toplamda 800’e yakın İsviçre 
sermayesi veya İsviçreli girişimci ile ortak  kurul-
muş firma mevcuttur. Bu firmaların büyük kısmı 
hizmetler ve imalat, diğerleri ise tarım ve maden-
cilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. İsviçre 
ile ikili ticaret hacmimiz 2016 yılında 5 milyar 187 
milyon dolar (ihracatımız: 2 milyar 680 milyon 
dolar, ithalatımız: 2 milyar 506 milyon dolar) olarak 
gerçekleşmiştir.

E. İSVİÇRE’DE DİN
Tarihsel olarak baktığımız zaman, son derece dini 
bir nüfusa sahip olan İsviçre’de Hıristiyanlık hakim 
bir düzeyde olduğunu görmemek mümkünsüzdür. 
Bu bağlamda nüfusun %71’ni Katolikler, % 38’ni 
Reformistler ve %22’sini de Ortodokslar teşkil ediy-
or. Ayrıca ülke genelinde Yahudi, Hindu, Budist ve 
Müslüman dinlerine müntesipler de vardır. 
Modern isviçre halkı kendilerine inanclarına bağlı 
bir toplum olarak görseler de bu yaşantılarında bir 
o kadar etkili görülmemektedir. Tapınak ve kiliseye 
gitmemelerine Paskalya, Noel ve Virgin’in Vasiyeti 
gibi dini bayramları kutlamaları kendilerin inanç 
gereyi olarak görüyorlar.

F. İSVİÇRE’NİN UNUTAMADIĞI LİDER: PROF.DR. 
NECMEDDİN ERBAKAN

Siyonizm’in önde gelen isimlerinden Theodor 
Herzl’in başkanlığında 1897 yılında İsviçre’nin 

Basel şehrinde toplanan Yahudi Kongresi’nin 
yapıldığı salonda, 2. Avrupa İslam Birliği Konfer-
ansı’nı toplayan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmet-
tin ERBAKAN “Yeni bir dünyanın kurulması” için 
ilk adımı atmıştır. Konferansın en can alıcı noktası 
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın söylediği şu 
sözler olmuştur: “Kudüs, İslam’ındır. Yeni bir dünya 
mutlaka kurulacaktır, yeni bir dünyayı kuracak olan 
da Milli Görüş’tür. Zulüm ebedi olamaz. Adil düzen 
mutlaka kurulacaktır.”  Bu sözleriyle Siyonistlere 
gereken cevabı veren ERBAKAN, Milli Görüşçülere 
de 2. Yalta Konferansını işaret etmiştir.

İsviçre’nin ihracatında 
ilk 5 ülke:
-Almanya
-ABD,
-Fransa
-İtalya
-Birleşik Krallık

İhracatta başlıca 
ürünler:
-Altın
-İlaç
-Kan ve serum
-Saat ve mücevher
-Ortopedik ve tıbbi ciha-
zlar

İsviçre’nin ithalatında ilk 
5 ülke:
-Almanya
-İtalya
-ABD
-Fransa
-Çin

İthalatta başlıca 
ürünler:
-Altın
-Kan ve serum
-Otomobil
-Mücevher
-İlaç

Türkiye’nin İsviçre’den 
Başlıca İthalat ürün-
leri:
-Altın
-İlaç
-Saat
-Tıbbi eşya
-İplik makinesi

Türkiye’den İsviçre’ye 
Başlıca İhracat ürün-
leri:
-Altın
-Otomobil
-Petrol yağları
-Kabuklu meyveler
-İlaç

Hazırlayan:
KAMRAN ALASGARLI
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Ülkemize ve İslam dünyasına verdiği zararlarla 
karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri 

son zamanlarımızda yeni bir kriz oluşturarak yine 
ülke gündemimizde yerini aldı. Özellikle ekonomi-
mizde önemli ölçüde sarsıntı oluşturan ve günlük 
hayatımızda gün geçtikçe etkisini hissettiren kriz 
ortamının kaynağı “Yaptırım Kararı Krizi” olmuştur. 
Elbette bu kriz ilişkiler normal seyrinde giderken 
ortaya çıkmamıştır. Türkiye, öncesinde de ABD 
ile ilişkilerinde çok kez kriz durumuna geçmiştir. 
Bu krizlere 1964 Johnson Mektubu, 1974 Kıbrıs 
Harekâtı sonrası silah ambargosu, 2003 Irak Krizi 
en etkili örnekler olacaktır. Nitekim dış politikada 
ulusal çıkar faktörü ABD’nin taviz vermemekte 
hassas davrandığı, hatta bu hassasiyet uğruna 
mazlum insanların canına kıyacak kadar gözünü 
kararttığı ve çeşitli işgallere başvurduğu bir zulüm 
aracı haline gelmiştir.

“Yaptırım Kararı Krizi” konusuna geri dönecek 
olursak bu krizin görünen sebebi ve krizin merkez 
ismi olan Rahip Andrew Craig Brunson’ın Türkiye 
tarafından tutuklanarak yargılama yoluna gitmesi 
olmuştur. Türkiye’nin bu tutuklamada Brunson’ın 
(örgüte üyeliği bulunmamakla birlikte) FETÖ ve 
PKK terör örgütleri bağlantılarının bulunması 
ve casusluk faaliyetlerinde bulunmasını gerekçe 
göstermiştir. Bahsi geçen suçlardan ötürü 35 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ancak 
yargılanma sürecinde 25 Temmuz’da ev hapsine 
çıkarılmıştır. Bu karar üzerine önce ABD Başkan 
Yardımcısı Mike Pence, ardından Başkan 
Donald Trump yaptıkları açıklamalarda 26 Temmuz 
2018 saat 18.00’a kadar Rahip Brunson’ın serbest 
bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik geniş 
çaplı yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etmiş- 
lerdir. Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması 
üzerine Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’de-
ki mal varlıklarına el koymaya yönelik yaptırım 
kararı almış, bu kararın da yeni bir kriz ortamı-
na girildiğinin göstergesi olmuştur. Bu yaptırım 
kararı ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları 
Kontrolü (OFAC) tarafından, Küresel Magnitsky 
Yasası kapsamında tanınmış olan yetkiler uyarın-
ca alınmıştır. Bu açıklamalar, Türkiye’nin (ABD 
Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası ve ABD’li yöneticilerin bu-
lunduğu diğer uluslararası finans kuruluşları gibi) 
uluslar arası kuruluşlardan kredi almasını yasak-
layan tasarının ABD Dış İlişkiler Komitesi tarafın-
dan kabul edilmesini beraberinde getirmiştir. Bu 
yaptırımların oluşturduğu kriz ortamı sonucu 
Türkiye’de derinleşen ekonomik eğilimler, TL’nin 
son bir yılda %70 değer kaybı, enflasyonun önemli 
ölçüde yükselmesi yaşanan etkiler arasında olmuş-
tur. 

Türkiye bu kriz ortamına karşı bazı ülkelerle 
karşılıklı ödemelerde ulusal paraların kullanımı-
na geçilmesi yoluna gitmiştir. Bu noktaya, ti-
carette Rusya ile TL-Ruble, doğalgaz ve petrol 
alım-satımında Avrupa ülkeleri ile TL-Euro kul-
lanımı önemli örnekler olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin 
bu kriz sonucu yeni pazar ve destek arayışında Çin 
ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi, BRICS zirvesine 
dâhil olması, İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Dönem 
Başkanlığı’nı yürütmesi, gerçekleştirilen Güney 
Afrika ziyaretleri vb. temaslar yeni stratejiler 
geliştirmesinde önem arz etmiştir. 

Türkiye- ABD ilişkilerinin, “Yaptırım Kararı Krizi” 
noktasına gelmesi elbette sadece bir ABD vatan-
daşının tutuklu olmasına dayanan bir durum 
değildi. Bu süreç bir süredir meydana gelen olaylar 
sonucu şekillenmiştir. 

Türkiye açısından bu süreç ABD’nin Suriye’de 
PYD/YPG’ ye büyük ölçüde yardım ve destekte 
bulunmasının Türkiye nezdinde ulusal güvenlik 
tehdidi olarak kabul ettiğini beyan edip uyarılarda 
bulunmasıyla başlamıştır. Bu sorun Türkiye tarafın-
dan söz konusu krizin en büyük yansıması olarak 
değerlendirilmiştir. Bu süreç esnasında ise 15 Tem-
muz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin 
sorumlusu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in –ısrarlı 
taleplere rağmen- iade edilmemesiyle de ilişkilerde 
negatif yönlü bir seyir hız kazanmıştır. Devamında 
gerçekleşen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Atilla’nın tutuklanarak yargılanması ve 6 
Aralık 2017’de Kudüs’ün ABD tarafından Siyonist 
İsrail’in başkenti ilan edilmesi ilişkilerde kriz aşama 
gelen sorunlardan başlıca olanlarıdır. Türkiye son 
zamanlardaki izlediği yöntemler ve özellikle sorun-

TÜRKİYE - ABD İlişkilerinde
Bir Başka Dönemeç
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ları BM’ye taşımaya yönelik girişimleriyle “ayakları 
yere basan ülke” imajı çizme çabasını göstermiştir.
ABD açısından bu süreç Türkiye’nin NATO en-
vanterindeki F-35 uçaklarını ve silah alımını tercih 
etmeyip Rusya’dan s-400 füze savunma sistemi 
satın almayı planlaması, ABD’nin İran’a uygula-
mayı planladığı yaptırımlarda desteğini beklediği 
Türkiye’nin bu duruma sıcak bakmaması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Perdenin arkasından Trump’ın iç 
siyasetteki pozisyonunu güçlendirme amacıyla 
dış politika hamleleriyle iç siyasete mesaj verme 
kaygısı taşıması bir başka strateji olarak görülmek- 
tedir. Bu stratejiyle ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’nı 
devreden çıkaracak sosyal medya üzerinden yeni 
bir diplomasi türü oluşturup ilişkilerin Beyaz Saray 
odaklı yürütüleceği yönünde sinyaller veren adım-
lar atmaya yöneldiği iddialar arasındadır.

Her ne kadar yaşanan krizler iki ülke ilişkilerinde 
“karşılıklı güven azalışı” yönünde nitelendiriliyorsa 
da,  12 Ekim 2018 tarihinde verilen tahliye kararının 
ilişkilerde rotayı pozitif yöne çekebileceği yönünde 
değerlendiriliyor. Bu kararın oluşmasında gizli 
tanıkların ifadelerindeki değişikliğin önemli bir 
yeri olduğu belirtiliyor. Dava sonucunda mahkeme 
heyeti,  Brunson’ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası-
na çarptırdı. Ev hapsi ve adli kontrol kararlarını 
kaldırdı ve Brunson’a tahliye yolu açıldı. Brunson’ın 
aldığı ev hapsi cezası sürecinde geçen 2,5 aylık 
süre de hapis cezasından sayıldı. Böylece ABD ve 
Türkiye arasında krize neden olan dava tahliye ile 
sonuçlandı. Tahliye kararı üzerine, ABD Donald 
Trump sosyal medya hesabı üzerinden: “Türkiye 
tarafından bırakılan Pastör Brunson bu öğleden 
sonra Oval Ofis’te benimle birlikte olacak. O zor 
bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a yardımları için teşekkür 
ediyorum.” ve “Brunson’ın serbest bırakılması için 
Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler 
için anlaşma yapmam. Yine de ABD tarafında bir 
takdir var ve bu adım ABD ile Türkiye ilişkilerinin 

iyi, belki de harika bir yola girmesine neden ola-
cak.”  şeklinde ifadelerde bulundu. Karar sonrası 
serbest bırakılan Rahip Brunson ise ülkesine geri 
döndü.

 Madalyonun diğer yüzünde ise, iki ülke arasın-
da mevcut diğer konulardaki görüş ayrılıklarının 
devam etmesi ilişkilerin olumsuz yönde seyret-
meye devam etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
Bu bağlamda iki ülke arasında çözüme yönelik 
adımların atılması en zor meseleler olarak Hakan 
Atilla davası kararı neticesinde Halkbank’a kesi-
lecek muhtemel ceza ve Türkiye’nin S-400 alımına 
ilişkin olarak uygulanabilecek potansiyel yaptırım-
lar üzerinde duruluyor. Tüm şartların uygun olup 
çözüme ulaşılma durumunda ise ABD, Türkiye 
ve NATO’nun çıkarına yeni bir sürecin başlaması 
yönünde senaryolar öngörülüyor.

 Sözün sonunda, ABD’nin Afganistan, Irak 
ve Suriye krizlerinde başrol oynaması ve sıradaki 
hedeflerin açıkça İran ve Türkiye olduğu, alınan 
yaptırım kararlarıyla emperyalist girişimlerine adım 
adım yaklaşma niyetinde olduğunun göstergesidir.

Hazırlayan:
MEHMET SİRACEDDİN BATTAL
20.10.2018
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FİLİSTİN - İSRAİL ANLAŞMASI
Gazze Ambargosu Tarihi Süreci:

1 Eylül 2005’te İsrail ordusunun Gazze’den tek 
taraflı çekilmesiyle, Filistin halkının Gazze ve Batı 

Şeria arasında serbestçe hareket edebilmesi ve 
dış ticaret faaliyetlerinde bulunabilmesi için, İsrail 
ile Filistin Yönetimi arasında “Dolaşım ve Erişim 
Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşma aynı zamanda 
Filistinlilere ilk kez kendi sınırlarını kontrol etme 
hakkı da tanıyordu. Ayrıca, uluslararası bir limanın 
ve havaalanının inşası için de olanak sağlıyordu.
Fakat 2006 yılında Filistin’deki genel seçimleri 
Hamas’ın kazanması sonrasında İsrail ile Ortadoğu 
Dörtlüsü’nü oluşturan ABD, BM, AB, Rusya ve 
diğer çok sayıda Avrupa ülkesi Filistin Yönetimi’ne 
yardımı kesti. Hamas’ı tecrit etmeye çalışan İsrail, 
Gazze Şeridi’nden “topraklarına füze saldırısı 
düzenlenmesi” (!) gerekçesiyle de bölgeye her 
türlü gıda ve ilaç girişini yasakladı. 

2007 yılına gelindiği zaman, İsrail ve aynı zamanda 
Mısır, kamuoyunda meşruiyeti çokça tartışılan kara 
ablukasını yürürlüğe soktu. İsrail, Gazze’ye gelen 
tüm insani yardım malzemelerini Karni, Kerem 
Şalom, Erez ve Sufa sınır kapılarında güvenlik 
kontrolünden geçirmeye başladı. Mısır’ın Refah 
sınır kapısında bu görevi Filistin Yönetimi güvenlik 
güçleri ve AB sınır yardım ekibi üstlendi. 

İlerleyen süreçte durum öyle bir hal aldı ki, uygu-
lanan ambargoya İsrail dahil dünyanın dört bir 
tarafından tepki gelmeye başladı. 2010 yılının 
başında İsrail’deki insan hakları grubu Gisha, İsrail 
Devletini blokajın detaylarını açıklamak üzere dava 
etti. Örneğin tarçının girişine izin verilirken, kişnişe 
neden izin verilmediğine dair cevaplar arayan 
uluslararası kamuoyu beklediği cevapları alamadı. 
İsrail detayların açıklanmasının ulusal güvenlik ve 
yabancı devletlerle ilişkiler açısından zararlı olacağı 
şeklinde ifade vererek yine kendisini belli ediyordu.

İsrail deniz ablukasını 2009’da kara ablukasından 
daha sonra yürürlüğe koydu. 2010 Mayıs’ına ge-
lindiği zaman, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını 
kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 
“uluslararası sularda” askeri operasyon düzenlen-
miş ve on Türkiye vatandaşı öldürülmüştü. 
Olaydan sonra Birleşmiş Milletler bünyesinde kuru-

lan Palmer Komisyonu, bir yılı aşkın bir süre sonun-
da hazırladığı raporda, İsrail’in kendisini savunma 
hakkı bulunduğunu, ablukanın yasal ve meşru 
olduğunu belirtmişti. 

Tabi, dünya üzerinde büyük bir infiale yol açan bu 
olaydan sonra Mısır, gelen tepkilere karşı Refah 
Kapısını insanların geçişine açtı. Gazze’ye ask-
eri olmayan her tür malın girişine izin verilmeye 
başlandı. Gevşetilen kara ablukası Mavi Marmara 
olayının Gazze için en büyük kazanımlarından biri 
oldu.1  

Ambargo’nun Filistin Üzerindeki 
Etkileri

Ambargo müddetince, Gazze nüfusunun yüzde 
95’inin Batı Şeria ve yurt dışına seyahat etmesi 

engellenmiş durumdaydı. 2013 yılından itibaren 
Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması ile, özellikle 
sağlık sorunu yaşayanlar başta olmak üzere tüm 
Gazze halkının sıkıntıları daha da arttı. Acilen seya-
hat etmesi gereken onbinlerce kişi Gazze’de açık 
hava hapishanesindeydi. 

Bünyesinde 133 kuruluşu barındıran Sivil Toplum 
Kuruluşları da yapmış olduğu bir açıklamada, 
ambargonun olumsuz etkilerinin Gazze’de sağlık 
sistemini tehdit ettiğine işaret etmiş, ayrıca Gaz-
ze’de tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yaşandığı, 
hastanelerde elektrik kesintilerinin olduğu ve 
hastaların yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini 
söyleyerek, uluslararası camiaya Gazze’deki sağlık 
sektörünü kurtarma çağrısı yapmıştı.2

Günümüzde Gazze

İsrail ablukası altında 12 yıldır büyük bir insani 
kriz yaşayan Gazzeliler, son günlerde İsrail ile 

yapılması gündemde olan barış anlaşması ile ilgili 
gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sokakta hemen herkesin dilinde, “İsrailli ve Filis-
tinli taraflar arasında uzun vadeli bir anlaşma 

1- Economic Monitoring Report to the Ad Hoc 
Liaison Committee, 22 Eylül 2014, Dünya Bankası 
2- https://www.haberler.com/israil-in-gaz-
ze-ye-uyguladigi-ambargo-9748368-haberi/
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olabileceği ve bunun ablukayı hafifleterek 
yaşam koşullarını iyileştirebileceği ihtimali” 
dolaşıyor. Ancak bununla birlikte 2006’dan beri 
devam eden ablukanın kaldırılması ya da hafi-
fletilmesi ile ilgili geçmişte yürütülen girişimler 
sonuçsuz kaldığı için, Filistinliler son gelişmelere 
temkinli yaklaşıyor.

Günde ortalama sadece 6 saatinde elektrik hizmeti 
alabilen, su ve sağlık hizmetleri gibi temel insani 
ihtiyaçlarını gidermekte büyük sıkıntı yaşayan Gaz-
zeliler, içlerinde bulundukları bu durumu dünyanın 
gündemine taşımak için “Büyük Dönüş Yürüyüşü” 
adı altında barışçıl eylemler düzenlediler. 2018 
Mart ayından beri yapılan gösterilerde 150’den 
fazla şehit verdi. 

Tüm bu gelişmeler neticesinde ise, İsrail ablukası 
altındaki Gazze Şeridi’nde, başta Hamas olmak 
üzere İslami Cihad hareketi, Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş 
Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap 
Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gru-
plar “İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detay-
larını görüşmek için” bir araya geldi.

Yapılan bu görüşmenin öncesinde, Hamas Milli İl-
işkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam 
Bedran, İsrail’le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı 
açıklamada, “2006’dan beri devam eden Gazze 
ablukasının kaldırılması için önümüzde büyük bir 
fırsat var. Bunun yanında, İsrail ile muhtemel bir 
anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan 
tek başına Hamas tarafından yapılamayacaktır.” 
demişti.3

3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gaz-
ze-ablukasini-kaldirmak-icin-buyuk-bir-fir-
sat-var/1223240

Salih el-Aruri

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti 
yakınında bulunan Arura beldesinde 1966 yılında 

doğan Salih el-Aruri, El-Halil Üniversitesi İlahi-
yat Bölümünden mezun oldu. Hamas’ın İzzeddin 
el-Kassam Tugayları’nın Batı Şeria’daki ilk yapılan-
masının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında 
İsrail tarafından gözaltına alındı ve 15 yıl hapse 
mahkûm edildi. 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 
ay sonra tekrar tutuklandı ve hakkında 3 yıl daha 
hapis kararı verildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha 
sonra Aruri’nin serbest bırakılıp Filistin dışına 
sürgün edilmesini kararlaştırdı. Lübnan’dan Gaz-
ze’ye bugün dönen Aruri, sürgün hayatının bir 
kısmını da Türkiye’de geçirdi.4

Peki, Salih Aruri’nin önemi nedir? Hamas’ın 
sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih el-Aru-
ri’nin, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan 
geçerek 8 yıl aradan sonra döndüğü Gazze’de, 
Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri 
tarafından karşılandı.5 Bu durum ise, İsrail’in Filistin 
ile bir anlaşma yapma isteğinin her zamankinden 
daha fazla olduğu yönünde yorumlanmakta. 

Son birkaç haftadır ise Mısır’ın başkenti Kahire’de 
bulunan Hamas’tan üst düzey bir heyet Mısır istih-
baratıyla, Filistin ulusal birliği ve İsrail ile Gazze’de-
ki direniş örgütleri arasında uzun vadeli bir ateşkes 
anlaşması sağlanması için yoğun görüşmeler 
yürütüldüğü söyleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu’nun yurtdışına yapmayı planladığı bazı 
ziyaretleri iptal etmesinin ardından, “Gazze’deki 
gelişmeler nedeniyle iptal ettiğini” açıklaması İs-
rail basınında, Tel Aviv yönetimi ile Filistinli taraflar 

4 https://www.milligazete.com.tr/
haber/1242469/israilin-uykularini-kaciran-ad-
am-salih-el-aruri-kimdir
5 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
hamasin-iki-numarali-ismi-aruri-gazzeye-don-
du/1221340
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arasında yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin 
yoğunlaşacağı yönünde değerlendirildi. 

Olası Filistin – İsrail Anlaşması

Üçüncü taraflar tarafından aşamalı olarak hayata 
geçirileceği öngörülen 5 yıllık Hamas ile İsrail 

arasındaki anlaşmanın ilk aşamasının yakında ha-
yata geçeceği öngörülüyor. Anlaşmanın ilk etabın-
da, Filistinli gençlerin Gazze Şeridi çevresindeki 
Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve 
helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son 
vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı 
ile Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulmaya başla-
nacağı söylenmekte.

Anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze Şeridi’ndeki 
hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ab-
lukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün 
girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden 
Gazze’ye enerji akımının artırılmasını içeriyor. 
Üçüncü aşama ise Mısır’ın İsmailiye kentinde bir 
limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir 
havalimanının açılmasının yanı sıra, Sina Yarıma-
dasında bir elektrik santralinin hizmet vermesi gibi 
Birleşmiş Milletler tarafından verilen taahhütlerin 
yerine getirilmesinden oluşuyor.6

Hamas ile İsrail arasındaki olası bir anlaşma ile 
ilgili, Filistin’de bulunan diğer hareketler de destek 
vermesi bekleniyor. Filistin İslami Cihad Hareke-
ti Siyasi Büro Üyesi Habib, hareketinin olası bir 
anlaşmaya karşı olmadığını, ancak “uzun vadeli 
bir ateşkes anlaşmasına” karşı olduğunu söyledi. 
“Çünkü böylesi bir anlaşma Siyonist düşmana, 
Filistin halkının hakları üzerinde daha fazla söz 
sahibi olmak üzere projelerini devreye sokmak 
için zaman tanımış olur.” değerlendirmesinde 
bulundu. Şeyh Habib, son olarak ne pahasına 

6 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
hamas-ile-israil-arasinda-5-yillik-anlasma-iddia-
si/1222579

olursa olsun Filistin halkının İsrail’e “beyaz bayrak 
çekmeyeceğini, teslim olmayacağını” sözlerine 
ekledi.7

Sonuç
Olası bir Hamas – İsrail anlaşmasının Filistin 
içerisindeki Müslümanları çok daha iyi koşullara 
getireceği aşikâr. Ayrıca, olası bir anlaşma ile 
Filistin yönetimi Mart 2017’den bu yana Gazze’de-
ki kamu çalışanlarının dondurduğu maaşlarını 
yeniden ödemeye başlayacak ve Gazze’de 6 ay 
içerisinde seçim yapılacak.8

Tüm bunların yanısıra, bütün Müslümanların kırmızı 
çizgisi olması gereken Mescid-i Aksa ve Filistin’in 
durumunu sürekli takip ederek, oradaki kardeşler-
imize destek olmamız boynumuzun borcudur.
Tabi burada işin çözümü için tek çıkar yolun İSLAM 
BİRLİĞİ olduğu da artık iyice aşikâr hale gelmiştir. 

7 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/isla-
mi-cihaddan-hamas-israil-anlasmasi-aciklama-
si/1224469
8 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/is-
rail-hamas-anlasmasinin-detaylari-belli-oldu-iddi-
asi/1223523

Hazırlayan:
MEHMET ESAD ERGENER
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İmam Yahya’nın Ülkesi

YEMEN’İN GELECEĞİ
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio 

Guterres  10 Ağustos tarihinde yaptığı açıklam-
ayla uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen 
Yemen’de barışın sağlanması amacıyla BM’nin 
nezaretinde eylül ayında Cenevre’de yapılması 
planlanan barış görüşmelerinin Ensarullah Hareketi 
heyetinin başkent Sana’dan ayrılamamasından 
dolayı başlamadan bitti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonun 
Yemen’in Sana kentinde 40’ı çocuk 50 kişiyi 
öldürmesi sonrası BM’den gelen tepkiyle gözlerin 
çevrildiği Yemen, 11 Şubat 2011’deki devrimden 
sonra siyasi istikrarsızlık ve savaşla boğuşuyor. 

Yemen’in Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in 
11 Şubat 2011’de başlayan gösteriler sonrası Aralık 
2011’de tüm yetkilerini Abdurabbu Mansur Hadi’ye 
devretmesiyle  33 yıllık yönetimi son buldu.

Şubat 2012 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve kurulan Ulusal Geçiş Konseyi hükümeti-
yle zorlu  bir süreç başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin başkanlığında 18 
Mart 2013’te Ulusal Diyalog Konferansı toplantıları 
düzenlendi ve  konferansın ardından 22 üyeli bir 
kurul oluşturuldu. Kurul, Şubat 2014’te Yemen’in 
6 federal bölgeye ayrılması kararını aldı. Ulusal Di-
yalog Konferansı’nı BM ve Körfez İşbirliği Teşkilatı 
destekledi. 

22 üyeli kurulun Yemen’in 6 federal bölgeye 
ayrılması kararına itiraz eden Ensarullah Hareketi 
düzenlediği gösterilerde, Cumhurbaşkanı Mansur 
Hadi’nin istifasını ve Ulusal Birlik Hükümeti kurul-

masını istedi.

Eylül 2014’te başkent Sana’nın kontrolü Ensarullah 
Hareketine geçti. Ensarullah Hareketi 21 Mart’ta 
Taiz’in ve 25 Mart’ta Lahic kentindeki stratejik 
öneme sahip el-Aned Hava Üssü’nün kontrolünü 
ele geçirerek Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin bu-
lunduğu Aden kentine doğru ilerlemeye başladı.

25 Mart’ta önce Umman’a ardından Suudi Ara-
bistan’a giden Mansur Hadi, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi ve Arap ülkelerine mektup 
göndererek Ensarullah Hareketinin ilerleyişini 
durdurmak için askeri müdahale dahil gerekli tüm 
tedbirlerin alınmasını istedi.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koal-
isyonu, 26 Mart 2015’te ‘Kararlılık Fırtınası’ adı 
altında Ensarullah Hareketi ve Ali Abdullah Salih 
güçlerine yönelik askeri operasyon başlattığını 
duyurdu.

Arap Koalisyonunun Mart 2015’ten bugüne 3.5 
yıldır devam ettirdiği saldırılarda 10 binden fazla 
Yemenli hayatını kaybetti, 20 binden fazla Yemenli 
de yaralandı.

YEMEN’İN STRATEJİK ÖNEMİ

Yemen halkını Sami kabilesi ve Kahtani Arapları 
oluşturur. Kahtani Arapları Arapların ona men-

sup bilindiği Araplılığın kökenidir. Kuzey bölgel-
erinde yaşayan halk Arap olmakla beraber güney 
bölgelerinde Hindistan, Pakistan, Somali, Eritre ve 
Etiyopya’dan çok önce göç etmiş halklar yaşamak-
tadır.

Tarih boyunca yönetilmesi her zaman zor olan 
Yemen, 1962 yılına kadar Zeydiler tarafından 
yönetilmiştir. Yemen ordusunun İmam Muhammed 
Bedr’e yaptığı askeri darbeyle yönetim şekli 
değişmiş, Yemen Cumhuriyeti kurulmuştur.

İç savaş, saltanat isteyenler ve cumhuriyetçiler 
diye ikiye bölünen Yemen’de 1967’ye kadar devam 
etmiş bu süreç Yemen’in Kuzey ve Güney olarak 
ikiye bölünmesiyle sonuçlanmıştır.



Ekim
2018

Ekim
2018

14

1980’li yıllarda başlayan ittifak  müzakereleri ikiye 
ayrılmış Yemen’in 22 Mayıs 1990’da  yeniden 
birleşmesiyle sonuçlanmıştır. 

Arap Yarımadası’nın en fakir ülkesi olarak bilinen 
Yemen, yeraltı zenginliği bakımından da bölgedeki 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer 
Körfez ülkelerinin aksine yeterli kaynağa sahip 
değildir. 

Tarih boyunca yönetimsel sıkıntılar yaşayan Ye-
men,  yeraltı zenginlikleri bakımından dikkatleri 
üzerine çekmese de coğrafi stratejik konumu 
bakımından her zaman hedefte olan bir ülke 
olmuştur.

Yemen’in, dünya deniz ticaretinin en stratejik 
boğazlarından biri olarak nitelendirilen Babu’l 
Mendeb Boğazı’na hakim olması onu dünyanın en 
stratejik ülkelerinden biri haline getirmektedir.
Yemen’in Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda 200 
adasının bulunması stratejik konumunu daha da 
güçlendirmektedir.

Dünya deniz ticaretinin % 40’ı Kızıldeniz ve Süveyş 
Kanalı’ndan yapılmaktadır. Kızıldeniz ve Süveyş 
Kanalı’nın tek giriş ve çıkış noktası; Yemen’in 
kara ve adalarıyla hakim olduğu Babu’l Mendeb 
Boğazı’dır. 

Ayrıca Yemen’in Afrika Boynuzu’na yakınlığı, Suudi 
Arabistan ile komşuluğu, Kızıldeniz ve Arap Den-
izi’nde uzun bir kıyıya sahip olması ve Aden, Hud-
eyde ve Feha gibi önemli limanlara sahip olması 
emperyalist devletlerin ilgisini çekmektedir.

MÜTTEFİKLER ARASINDA ÇIKAR 
ÇATIŞMASI

Mart 2015’te kurulan ve Yemen’de ‘Kararlılık 
Fırtınası’ adlı operasyonu yürüten Arap Koal-

isyonunun iki güçlü üyesi; Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri arasında ülkenin geleceği-
yle ilgili fikir ayrılığı yaşanmaktadır.

İki ülke arasındaki derin fikir ayrılığı geçtiğimiz 
aylarda Güney Yemen sahasına çatışmaya 
dönüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin destekle-
diği Güney Yemen Ordusu ile Suudi Arabistan’ın 
desteklediği Mansur Hadi güçleri arasında haftalar-
ca sürecek adeta savaşa dönüşmüştür.

Riyad yönetimi Yemen’de kendilerinin kontrolünde 
bir yönetimin oluşmasını savunurken Abu Dabi 
yönetimi Yemen’i, 1990 yılı öncesinde olduğu gibi 
iki parçaya bölmeyi amaçlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yürütmekte olduğu 
bölünmüş Yemen planında; Güney Yemen’in 
kontrolünün kendisinde olduğu,  Kuzey Yemen’in 
kontrolünün ise Suudi Arabistan’a bırakıldığı  
görülmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Güney Yemen’deki  
bölücü faaliyetleri ve Yemen’in Arap Denizi’nde 
bulunan Sokotra adası gibi turizme uygun adaları 
insansızlaştırmaya çalışması Abu Dabi yönetimi ile 
Riyad yönetimini karşı karşıya getirmiştir.
Riyad yönetiminin desteklediği Cumhurbaşkanı 
Mansur Hadi’nin Eylül 2017’de Middle East Eye 
sitesine verdiği röportajda, Birleşik Arap Emir-
likleri’nin Yemen’deki faaliyetleriyle ilgili yaptığı 
“Birleşik Arap Emirlikleri işgalci gibi hareket 
ediyor.” tespiti Abu Dabi-Riyad arasındaki fikir 
ayrılığının ne derece derin olduğunu ortaya koy-
maktadır.

Öte taraftan Yemen’de Suudi Arabistan’a yakın 
duran İhvan Hareketinin Yemen kolu olarak bilinen 
Islah Partisi’ne  mensup din adamlarının suikastla 
öldürülmesi iki başkent arasındaki çatlağı derin-
leştirmektedir.

Güney Yemen’de, suikastların son kurbanı olan 
Şeyh Safvan Eş Şereci’yle birlikte ülkenin ayrıl-
masına itirazlar getiren halk üzerinde büyük etkisi 
bulunan 27 alimin öldürüldüğü bilinmektedir.
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Yemen savaşını yürüten Arap Koalisyonuna askeri 
ve siyasi destek veren Amerika Birleşik Devletleri, 
çatışmaya dönüşen  fikir ayrılığında Riyad’ı mı 
yoksa Abu Dabi’yi mi destekleyeceği merak konu-
sudur.

Geçtiğimiz hafta, Yemen riyalinin dolar karşısın-
da tarihinin en büyük değer kaybını yaşamasıyla 
Güney Yemen’de başlayan ve Abu Dabi Veliahtı 
Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Ara-
bistan Veliahtı Muhammed Bin Selman’ın poster-
lerinin yakıldığı gösterilerin ve halkın Riyad ve Abu 
Dabi’ye yönelik öfkesi ve umut kırıklığının etkileyici 
bir role sahip olduğu düşünülmektedir. 

YEMEN’DE İNSANİ DURUM

Arap Koalisyonunun saldırılarının başladığı 2015 
yılından bu yana Yemen’de insani durum her 

geçen gün  kötüye gitmektedir.
Yemen hava sahasının koalisyon tarafından 
kapatılması ve Hudeyde gibi önemli limanların 
kullanılamaması yardımların ülkeye ulaşmasının 
önündeki en büyük engel olarak kabul edilmekte-
dir.

Kuzey Yemen’in savaşın doğurduğu açlık ve salgın 
hastalıklardan daha fazla etkilendiği görülmek-
tedir. Zira Suudi Arabistan sınırından veya kargo 
uçaklarıyla yeterli olmasa da Güney Yemen’e bazı 
gıda ve ilaç yardımları ulaşırken Ensarullah Hareke-
ti’nin kontrolünde bulunan Kuzey Yemen halkı bu 
yardımlardan mahrumdur.

Yemen halkı bir taraftan açlıkla boğuşurken öte 
taraftan kolera ile mücadele etmektedir. Temiz 
suya ulaşamamanın yol açtığı kolera, ilaç ve aşının 
bulunmamasından dolayı hızla Yemen şehirlerine 
yayılmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ak-
tardığı verilere göre, 2 bin 300 Yemenli koleradan 
dolayı hayatını kaybetmiştir. 1 milyon 100 binden 
fazla kolera vakasına rastlanmış, 3 milyon Yemenli 
ise kolera tehdidi altında yaşamını sürdürmektedir.
Yemen’de savaşın ve insani dramın sona ermesi 
için ortaya konulan tüm çabalar sonuçsuz kal-
mıştır. Kuveyt’te yapılan Yemen müzakerelerinin 
üzerinden 2 yıl gibi uzun bir vakit geçtikten sonra 
6 Eylül’de, Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in neza-
retinde yapılması planlanan Yemen görüşmeleri 
Arap Koalisyonunun Yemen hava sahasını uçuşa 
açmamasından kaynaklı  Ensarullah heyetinin 
başkent Sana’dan ayrılmadığından dolayı ileri bir 
tarihe ertelenmiştir. 

Hazırlayan:
RAMAZAN BURSA
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ABD-Çin Güç Geçişinin İlk İşareti: 

TİCARET SAVAŞLARI
ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mart tari-

hinde “Ticaret savaşları iyidir” açıkla-
ması ile başlayan Çin-ABD gerilimi, 6 Temmuz’da 
ABD’nin ithal ettiği 34 milyar dolar tutarındaki Çin 
ürününe ek gümrük vergisi getirildiğini ilan etme-
siyle “Ticaret Savaşları”na evrildi. Karşılıklı vergi 
artırımlarına giden iki ülkenin şu an itibariyle geri 
adım atma gibi bir niyetleri bulunmuyor. Çin tarafı 
arayı bulmaya çalışmakla birlikte, “tehditlerin işe 
yaramayacağını ve tarifelere aynı oranda ve aynı 
sertlikte karşılık vereceklerini” ifade ediyorlar. Ni-
san ve Mayıs aylarında iki ülke gerilimi bitirmek için 
birçok kez bir araya gelirken, ABD tarafının sert 
istekleri nedeniyle görüşmeler tıkandı. Karşılıklı 
vergi artırımlarıyla ekonomileri zarar gören iki ülke 
Ağustos ayının son günlerinde uzlaşı sağlamak 
ümidiyle yeniden bir araya gelecek. 

Savaşın Sebepleri

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve ABD 
hegemonyasını bitirebilme ihtimali görülen 

tek ülke. Çin sadece ekonomik olarak değil ask-
eri, teknolojik ve politik güç olarak da ABD’nin 
karşısında durmaya çalışıyor. Sürekli geleceğe dair 
hedefler ortaya koyarak ileride ABD ve Çin arasın-
da bir güç geçişi olacağının da işaretlerini veriyor. 
Özellikle Çin’in yapay zeka alanında yaptıkları 
Çinlilerin yeni bir dünya oluşturmak istediklerinin 
en güzel örneklerinden biri. Fakat özel olarak bak-
tığımızda ABD’nin ticaret savaşlarındaki şu anki 
hedefi 375.5 milyar dolar gibi devasa ve Çin lehine 
olan ticaret açığını düşürmek. 2017 yılında ABD’nin 
Çin’e ihracatı yaklaşık 130 milyar dolardı. ABD’nin 
en büyük üç ihracat kategorisini; uçak (16 milyar 

dolar), soya fasulyesi (12 milyar dolar) ve otomobil 
sektörü (11 milyar dolar) oluşturmaktadır. Çin’in 
ABD’ye ihracatı ise 506 milyar dolar civarında ve 
ihracatın çoğunluğunu elektronik, makine ve giyim 
sektörü oluşturmakta. ABD normal yollardan bu 
devasa ticaret açığını kapatamayacağını çok iyi 
bilmekte. Çünkü Amerikan şirketleri, Çin’in düşük 
maliyetleri ile mücadele edemez. Amerikalılar da 
“Made in USA” ye daha fazla para ödemeye istekli 
görünmezken, ABD yönetimi ek vergilerle bu açığı 
kapatmaya çalışmakta. 

Öte yandan Çin’in 2015 yılında ilan ettiği “Made in 
China 2025” stratejik planı da ticaret savaşlarının 
en büyük sebeplerinden biri. 2025 planı Çin için 
çok önemli bir konu ve ABD de bu planın kendisi 
için hayati riskler taşıdığını düşünüyor. Stratejik 
plan Alman endüstrisi 4.0’dan esinlenerek “Çin 
sanayisini kapsamlı bir şekilde geliştirmeye yönelik 
bir girişim” olarak tanımlanmaktadır. Çin’in amacı 
ülkeyi; robotik, ileri bilgi teknolojisi, havacılık ve 
yeni enerji araçları gibi gelişmiş endüstrilere hük-
meden yüksek teknolojik bir güce dönüştürmek. 
ABD ise riskin farkında ve Çin’in emellerinin önüne 
geçmek için, yayınladığı gümrük tarifelerinde 
genellikle 2025 stratejik planı için önemli ürünleri 
hedef almakta. 

Bunların da ötesinde en son ilan edilen ABD ulusal 
güvenlik stratejisi ile beraber ABD; Rusya, Kuzey 
Kore ve İran’ın dışında Çin’i de kendisine öncelikli 
tehdit olarak tanımlamıştı. ABD ulusal güvenlik 
stratejisi gereğince hedefe koyduğu 4 ülkeyi ya 
istediği çizgiye çekecek ya da bu ülkeleri kaosa 
sürükleyecek. Çin ticaret savaşlarıyla, Rusya diplo-
matik baskıyla, Kuzey Kore müzakerelerle, İran ise 
ekonomik baskı ve iç sorunlarla yola getirilmeye 
çalışılıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dun-
ford, Eylül 2017’de Senato Silahlı Kuvvetler Komi-
tesi’ne yaptığı açıklamada Çin’in 2025 yılına kadar 
ABD için en büyük tehlike olmasını beklediğini 
söylemişti. Yine CIA’nın Doğu Asya Şefi Yardımcısı 
Michael Collins Aspen Güvenlik Forumu’nda 
yaptığı konuşmada, “Çin ile mücadelemizi “Soğuk 
Savaş” olarak nitelendiriyorum ve Çin bizim için 
Rusya’dan çok daha büyük bir tehdit” demişti. Tüm 
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bunları bir araya getirdiğimizde Çin’in ABD için 
nasıl bir tehdide dönüştüğünü anlamamız daha da 
basitleşecek ve ABD’nin Çin’i neden baskılamaya 
çalıştığını daha rahat anlayabileceğiz. 

Ticaret Savaşları ABD ve Çin’i Nasıl 
Etkileyecek

Çin’de muhalif basın dediğimiz olgu bulunmadığı 
için Çin-ABD ticaret savaşlarıyla ilgili Çin’in ne 

tür dezavantajları olduğuna dair yazı ve yorumlarla 
karşılaşamıyoruz. Öte yandan Çin’in Global Times, 
Xinhua, People’s Daily, CCTV gibi devlete ait yayın 
organlarında konu sürekli işleniyor. Buralarda yer 
alan eleştiriler ise genellikle ABD ve Trump’a yöne-
lik eleştiriler oluyor. Çin tarafının olaya bakış açısı 
genellikle Çin’in Trump’ın baskılarına boyun eğme-
mesi yönünde. Xi Jinping’in ticaret savaşlarında 
elinin güçlü olduğunu ifade eden Çinli yazar ve 
akademisyenler Trump’ın ve ABD’nin de Çin Devlet 
Başkanı Xi Jinping’in duruşunu ciddiye alması 
gerektiğini belirtiyorlar. Çin halkı ise son yaşanan 
gelişmelerden dolayı ulusal anlamda gururlanıp 
kendilerine ciddi bir güven kazandılar. Fakat halk 
olası bir Ticaret savaşının Çin’in faydasına olmaya-
cağını ve ülkelerinin ciddi kayıplar yaşayabileceğini 
de düşünmekte. 

Kar zarar açısından baktığımızda ise son açıkla-
nan rakamlar ile ABD ticaret açığının büyümeye 
devam ettiğini görmekteyiz. Açıklanan verilere 
göre ABD’nin ticaret açığı Haziran ayında 43,3 
milyar dolardan 46,3 milyar dolara yükseldi. 
ABD’nin Çin’e olan ticaret açığı ise bir önceki aya 
göre 300 milyon dolar, Haziran 2017’ye göre ise 
1 milyar dolar arttı. 2018’in ilk altı ayında Çin’le 
olan ticaret açığı ise bir önceki yılın ilk altı ayına 
göre 171.1 dolardan 185.7 milyar dolara yükseldi. Bu 
rakamlar ABD’nin tüm çabalarına rağmen hedefi-
ni gerçekleştiremediğini gösteriyor. Öte yandan 
güçlü ekonomisine rağmen ticaret savaşından 
Çin’in de zarar gördüğünü biliyoruz. Örneğin Çin 
hisse senetleri geçtiğimiz 5 ayda piyasa değerin-
den yaklaşık 2 trilyon dolar kaybetti. Bu gelişmeler 
sonunda Çin dünyanın en büyük ikinci borsası 
olma unvanını kaybetti. Gelişmeler iki tarafın da 
bu savaştan zararlı çıkabileceğini iki tarafın da 
kayıplarının büyük olacağını gösteriyor. Bunun-
la birlikte Çin pazarı çok uluslu şirketler için çok 
büyük ve önemli fırsatlar barındırıyor. Birçok ABD’li 
firmanın Çin pazarını terk etme güçleri bulunmuy-

or. Örneğin General Motors geçen yıl Çin’de 4.04 
milyon araç satarken Amerika’da sadece 3 milyon 
araç satabildi. Amerikan ekonomisi durgun seyrini 
sürdürürken, Çin ekonomisi hala çok hızlı büyüyor. 
Bu da Çin pazarının devasa şirketler için önemini 
daha da arttırıyor. 

İki tarafın da bu savaşta avantajları ve deza-
vantajları bulunuyor. Örneğin iki ülkenin devasa 
şirketleri de ABD ve Çin pazarlarından çekilmek 
istemeyecektir. Özellikle Çin için ABD pazarı hayati 
öneme sahip bir pazar. Kamuoyunda her ne kadar 
Çin’in başka ülke pazarlarına yönelebileceği ifade 
edilse de böyle bir şey söz konusu olamaz. Dünya 
üzerinde Çin’in 506 milyar dolarlık ürününü ihraç 
edebileceği başka bir ülke bulunmuyor. 

ABD’den Siyasi Riyakarlık: Bir yandan 
savaşıp diğer yandan Çin pazarını 
besliyor

Çin ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, 
geçen haftalarda gündeme bomba gibi bir 

haber düştü. Çin’le olan devasa ticaret açığını bah-
ane ederek Çin’e ticari savaş ilan eden Trump’ın bir 
anda 2020 seçimlerine ait kampanya bayraklarını 
dahi Çin’de hazırladığını gördük. Bu durum pek 
çok çevre tarafından siyasi riyakarlık olarak yorum-
landı. Bayraklarını bile Çin’e hazırlatıp ticaret açığı 
için dünyayı iktisadi anlamda kaosa sürükleyen 
bir ABD yorumları yapıldı. Tartışmalara konu olan 
fotoğraf Çin’in Anhui Eyaletinde bulunan Jiahao 
Flag Co. Ltd. isimli bir şirkette çekildi. Bayrakların 
üzerinde ise “Trump 2020 Keep America Great” 
yazıları bulunuyordu. Konunun ajanslara ve sosyal 
medyaya yansıması sonrasında ciddi tartışmalar 
yaşandı. Trump’ın seçim kampanya şefi Michael 
Glassner daha sonra yaptığı açıklamada, bayrak-
ların Çin’de üretildiğini reddederek bayrakların 
yüzde 100 USA malı olduğunu söyledi. Fakat 
ortada fotoğraflar vardı ve konu basit bir açıklam-
ayla kapatılacak gibi değildi. Jiahao Flag’in yönet-
icilerinden biri ise bir açıklama yaparak, alıcılarının 
yurtdışında bulunduğunu fakat Trump’ın resmi 
kampanyası ile bağlantılı olup olmadıklarını bil-
mediklerini söyledi. Tüm yalanlamalara rağmen 
ortada fotoğraflar ve videolar bulunuyordu ve bu 
fotoğraf bile tek başına ABD’nin ne kadar bencil ve 
iki yüzlü ve kendinden başkasını düşünmeyen bir 
politikaya sahip olduğunu bizlere gösterdi. 
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Uluslararası Piyasalar Nasıl 
Etkilenecek?

Açıkçası tüm dünyayı etkileyecek büyük bir fırtı-
na geliyor ve fırtınanın adı “Ticaret Savaşları”. 

Bu fırtına özellikle gelişmekte olan ülkeleri et-
kileyecek. Fitch tarafından yayınlanan raporda iki 
ülke arasındaki gerginliğin küresel büyüme hızı 
üzerinde daha önce tahmin edilenden daha faz-
la etki yapabileceği belirtildi. ABD vergi vakfının 
hesaplarına göre ise eğer tüm tehditler hayata 
geçerse ABD ekonomisi uzun vadede büyümede 
yüzde 0.44 oranında ödün vermiş olacak. Bütün 
dünya ülkeleri şu an en az zararı nasıl görürüm 
hesabını yapıyor. Türkiye de dâhil Amerika ve 
Çin’le iş yapan bütün ülkelerin para birimleri-
ni çok yakından ilgilendiren ve bunlar üzerinde 
olumsuz bir etki yaratacak çok önemli bir değişim 
döneminin başındayız. ABD’nin son hamleleriyle 
birlikte, Trump’ın hiç de blöf yapmadığını sözler-
inin arkasında durduğunu, seçim meydanlarında 
söylediği her şeyi teker teker hayata geçirdiğini ve 
bundan dolayı da taraftar toplamaya başladığını 
gördük. Trump giderek inandırıcılığını arttıran 
bir siyasi figüre dönmeye başladı. Özellikle Çin’e 
karşı duruşunda, hiç de şaka yapmadığını, ticareti 
ülkesinin lehine çevirecek adımları atmakta sakın-
ca görmediğini bütün dünya anlamış oldu. Çin 
Trump’ın saldırgan tavırlarına karşılık daha itidalli 
davranmaya çalışıyor fakat eğer görüşmeler olum-
suz geçer ve Çin de dozajı arttırmaya karar verirse 
o zaman kıyamet kopacak.

Sonuç olarak ABD’li siyaset bilimci Graham Tillet 
Allison’ın geliştirdiği tezle meşhur olan “Tukidides 
Tuzağı” kavramını Çin-ABD gerilimine çok rahat 
uyarlayabiliriz. Yükselen bir güç sisteme barışçıl 
yollarla entegre edilmez ve pastadan gerekli payı 
alamazsa savaş kaçınılmazdır. Son 500 yılda 16 kez 
yükselen güçlerle süper güçler karşı karşıya geldi. 
Bunların 12’si savaşla sonuçlandı. İki dünya savaşı 
da Almanların güçlenmesi fakat sisteme entegre 
edilmemesi sonucunda ortaya çıkmıştı. ABD iki 
kez bu tehlikeyi savaşsız fakat sancılı bir süreç 
sonucunda engellemişti. İlkinde İngiltere’den süper 
güç sıfatı alınmış ikincisinde ise SSCB diskalifiye 
edilmişti. ABD ve dünya için yeni sınav Çin. Çin her 
geçen gün daha da güçleniyor ve gücü oranın-
da siyasi imtiyaz istiyor. ABD ise Çin’e üst perd-
eden sesleniyor. Ticaret savaşlarıyla Çin’i devre 
dışı bırakma girişiminin startı verildi. Çin; Afrika, 
Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa’da önemli 

hamleler yaptı. Teknolojik ve askeri açıdan rakibi-
yle arasındaki uçurumu kapatmaya çalışıyor. Çin, 
ABD’yi doğrudan karşısına almasa da birçok me-
crada bilek güreşi halinde. ABD ise Çin’i sıkıştırıp 
hata yapmaya zorlayacak. Yeni soğuk savaş nereye 
varır kestirmek zor fakat Çin’in artık non-interven-
tion policy’i revize etmesi gerekmekte. Zira Çin de 
bu politikanın sürdürülebilir olmadığını ve ABD ile 
savaşta bu kadar sessiz kalmanın iyi olmayacağını 
biliyor. 

Kaynakça
Ben Brimelow, China and Russia are the focus of the 
US’ first new National Defense Strategy in a decade, 
Businessinsider, https://www.businessinsider.com/
mattis-russia-china-national-defense-strategy-2018-1 
(15.08.2018)
Devan Cole, Trump’s 2020 campaign denies reports 
that it is producing flags in China, CNN, https://
edition.cnn.com/2018/07/28/politics/trump-cam-
paign-flag-china-denial/index.html (15.08.2018)
Francis P. Sempa, How to Avoid the Thucydides Trap: 
The Missing Piece, The Diplomat, https://thediplomat.
com/2018/03/how-to-avoid-the-thucydides-trap-the-
missing-piece/ (14.08.2018)
Kımberly Amadeo, U.S. Trade Deficit With China and 
Why It’s So High, The Balance, https://www.thebalance.
com/u-s-china-trade-deficit-causes-effects-and-solu-
tions-3306277 (14.08.2018)
Ryan Browne, Top US general: China will be ‘great-
est threat’ to US by 2025, CNN, https://edition.cnn.
com/2017/09/26/politics/dunford-us-china-greatest-
threat/index.html (15.08.2018)
Scott Kennedy, Made in China 2025, Csis, https://www.
csis.org/analysis/made-china-2025 (15.08.2018)
Tom Roeder, U.S. and China are engaged in a ‘Cold 
War,’ CIA expert says, The Gazette, https://gazette.
com/news/u-s-and-china-are-engaged-in-a-cold-war/
article_577c8200-8c6f-11e8-8de2-93a7addc5bf6.html 
(15.08.2018)

Hazırlayan:
NURETTİN AKÇAY 
Şangay Üniversitesi - ÇİN



Ekim
2018

Ekim
2018

19

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japonya 
ziyareti kapsamında Başbakan Şinzo Abe ve 
diğer yetkililerle görüştü. İki isim Kuzey Kore 

konusunda mutabık kaldı… 

Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere 
göre Japonya Dışişleri  Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Pompeo ve Abe’nin Kuzey Kore 

nükleer  silahlardan vazgeçene kadar Birleşmiş 
Milletler yaptırımlarının uygulanması  gerektiği 

konusunda hem fikir oldukları ifade edildi.
Pompeo daha sonra Japonya Dışişleri Bakanı 

Taro Kono ile bir araya  geldi. ABD Dışişleri Bakanı 
Pompeo, yarın Kuzey Kore’ye bir ziyarette bulu-
nacağını belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-

un ile görüşeceğini kaydetti.
Pompeo, görüşme sırasında Pyongyang yönetimi 
tarafından 1970’ler ve  1980’lerde kaçırılan Japon 
vatandaşları ve nükleer silah meselelerini masaya  

yatıracağını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Heather Nauert, geçen hafta bakanlıkta  
düzenlediği basın brifinginde, Pompeo’nun, 6-8 
Ekim tarihlerinde Japonya, Çin,  Kuzey Kore ve 
Güney Kore’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı…

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ikinci gün 
oturumları başladı. Brüksel’de bir araya gelen 
AB devlet ve hükümet başkanlarının en önem-

li gündem maddesi ise çıkmaza giren Brexit 
meselesi… 

Brexit konusunda tıkanan süreçle ilgili hem Brük-
sel’de hem de ülkesinde eleştirilerin hedefi haline 
gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin 
AB’den ayrılmasına ilişkin anlaşmada ilerlemeler 
kaydettiğini savundu. May, yaptığı açıklamada, 

buna karşın Kuzey İrlanda sınırı konusunda sorun-
ların bitmediğini dile getirdi.

“Ayrılık anlaşmasında ‘tedbir maddesi’ etrafında 
bazı meseleler kaldı.” diyen May, bu maddenin 
İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında 
fiziki sınır kurulmasını önlemeye dönük olarak 

gündeme getirildiğini söyledi.

Orta Afrika ülkesi Gabon’da milletvekili ve 
belediye seçimleri düzenleniyor…

Gabonlular, milletvekillerini ve yerel yönetimleri 
belirmek için sandık başına gitti.

Üç defa ertelenen seçim, Cumhurbaşkanı Ali Bon-
go Ondimba’nın 2016’da yeniden cumhurbaşkanı 

seçilmesiyle çıkan şiddet olaylarının ardından 
ülkede düzenlenen ilk seçim olma özelliği taşıyor.
Gabon’da 27 Ağustos 2016’daki seçimde, Ondim-
ba oyların yüzde 50,66’sını, Jean Ping ise yüzde 

47,24’ünü almıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerle 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 

resmi makamlara göre 6 kişi ölmüş, çok sayıda 
kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ise ölü sayısının 

100’e yakın olduğunu ileri sürmüştü.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Ber-
hem Salih, Irak’ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Sa-
lih, Meclis’teki gizli oylamada 272 oyun 219’unu 

alarak Irak’ın 4’üncü cumhurbaşkanı oldu…

IRAK’ta Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) 
adayı Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylama-

da, 219 oyla yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 

milletvekilinden 272’si katıldı. 219 oy alan KYB’nin 
adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu 
elde ederek Irak’ın 4’üncü cumhurbaşkanı oldu.
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İran ve ABD arasındaki gerginlik devam ediy-
or. Dışişleri Bakanı Zarif’in ‘Amerika yaptırım 

bağımlısı’ ifadesinin ardından Hamaney de ateşi 
körükleyecek açıklamalarda bulundu. Hamaney, 
“İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek 
Amerika’yı yenecek” açıklamasında bulundu…

Tahran’daki bir stadyumda konuşan İran’ın 
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “İran tokat 
atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika’yı 

yenecek” açıklamasında bulundu.

Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım-
larından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler 

ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. 
Karar Tahran’ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tep-
kisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek 

gösterdi.

DOSTLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ: Art arda 
gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı 

Mike Pompeo, İran ile 1955’te imzalanan, “Dostluk, 
Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku” 

anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

CEVAD ZARİF: AMERİKA YAPTIRIM BAĞIMLISI: 
Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını 

“Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, 
hukukun üstünlüğünün zaferi” diye tweet attı. 
İran devlet televizyonları da mahkeme kararını 
alkışladı. Ekranlarda “Adalet Divanı’nda İran’ın 

ABD’ye karşı zaferi” diye altyazı geçti.

Japonya ve Afrika ülkelerinin bakanları ve üst 
düzey yetkilileri, çeşitli konuları görüşmek 

üzere Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya 
geldi…

Japonya ve Afrika ülkelerinin bakanları ve üst 
düzey yetkilileri, çeşitli konuları görüşmek üzere 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ve 
50’den fazla Afrika ülkesinden yetkililer, altyapı, 

altyapıyı geliştirme ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli 
konuları ele almak üzere Tokyo’da düzenlenen 

Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’na katıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono toplantıyla 
ilgili yaptığı açıklamada, Japonya’nın “Serbest 
ve Açık İndo-Pasifik Stratejisi” altında Afrika ve 
Asya arasındaki ilişkilerin geliştirmesini hedefle-

diğini ifade etti. Kono, uluslararası standartlar 
çerçevesinde Afrika’ya gereken yardımın sağlan-
masının önemine dikkati çekti. Katılımcıların yarın 

da sürecek konferansta Afrika’daki projeleri ele 
alacakları belirtildi.

2016’da yapılan bir önceki konferansta Japonya 
3 yıllık dönem için Afrika’ya 30 milyar dolarlık 

yatırım sözü vermişti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mu-
hammed Bakıri, Suriye’nin Deyrizor kentine 

bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısı-
na ilişkin, “Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek” 

dedi…
Füze saldırısının “başarıyla icra edildiğini” ve 
DEAŞ’ın birçok komutanının öldürüldüğünü 
söyleyen Bakıri, “Bu bir başlangıçtı, devamı 
gelecek. Teröristler İran’ın intikam alacağını 

bilmelidir.” ifadelerini kullandı.İran’a ait insansız 
hava araçlarının (İHA) da bir-iki ülkeyi aşarak 
hedefe ulaştıklarını kaydeden Bakıri, füzelerin 
ABD hakimiyetindeki DEAŞ bölgelerini hedef 

aldığını bildirdi. Bakıri, DEAŞ ile birlikte saldırıyı 
organize eden İran karşıtı grubun liderlerinin 

Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi-
yle ilgili kapsamlı bir soruşturmanın yapılması 
çağrısında bulunan İspanya ve Fransa Dışişleri 
Bakanlığı, ‘ayrıntılı ve özenli bir soruşturma’ 

çağrısında bulundu...

İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 
“İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in, bu kabul edilemez 

olaylardan sorumlu kişilerin, kapsamlı ve şeffaf bir 
soruşturmanın ardından hâkim karşısına çıkarıl-
ması yönündeki  çağrısına katılıyor” ifadelerine 

yer verildi.

Fransa’nın Suudi gazetecinin öldürülmesini sert 
bir şekilde kınadığını belirten Le Drian “Birçok 
soru yanıtsız kalmayı sürdürüyor. Kimin tam 

olarak sorumlu olduğu konusunda ayrıntılı ve 
özenli bir soruşturma yapmalılar ve cinayetten so-
rumlu olanların eylemlerinin hesabını vermelerini 

sağlamalılar” dedi.

ABD’den İsrail’e 38 milyar dolarlık güvenlik 
yardımı.

 Obama döneminde imzalanan ve İsrail’e 38 
milyar dolarlık askeri destek içeren 10 yıllık mu-
tabakatın Başkan Donald Trump döneminde de 
devam ettireceğini belirten  Nauert açıklamasın-

da, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yapılan mutabakat zaptına göre ABD, 

önümüzdeki 10 yıl boyunca İsrail’in güvenliğini 
artırmak ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için 
İsrail’e yabancı askeri finansman kapsamında 
3,3 milyar dolar, füze savunması ve kooperatif 
programlar için ise 500 milyon dolarlık finan-
sal yardım yapacak. Bölgede çeşitli tehditlere 
ve özellikle İran saldırılarına maruz kalan İsrail, 
ABD’nin değerli ve yetenekli bir dostudur. ABD 

ise İsrail’in kendini savunma hakkını koşulsuz 
olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın, İsrail’in, 

kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara 
karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı 

olacağına inanmaktadır.”

İ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Putin arasında varılan Soçi muta-

bakatıyla, İdlib’de silahsız bölge oluşturul-
masının ardından ilk açıklama geldi.

İlk olarak kendi değerlendirmelerini ifade eden 
Putin açıklamasında:Bugün özellikle Suriye’deki 
çözüm arayışı konularını ayrıntılı bir şekilde ele 
aldık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye’deki krizin 
çözülmesi ve İdlib’deki durumlarını değerlendir-
dik. Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Rusya’nın 

endişeleri İdlib’de bulunan savaşçıların saldırı 
tehlikesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve 

15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi 15-20 ki-
lometreye kadar temas hattı üzerinden bir bölge 
kurma kararı aldık. Nusra o bölgeden çekilecek, 

muhalif gruplar ağır silahlarıyla birlikte çekilecek.”

İdlib’de gerçekleştirilen mütabakatta Erdoğan: ‘’ 
Kıymetli dostum Putin’le bu yıl dördüncü kez bir 

araya gelmiş bulunuyoruz. Gerektiğinde tele-
fonla fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz 

gelişip güçleniyor. Ticaret hacmimizdeki gelişme 
sürüyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 33 bir yükseliş 

söz konusu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat 

rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönünde-
ki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili 

bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor “ ifadeleini 
kullandı.

20 Ekim 2018

02 Ekim 2018

17 Eylül 2018
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Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreteri António Guterres, Güneydoğu Asya’da hükümetler için 
küresel ısınmaya ve iklim değişikliğinin zarar verici etkisine karşı mücadelede 
öncülük etmesini istedi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022862

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü 
yaptığı açıklamada, Uluslararası Günü kutlamasında, kız Çocukları için 
“sistemik ayrımcılık” önyargısı ve eğitimsizliğin insanlık tarihinin en büyük 
nesillerinin tam potansiyellerine ulaşmasını engelleyen “çoklu engeller” var. 
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022792

Yemen’deki ihtilaf, Perşembe günü, Suudi Arabistan’ı güney komşusuna 
karşı “hava saldırılarına son verme” çağrısında bulunan BM insan hak-
ları komitesi tarafından vurgulandı ve Mart ayından bu yana en az 1.248 
çocuğun ölümüyle sonuçlandığını bildirdi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022852

Otomatik araçların güvenli kullanımını sağlamak için yapılan bir karar, BM 
Ekonomik Komisyonu (UNECE), Cenevre’deki Karayolu Trafik Güvenliği 
Küresel Forumu’nda Çarşamba günü geçti.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022812

BM uzmanları Çarşamba günü yaptığı açıklamada, deprem ve tsunamiler 
gibi iklimle ilgili ve jeofiziksel felaketlerin son 20 yılda 1,3 milyon insanı 
öldürdüğünü ve 4,4 milyar yaralı, evsiz ya da acil yardıma ihtiyacı olduğunu 
söyledi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022722

Birleşmiş Milletler raporunda, Afganistan’daki ihtilafın sivillere yönelik 
korkunç bir bedeli kesilmeye devam ettiği, bu yılın ilk dokuz ayında kayded-
ilen en yüksek ölüm sayısıyla birlikte, bu durumun 2014’e kadar devam ettiği 
bildirildi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022742

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in ölüm cezasına karşı 
16. Dünya Günü’ne damgasını vurarak yaptığı açıklamada, ölüm cezasının 
kaldırılmasına yönelik olarak yapılan ilerlemenin “geri çekilme ile gölge-
lendiği” belirtildi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022732

Bir BM hak talebinde bulunan araştırmacı, Perşembe günü yaptığı açıklam-
ada, Batı Afrika ülkelerinden gelen çocuk ve yetişkin göçmenlerin çocuk ve 
yetişkin göçmenlerin uğradığı zulmün Cezayir’i binlerce yabancı uyruklu 
insanın Nijer’e sınır dışı edilmesini durdurmak için çağrıda bulunmadan önce 
yaptığı açıklamada bulundu.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022832

Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa’nın toplumu, çevresi ve ekonomisine 
hizmet eden sürdürülebilir ve dairesel bir biyo-ekonomi geliştirmek için bir 
eylem planı hazırlamıştır.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_en.htm

Avrupa Komisyonu, etkin ve gerçek bir Güvenlik Birliğine yönelik olarak 
kaydedilen ilerlemeyi raporlamakta, Avrupa Parlamentosu ve Konseye acil 
öncelikli güvenlik inisiyatifleri konusundaki çalışmalarını sonuçlandırmaya 
çağırmaktadır.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_en.htm

Avrupa Birliği Komisyonu, Kuzey-Doğu Atlantik’teki derin deniz balık 
stoklarını yeniden tesis etmek amacıyla 2019 ve 2020 için bir dizi tür için 
Toplam Müsaade Edilebilir Yakalamaları (TAC) önerdi. Bilimsel tavsiyelere 
dayanarak, bu yeni tedbirler stokların kademeli olarak sürdürülebilir seviyel-
ere yeniden inşa edilmesini sağlayacaktır.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5983_en.htm

NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8 Ekim Pazartesi günü Sırbistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ile birlikte sivil acil eylem “Sr-
bija 2018” i başlattı. NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon 
Merkezi’nin düzenlediği ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen 
bu en büyük egzersiz.Yaklaşık 40 ülkeden yaklaşık 2.000 personel içerecek.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159020.htm?selectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 8 Ekim 2018 Pazartesi günü Hır-
vatistan’ı ziyaret etti. Başkan Kolinda Grabar-Kitarović’in yanı sıra konuşan 
Stoltenberg, Hırvatistan’ın İttifak’a yaptığı pek çok katkıya övgüde bulundu. 
Buna, Litvanya ve Polonya’daki NATO savaş gruplarında görev yapan Hırvat 
birlikleri ve Kosova ve Afganistan’daki NATO misyonları dahildir.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158996.htm?selectedLocale=en

4 Nisan 2019’da NATO, Kuzey Atlantik Anlaşması’nın imzalanmasının 70. 
yıldönümünü kutlayacak. Aynı yıl, birçok müttefik, İttifak’a katılmalarının 
10,15. ve 20. yıldönümlerini kutlayacak. Bu, yirmi yıldır süren transatlantik 
işbirliğini ve NATO’nun vatandaşlarının özgürlüğünü korumadaki rolünü 
yansıtacak bir fırsat olacaktır. İttifak hızla değişen dünyamıza uyum 
sağladığında geleceğe bakma fırsatı sunacaktır.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158988.htm?selectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 9 Ekim 2018 Salı günü Ljubljana 
‘yı ziyaret ederek Başbakan Marjan Šarec’ i göreve başladı ve Slovenya ‘nın 
NATO’ ya olan katkılarına övgüde bulundu. Sloven birlikleri, İttifak’ın Afgani-
stan ve Kosova’daki yanı sıra Letonya’daki NATO savaş grubunda görevlerini 
yerine getiriyor.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159116.htm?selectedLocale=en

NATO, 8-9 Ekim tarihlerinde, yedi MD ülkesinden NATO Genel Merkezi 
Küçük Silahlar ve Hafif Silahlar (SALW) uzmanlarını, bölgesel ve ikili 
işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan iki günlük bir seminer için memnuniye-
tle karşıladı. Etkinlik, katılımcı ülkelerin Bölgedeki Küçük Silahlar ve Hafif 
Silahların yayılmasından ve yasa dışı ticaretinden kaynaklanan zorlukları 
tartışmasını sağladı. Seminer, diğer mevcut uluslararası çabalarla tamam-
layıcı olarak NATO ve MD ülkeleri arasındaki işbirliği yollarının belirlenmesini 
amaçladı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159302.htm?selectedLocale=en
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller 9 Ekim 2018’de 
NATO-İsrail işbirliğini görüşmek üzere İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) 
Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Avi Dicter ile bir araya geldi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159236.htm?selectedLocale=en
Alman tankları 10 Ocak 2018 Çarşamba günü Hollanda’da Rotterdam’a indi 
ve Alman tankları Norveç’e Soğuk Savaş’tan bu yana NATO’nun en büyük 
egzersiz yeri olan Trident Juncture 2018 için bir kargo gemisine bindi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159316.htm?selectedLocale=en

Şangay İşbirliği Örgütü
51 ülkeden 40.000’den fazla kişi, 2 Aralık 2018’de Kunming şehrinde 
(Yunnan eyaleti, Çin) Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (SCO) Üçüncü Uluslar-
arası Maratonuna katılmak için çevrimiçi başvuruda bulundu. Üye devletler, 
gözlemciler ve diyalog ortaklarının yanı sıra Kenya, Etiyopya, Almanya, 
ABD, Büyük Britanya, Güney Afrika, İtalya, Güney Kore, Nijerya, Kolombiya, 
Japonya ve diğer ülkeler.
http://eng.sectsco.org/news/20181010/471365.html

11-12 Ekim 2018’de Duşanbe’de yapılacak SCO üyesi ülkelerin Hükümet 
Başkanları Konseyi (Başbakanlar) toplantısı.
http://eng.sectsco.org/news/20181010/471347.html

İslam İşbirliği Örgütü
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Genel Sekreteri Dr. Yousef Al Othaimeen, 11 
Ekim 2018’de, Libya Başkonsolosu Dr. Abdelqadir Alhamely’nin görüş ve 
tanışma amacıyla görevine geldi. Alhamely, Libya Hükümeti ve Halkının, 
Genel Sekretere, İKT ve Genel Sekreterine gösterdiği çabalardan ötürü 
teşekkür ve takdirlerini iletti ve Libya ve halkının lehine kaldı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20087&ref=11506&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Genel Sekreteri Dr. Yousef Al-Othaimeen, 
Afganistan’daki parlamento seçimlerini hedef alan son saldırılar ve sindirme 
girişimlerini en güçlü terimlerden feragat etti. Bu türden şiddetli saldırıda, 
bir intihar bombacısı, Afganistan’ın Helmand vilayetindeki Parlamento 
Seçimleri adayı ofisi, 9 Ekim 2018’de adayı ve diğer 7 sivili öldürdü.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20082&ref=11503&lan=en

Mısır’ın başkenti Kahire, 14-15 Ekim 2018’de düzenlenecek olan İİT Üye 
Devletlerinde Su Sektöründe Sorumlu Bakanlar Konferansının Dördüncü 
Oturumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İslam dünyasında su meselel-
eri, bakanlarla birlikte suyla ilgili zorlukları ve potansiyel çözümleri gözden 
geçirerek, özellikle de bu alandaki İKT ortak projelerinde.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20079&ref=11502&lan=en

OPEC
OPEC Sekreterya hesaplarına göre, OPEC’in on beş hamle sepetinin fiyatı 
Çarşamba günü 82.60 $ ‘a, bir önceki gün ise 83.17 $’ a düştü.
https://www.opec.org/opec_web/en/4749.htm

OPEC Genel Sekreteri Sayın Mohammad Sanusi Barkindo, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’e doğum günü tebriklerini uzattı. Başkan’a “İşbirliği 
Bildirgesi” sürecine yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti ve gelecekte daha 
fazla işbirliğini dört gözle bekliyordu. Barkindo, Başkan’a uzun ömür, iyi 
sağlık ve Rusya’ya daha uzun yıllar hizmet etmeyi diledi.
https://www.opec.org/opec_web/en/5172.htm

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo ve OPEC heyeti, 
dünyanın en eski rafinerilerinden biri olan Digboi ve Hindistan’ın Assam 
eyaletindeki petrol endüstrisinin doğum yeri olan ülkenin uzak kuzeydoğu 
köşesinde No.1 petrol kuyusunu ziyaret etti.
https://www.opec.org/opec_web/en/4949.htm

UNİCEF
 Salı günü Birleşmiş Milletler kurumlarına göre, 28 Eylül’de Endonezya’da 
meydana gelen yıkıcı depremler, tsunami ve heyelanlar serisinden sonra 
ölüm sayısı 2,010’a çıktı, yaklaşık 10.700 kişi ciddi şekilde yaralandı ve 700’e 
yakın kayıp bildirildi.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022652

WHO
 Dünya genelinde beş ergenden birinin ruhsal sağlık sorunları yaşadığı 
tahmin edilmektedir, ancak çoğu tanı konulmamış ve tedavi edilmemiştir. 
BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çarşamba günü Ruh Sağlığı Günü’nü 
işaretleyerek, 10-14 yaşlarındaki gençlerin psikolojik iyi oluşlarına odakla-
narak, hayatlarını yetişkinliğe derinden etkileyebilecek koşulların üstesinden 
gelmeye odaklanıyor.
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022702

Afrika Birliği
Afrika Birliği (AU) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 8 Ekim 
2018’de Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome tarafından Halk Meclisi Temsilciler 
Meclisi ve Etiyopya Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlenmesi konulu bir 
toplantıya çağrıda bulundu.
https://au.int/en/pressreleases/20181011/statement-chairperson-commis-
sion-establishment-ethiopia-visa-arrival-regime

Afrika ve Türkiye, Afrika Birliği Komisyonu ve ülkenin Ticaret Bakanlığı 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Türkiye Afrika Ekonomik ve İş Forumu’nu 
düzenliyor. Forum bugün resmen hizmete açıldı ve 2016 yılında gerçekleştir-
ilen daha önceki bir olayı takip etti. Afrika ve Türkiye’den hükümet, 
yatırımcılar, özel sektör ve finans kurumları için bir platform oluşturarak 
işbirliği fırsatlarını teşvik etmek amaçlanıyor. Bu sektörlerde 3000’den fazla 
delege İstanbul forumuna katılıyor.
https://au.int/en/pressreleases/20181011/africa-and-turkey-hold-second-af-
rica-turkey-forum-promote-cooperation

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
KİK Genel Sekreterliği, KİK Ülkeleri Yenilenebilir ve Yeni Enerji Komitesinin 
dördüncü toplantılarının düzenleyecektir.
http://www.gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/
news2018-10-11-1.aspx

OECD
Endonezya’da istikrarlı bir ekonomik genişleme, yaşam standartlarını 
yükseltmekte, yoksulluğu engellemekte ve milyonlarca insanı kamu 
hizmetlerine daha fazla erişim olanağı sunmaktadır. Büyümeyi hızlandıran, 
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için iş ortamını iyileştiren ve hükümet 
gelirlerini artıran reformlar, iki yeni raporda yer alan iki yeni rapora göre, tüm 
Endonezyalılar için daha parlak bir gelecek sağlayacak altyapıya ve sağlık ve 
sosyal hizmetlere yönelik harcamaların artmasına olanak tanıyacak OECD.
http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-will-promote-a-more-in-
clusive-and-resilient-indonesian-economy.htm

ASEAN
ASEAN, rekabet güçlerinin ağını, bölgesel işbirliği çerçevesini ve sanal 
araştırma merkezini kuruyor.
https://asean.org/asean-establishes-competition-enforcers-network-re-
gional-cooperation-framework-virtual-research-centre/

ASEAN Sekreterliği, özel sektörle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
https://asean.org/asean-secretariat-seeks-improve-engagement-pri-
vate-sector/

Viet Nam, ASEAN proje geliştirme eğitimine ev sahipliği yapıyor.
https://asean.org/viet-nam-hosts-asean-project-development-training/



Ekim
2018

24
UGSAM
ULUSLARARASI GENÇLİK STRATEJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


