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1.GENEL BİLGİLER
 A.1. Coğrafi Konum

Dünya ülkeleri içerisinde yüz ölçümü acısından 
Rusya’dan sonra gelen Kanada Kuzey Ameri-

ka’nın kuzeyinde yerleşmektedir. Karadaki sınırları 
sadece ABD ile kesişen bu dev ülkenin sahilleri 
doğudan Atlas, batıdan Pasifik Okyanusu’nun 
suları ile yıkanmaktadır. Kanada, bu her iki Ok-
yanusun yanı sıra Kuzey Buz Denizi’nde de çok 
uzun kıyılara sahiptir. Yaklaşık 202 bin kilometre ile 
dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkesi olan Kana-
da’nın yüzölçümü, dünya toplam yüzölçümünün 
%7’sini, Amerika kıtasının ise yaklaşık %41’lik 
kısmını oluşturmaktadır. Yüzölçümünün bu kadar 
büyük olmasına rağmen, ülkenin kuzey kısmının 
buzlaklarla kaplanması dolayısıyla ülke nüfusunun 
büyük kısmı güneydeki ABD sınırına yakın bölge- 
lerde yoğunlaşmaktadır. Karasal yüzölçümü 9,1 mil- 
yon km 2 olup, bunun %7’si tarımsal alan, %46’sı 
ise orman alanlarından oluşmaktadır. Doğudan 
batıya geniş bir alana yayılması sebeiyle ülkede 
6 farklı zaman dilimi ve British Columbia (Pasifik 
Kıyısı), The Cordillera, The Prairies, The Canadian 
Shield, The Great Lakes (Güney Quebec ve Ontario 
Eyaletleri), The Atlantic Provinces ve The Arctic 
(Kuzey Buz Denizi) olmak üzere 7 coğrafi bölge 
mevcuttur.

A.2. Siyasi ve İdari Yapı

XIX asrın son çeyreğine kadar İngiltere’nin 
müstemlekesi olan Kanada Devleti 1 

Temmuz 1867 tarihi itibariyle bağımsızlığını ilan et-
miştir. Ama ülkenin yönetim şekli hala da Birleşmiş 
Krallığa bağlı formatta gerçekleştirilmektedir ki, 
bu da ülkenin sadece federal anlamda bağımsız 
olduğunu ortaya koymaktadır. İngiltere Kraliçesi’ne 
bağlı bir anayasal monarşi1  yönetim biçimi benim-
semiş Kanada Hükümeti tarafından verilen öneri 
ile Kraliçe tarafından atanan Genel Vali ( Avam 
Kamarası ve Senato tarafından verilen kararna- 
melere kraliyet onayını sağlamak, devlet belgeleri-
ni imzalamak ve seçimler öncesi parlamentoyu
1-Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı 
altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. Yani, 
ülkenin kraliçesi ve devlet başkanın İngiltere kraliçesi olmak-
tadır, Genel Vali sadece kraliçenin ülke temsilciliğini yapmak 
yükümlüdür.

feshetmek gibi figüran görevleri bulunmakta ve 
siyaset dışı etken olarak görülmektedir). Kraliçe’nin 
ülkedeki temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
Parlamenter sistemin hakim olduğu ülkede Avam 
Kamarası ve Senato olmakla iki meclisten oluş-
maktadır. 308 üyeli Avam kamarasının üyeleri 
dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenirken 
Senato üyeleri Başbakan’ın önerisiyle Genel Vali 
tarafından atanmaktadır. Bir diğer adıyla Lordlar 
Kamarası olarak bilinen Senato’nun üye sayısı 105 
kişiden ibarettir.  Tüm yasam yetkisi bu iki meclisin 
üzerindedir. Ana Yasama organı olan Avam Kama-
rası’na en fazla temsilci gönderen parti hükümeti 
kurar. 10 eyalet (Alberta, British Columbia, Mani-
toba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest, 
Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward 
Adası) ve 3 bölgeden (Quebec, Saskatchewan, 
Yukon) oluşan federal yapı içinde yönetim yetki- 
leri, Merkezi Hükümet, Eyalet Hükümetleri ve Yerel 
Hükümetler (Belediyeler) arasında paylaşılmak-
tadır. Başlıca yetkinin Merkezi Hükümet’te bulun-
mamasıyla birlikte Eyalet ve Bölgesel Hükümetler-
in anayasa çerçevesinde belirlenmiş kapsamda 
bağımsızlıkları vardır.

Ceza kanunları gibi önemli yetkilere sahip ve dış 
politika ve uluslararası ticaret, savunma ulaşım, 
vergi ve para sistemi diğer ulusal konularda başlı-
ca yetkinin Federal Hükümet2’te bulunan Kanada 
devletinde Başbakan Bakanlar Kurulu’na üyelerin 
atanmasını yapmaktadır. 38 bakanlıktan oluşan 
kabinedeki tüm bakanlıkların atanma yetkisi de 
başbakana mahsus olduğunun altını çizelim. 
Bakanların sorumlu olduğu başbakan Avam Kama-
rası karşısında mesuliyet taşımaktadır.

Federal ve eyalet düzeydeki mahkemelerden 
oluşan yargı sisteminde tüm yeki Yüksek Mah-
keme’ye bağlıdır.

Ülke genelinde üç büyük parti – merkezci Liberal 
Parti, sağ kanat Muhafazakar Parti ve demokratik 
sosyalist Yeni Demokrasi Partisi mücadele vermek- 
tedir.

2- Anayasa tarafından oluşturulur

KANADA
ÜLKE RAPORU
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Merkezci Liberal Partisi

Günümüz itibariyle Kanada’yı yöneten Liberal 
parti ülkenin en eski ve tarihi olarak en başarılı 

siyasi partisi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın orta-
larında, Fransız olmayan Kanadalılar ve Katoliklerin 
bir hareketi olarak meydan gelen bu parti men-
supları, kendilerini “ Kanada’nın Doğal Yönetim 
Partisi ” olarak adlandırıyorlar.

Tarihi İtibariyle Partinin Devlet Başkanları
Sağ Kanat Muhafazakar Parti

Teknik olarak Kanada’nın en yeni partisi olan Mu-
hafazakar Parti’si (MP) İlerici Muhafazakar Parti ile 
Kanadalı Reformu Muhafazakar Partilerinin ittifakı 
neticesinde 2003 yılında kurulmuştur. Partinin en 
ileri gelen başkanı Stephen Harper olarak tarihe 
geçmiştir.

Demokratik Sosyalist- Yeni Demokrasi Partisi
Büyük Buhran’ın (1929-1933) ortasında kurulan 
Kanada’nın Yeni Demokratik Partisi veya YDP, 
aslen kapitalist sistemin demokratik devrini ve 
hükümet planlı bir ekonominin yerine uygulan-
masına adanmış sert bir sosyalist partisi olarak 
bilinmektedir. Şunu da vurgulamakta fayda vardır 
ki, Kanada’da hiçbir zaman YDP başkanı göreve 
gelmemiştir.

A.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı

Dünyanın nüfus yoğunluğu acısından en düşük 
ülkelerden sayılan Kanada’nın coğrafi yapısın-

dan dolayı nüfusun dağınık olarak paylaşılmış ve 
bundan dolayı kentleşme oranı oldukça yüksektir. 
Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu, tahminen ¾ 
den fazlası ABD sınırı doğrultusunda yaşamakta 
olup, bu nüfusun yarısından fazlası büyük şehirler- 
de yerleşiktir. Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde 
yaşam için elverişli şeraitin olmaması dolayısıyla 
bunların nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür.
Elde olunan bilgilere esasen ülkeye ilk yerleşenler 
İngiliz ve Fransızlar olmasına rağmen ülke nü-
fusunun kökenleri bunlar dışında farklı ülkelere 
dayanmaktadır. Nüfuzdaki çeşitlilik, 1970’li yıl-

ların başından bu yana bir Kanada “ideali” haline 
gelmiştir. G8 ülkeleri arasında nüfus artış hızı en 
fazla olan ülkelerden biri konumunda olan Kana-
da’da nüfus artışı 2000 yılından bu yana yıllık 
ortalama olarak %1’lerde seyredilmektedir.
Hizmet sektörünün diğer sektörlere kıyasla 
öncülük teşkil ettiği Kanada işsizlik oranları acısın-
dan örnek alınacak ülkeler listesinde yer almak-
tadır. 1990’lı yılların başından itibaren yavaş yavaş 
azalan işsizlik oranı 2008 yılı başı itibarıyla %6’lara 
kadar gerilemiş ve 2017 yılı itibari ile yüzde 5’lerin 
altına inmiştir.

Son yıllarda her ne kadar kadın ve yaşlı nüfusun iş 
gücüne katılma oranının artması ile ülkenin işgücü 
hacmi gelişmiş olsa da, nüfusun giderek yaşla-
narak doğum oranlarının azalması ile önümüzdeki 
yıllarda işgücü arzında sıkıntı yaşanması beklen-
mektedir. İşgücü arzının korunması için geçmişte 
olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de göçmen-
lerden yararlanılacaktır.

Eyaletler ve işverenin politikalarına göre farklılık 
arz eden asgari ücret oranları yetişkinler için saat 
başına 9-10 Dolar olarak belirlenmiştir. Kanada 
genelinde ortalama ücretler ise saatlik 22-23 
dolar civarındadır. Haftalık çalışma saatleri de yine 
eyaletlere göre değişmekle birlikte Kanada ortala-
ması 30 saat civarındadır.

A.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre
Yeşillik ülkesi dünyada iz bırakan Kanada dünya 
ormanlarının %10’una sahiptir ki, bu da ülkenin 
buz-lak dışındaki toprakların yüzde 50’sini kapsa-
maktadır.  %65’i verimli olan bu ormanlarda en 
yaygın ağaç türü Ladin’dir.  Ormancılıkta öncülük 
eden ülke dünyadaki en büyük kereste, odun ham-
uru ve gazete kağıtı ihracatçısıdır. Ormancılık san-
ayi geleneksel olarak ABD inşaat ve basın sektörle- 
rine aşırı derecede bağımlı olup, bu sektörlerdeki 
gelişmelerden şiddetle etkilenmektedir. Ormancılık 
dışında ülkenin genelinde madencilik ve tarımcılık 
ön planda yer almaktadır. 

Başta Alberta olmak üzere tüm Batı Kanada’da 
büyük miktarlarda bulunan petrol ve doğal gaz 
rezervlerine doğu bölgesinde Atlantik kıyısında 
da rastlanmaktadır. Diğer bir taraftan hidro-elek-
trik kaynağı olarak British Columbia, Manitoba ve 
Quebec bölgelerinde nehirler büyük önem taşı-
maktadır
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Maden ve minarel ehtiyatları acısından dünyanın 
en zengin ülkeleri içerisinde yer alan kanada 
dünyanın en büyük Potas üreticisi konumundadır. 
2009 yılına kadar dünyanın en büyük uranyum 
üreticisi olan Kanada, bu yıldan sonra Kazakis- 
tan’ın devreye girmesiyle dünya uranyum üre-
timinde de 2. sırada yer almıştır. Bunlar dışında 
kömür, nikel, titanyum konsantresi, alüminyum, 
demir cevheri, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden 
ve elmas üretiminde de dünyanın sayılı ülkeleri 
arasında yer almaktadır.

B. EKONOMİK YAPISI
Dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim pazarı 
olarak bilinen Kanada aynı zamanda uluslararası 
arenada en büyük ekonomiye sahip olan ülke- 
ler içerisinde 10. Sırada yer almaktadır. Asya ve 
Kuzey Amerika arasında bir köprü görevi gören 
ülke oldukça elverişli stratejik pozisyonu sahiptir. 
Kıtanın başlıca ülkeleri konumunda olan ABD ve 
Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan 
bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın 
yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de 
dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden 
biri olarak değerlendirilmektedir.  
OECD olarak ifade olunan Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün üyesi olan Kanada dünyanın 
en zengin ekonomilerinden sayılmaktadır.  San-
ayileşmiş diğer ekonomilerden farklı olarak kendi 
ekonomisinde ağaç ve petrol sanayinin öncülük 
ettiği Kanada devleti aynı zamanda G8 üyesidir. 
Ülke ekonomisine oldukça önemli katkısı bulunun 
imalata endüstrisi sanayinin başlıca şehirlerinden  
Güney Ontario ‘da ağırlıklı olarak faaliyet gös-
termektedir. İmalat sektörü içerisinde otomobil 
sanayisi ayrıcalık arz etmektedir. 
Doğal kaynaklarla zengin olan ülke ekonomisinin 
önemli bir rol oynayan hizmet sektörü ekonomik 
faaliyetlerin %70’i ve istihdamın %75’ini oluştur-
maktadır. British Columbia ve Alberta eyaletleri 
için çok büyük önem taşıyan doğal kaynaklar ticari 
dengenin önemli bir unsurudur. 

B.1. Ekonomik Performans 
199o’lı yılların başında yaklaşık %2’lik bir daral-
ma yaşayan ülke ekonomisinde son krize (2009) 
kadarki süreçte en göze çarpan unsurun hiç 
ekonomik daralma yaşanmamış olmasıdır ki, bu 
dönem içerisinde düşük işsizlik ve bütçe fazlaları 
ile sürekli bir büyüme içerisinde olduğu görülmek- 
tedir. Üç aylık bir daralmanın yaşandığı 2001 

krizi sonrası ülke ekonomisi yeni bir krizi dünya 
ekonomi tarihinde baş veren son küresel kriz olan 
Mortgage Krizi ile birlikte yaşamıştır. Ama bu 
tür olumsuzluklara bakmayarak gerçekleştirilen 
yeni politikalar ve uygulanan önemli yaptırım-
lara sonucunda ekonomide yükselişler meydana 
gelmiştir ki, bu büyüme 2012 yılı itibariyle %1,7 
olarak gerçekleşmiştir. Mevcut yıldan günümüz 
kadar hep bir büyüme yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Kanada ekonomisi bütçe fazlalıkları ve 
düşük işsizlik oranları ile örnek ülke konumunda 
yer almaktadır.

Devletin ekonomik hayata müdahalesine rağmen 
serbest piyasa ülkesi olan Kanada’da da ekonomi-
nin başlıca göstergesi sayılan kişi başına düşen 
GSYİH oranlarına göre, ABD’den düşük, Avrupa 
ekonomilerinden fazla olmaktadır. Bunun dışında 
enflasyon rakamlarına göre sadece Ab ile değil 
ABD ile kıyaslanacak durum sergileyen3  Kanada 
ekonomisinde yıllık büyüme oranı % 1 düzeylerde 
seyir edilmektedir ki, bu da ülke ekonomisinin iyi 
bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor.  

 
             

Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ca.html 

B.2.Sanayi

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri kapsayan 
sanayi sektöründe istihdam oranları 2001 kriz 

sonrası düşüş yaşamıştır. Bunun dışında gelişen 
dünya ticaret pazarında ürünlerin verimliğinin 
artırılması, teknolojinin yıldan yıla inkişaf etmesi 
ve aynı zamanda hizmet sektörünün gelişmesi bu 
oranlara negatif etki sağlamıştır. Diğer sektörler-
le gerekli rekabeti sağlamayan sanayi sektörü 
içerisinde başlıca olarak otomotiv ve yedek parça, 
telekomünikasyon, elektrikli ve elektronik cihaz- 
lar, kimyasallar ve metal ürünleri yer almaktadır. 
Genellikle ABD üretimi ile entegre halde faaliyet 
göstermekle beraber başta imalat sanayisi olmakla 
diğer alanların önemli bir kısmı ABD firmalarının 
şubelerinden oluşmaktadır. 

3 Yıllık enflasyon oranı %1.3
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ABD ekonomisine bu bağlılık dolayısıyla 
gerçekleşen kur değişiklerden negatif etkilen 
sanayi sektörüne bir de Çin’in öncülük ettiği 
Doğu Asya ülkelerindeki düşük üretim maliyetli 
politikaları da olumsuz katkı sağlamaktadır ki, bu 
da ülkenin rekabet potansiyeline etkilemektedir. 
En önemli imalat sanayii bölgesi sayılan Ontario 
eyaleti otomobil endüstrisine öncülük etmekte-
dir. Ontario, belli başlı Amerikan ve Japon araba 
üreticileri ile çok sayıdaki oto yedek parça fir-
masının bulunduğu bir eyalettir. Ontario, bugün 
Amerika otomobil endüstrisinin kalbi durumundaki 
Michigan’dan daha fazla araç üretmektedir. Oto-
mobil üreticilerinin Kanada’ya olan ilgisinin altında 
ABD’ye kıyasla daha eğitimli olan nüfus ve düşük 
işgücü maliyetleri yatmaktadır. 

2003-2008 yılları arasında petrol fiyatlarındaki 
artışlar neticesinde ülke 2008 yılının son çey-
reğinde otomotiv sanayii krizi ile karşı-karşıya 
kalmıştır. Ekonomiye oldukça olumszu bir şekilde 
etkileyen bu olay azmış gibi bir de General Motors, 
Ford ve Daimler Chrysler’ın ürettiği araçlara olan 
talebin azalması ve 2007 yılının sonlarına doğru 
etkisi hissedilmeye başlanan ve halen süren küre-
sel mali kriz sonucu yaşanan ekonomik daralmalar 
meydana gelmiştir ki, bunun acısını  hem hükümet 
hem de halk hala unutmuş değildir. 

 Sanayi alanının öncülük sektörlerinden olan 
uzay ve havacılıkta ABD’nin Seattle ve Fransa’nın 
Tolouse şehirleriyle birlikte dünyanın en önemli 
merkezlerinden birisi olarak kabul edilen Quebec 
eyaleti dünyada Uzay endüstrisi alanındaki istih-
dam bakımından beşinci sırada yer alırken, satışlar 
bakımından ise sadece ABD, Fransa, Almanya, İn-
giltere ve Japonya gibi ülkelerden geri kalmaktadır.  
Uzay endüstrilerinin yanı sıra, ilaç sanayi, biyo 
teknoloji ve bilgi teknolojileri gibi yüksek teknolojili 
sektörler de önemli sanayi sektörleri arasında bu-
lunmaktadır. Mineral ve maden yatakları ile zengin 
bir ülke konumunda olan Kanada’da sadece Prince 
Edward adası hariç olmak üzere tüm eyalet ve böl-
gelerinde bu tür kaynaklar bulunmaktadır. Kanada 
dünyanın en büyük potas ve ikinci büyük uranyum 
üreticisi olmasının yanı sıra nikel, çinko ve asbestte 
dünyada ön sırada yer almaktadır. Bunlar dışında 
bakır, kadmiyum, alüminyum, tuz, altın ve kobalt 
gibi çok sayıda mineralin en büyük üreticilerinden 
sayılan Kanada kükürt üretiminde sadece ABD’den 
geri kalıyor.

B.3. Tarım ve Hayvancılık
Tarıma elverişli olarak ayrılan 68 milyon hektarlık 
(%7) toprak alanı ülkenin güney sınırı boyunca 
dağılmış bulunmaktadır. Bu sınıra rağmen ülke, 
dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biridir 
ki, bu ürünler içerisinde buğday önemlilik düzeyine 
göre ilk sıradadır.

Kapitalist sistemin gerekleri doğrultunda gelişen 
ülke ekonomisinde, diğer sanayileşmiş ülkelerde 
olduğu gibi, tarım sektöründe gerçekleştirilen bir 
sıra yapısal değişim sonucunda, tarım sektörünün 
ve tarımda istihdam edilen nüfusun payı giderek 
azalmış, çiftliklerin büyütülmesine rağmen sayıları 
azaltılmıştır. Başta buğday olmakla arpa, yulaf, 
çavdar gibi tarım ürünlerinin ihracatçısı sayılan 
ülke tarım ürünleri içerisinde meyve, mısır, tütün, 
patates, üzüm önemlilik arz etmektedir.

Hayvancılık üretimi açısından ülkeyi ele aldığımız 
zaman ön planda domuz çiftlikleri görülmektedir 
ki bu alandaki gelişme son on yılda yaklaşık %150 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yine süt 
inekleri ve sığır sayısında da artış kaydedilmekte-
dir. Tarım ve Gıda Ürünlerinde önemli bir üretici 
konumunda bulunan Kanada, özellikle daha sıcak 
iklimlerde yetişen ürünlere yönelik talebin karşılan-
ması amacıyla düzenli olarak ithalat yapmaktadır.  
Süt ürünleri üreten ve tavuk yetiştiren çiftliklere 
ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde rastlanmakla 
beraber, süt üretiminin Quebec’te, tavukçuluğun 
ise Ontario’da yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 
sektörlerin üretimleri daha çok iç piyasaya yönelik 
olduğunun da altını çizelim. 

Ülkenin güney kısmı istisna olmakla tüm sahil 
kesimi deniz ve okyanus suları ile sınırlandığı için 
balıkçılık geleneksel bir sektör olarak önem taşı-
maktadır. Ancak yerli ve yabancılar tarafından 
yıllarca aşırı avlanma yapılması nedeniyle ülkenin 
yerel balık çeşitliliği giderek azalmıştır. Halen özel-
likle British Columbia bölgesi ve Atlantik kıyısın-
daki balık çiftlikleri ülkenin deniz ürünü üretiminin 
tahminen %25’lik bölümü kapsamaktadır.
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Sektörel Bazda İşgücü Oranları

Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/ca.html

B.4. Enerji Sektörü

Enerji sektörünün başlıca ham maddeleri 
sayılan petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum 

rezervleri ile zengin bir ülke konumunda olan 
Kanada dünya doğal gaz üreticileri listesinin 3. 
sırasında yer alırken ham petrol üreticisi olarak 
dünya sıralamasında 7. Yeri tutmaktadır. Petrol 
ehtiyatlarına göre sadece Suudi Arabistan’dan 
geri kalan ülke genelinde toplamda 180 milyar 
varil düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir ki, bu 
eyaletler içerisinde Alberta eyaleti ön sıradadır. 
İster yüzölçümünün büyüklüğü ve zor iklim koşul-
ları, isterse de yüksek sanayileşme düzeyine bağlı 

olarak, net kişi başına enerji tüketimi açısından 
Kanada dünyanın en büyük tüketicileri arasında 
yer almaktadır. Yine de ülke, ihracata yöneltilen 
ciddi düzeyde enerji fazlası vermektedir. Bu enerji 
fazlasının yaklaşık %95’lik kısmı (özellikle petrol ve 
doğal gaz), ABD pazarına ihraç edilmektedir.
 Dünyanın başlıca elektrik üretici ülkeleri sırasında 
yer alan ülkede, eşi benzeri görülmemiş şekilde, 
toplam elektrik üretiminin %60’lık kısmı hidro-

elektrik, %24’lük kısmı termal üretim (doğal gaz 
ve kömür) ve geri kalanın büyük kısmı da nükleer 
elektrik olarak yapılmaktadır. Quebec, British 
Columbia, Ontario ve Manitoba gibi eyaletler-
de üretilen bol ve ucuz enerji ülke genelinde 
alüminyum endüstrisi gibi büyük ve önemli bazı 
endüstrilerin inkişafına gerekli zemin hazırlamıştır.

B.5.Hizmet Sektörü
GSYİH’nin %70’nikapsayan hizmet sektörü, çalışan 
nüfusun yaklaşık dörtte üçünü istihdam etmek-
tedir. Ülkenin başlıca gelir menbeyi olarak bilinen 
bu sektörün alt sektörü sayılan perakende sektörü 
çalışan nüfusun tahminen %13’ünü barındırmak-
tadır. Nüfusun nispeten daha azının istihdamını 
sağlayan işletme ve şirket idaresi sektörü bu ikinci 
en büyük hizmet sektörü olarak faaliyet göstermek 
tedir. Bu sektör finansal hizmetler, gayrimenkul ve 
telekomünikasyon endüstrilerini içermektedir. Son 
yıllarda özellikle Toronto gibi gelişmiş şehirlerde 
yerleşmesi dolayısıyla hem bu kesimin büyüme-
sinde önemli etken sağlamış hem de Kanada’nın 
önde gelen bankalarının bu şehire yönelmesine ze-
min hazırlamıştır. Eğitim ve sağlık sektörleri Kana-
da’nın en büyük iki sektörü olmakla birlikte, her 
ikisi de kamu faaliyet alanı olarak ön plana çıkmak-
tadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin hızlı bir gelişme 
süreci içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.   

C. DIŞ TİCARETİ

Ülkenin dış ticarette öncelik ettiği ülkeler konu-
mundaki ABD ve Meksika’dır. Kanada’nın bu iki 

ülke ile birlikte imzaladığı Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması ülkenin dış ticaretine oldukça 
büyük etki sağlamıştır. Bu anlaşma öncesi Amer-
ika ile gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması 
bir önceki antlaşma için zemin rolünü oynamak-
tadır. 1998 yılında yapılan bu antlaşma, iki ülke 
arasındaki ticarette tarifelerin kaldırılması, tarife 
dışı engellerin azaltılması ve hizmetler ticaretinin 
liberalleştirilmesi gibi hususları ön planda tutmak-
la beraber dünya genelinde yapılan ikili bölgesel 
entegrasyonlar içinde en kapsamlılarından sayıl-
maktadır.  

Kuzey Amerika kıtasını içine alan ve sadece bu üç 
ülkeni kapsayan bir diğer antlaşma Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA)  yürürlüğü 
geçtiği yıldan (1 Ocak 1994’te) itibaren ülke eko- 
nomisine oldukça pozitif etki sağlamıştır. Hem 
sanayi hem de tarım ürünlerini kapsayan anlaş-
ma çerçevesinde her üç ülke kendi aralarındaki 
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ticarette tüm tarife ve tarife dışı engelleri kaldır-
maya rağmen üçüncü ülkelere uygulanan ulusal 
tarifelerini sürdürmeyi taahhüt etmektedir. 
Kanada devleti bu antlaşmalar dışında ister kıta 
içerisinde isterse de kıta dışındaki hem gelişmiş 
(AB, Japonya, Çin) bölgelerle hem de gelişmekte 
olan ülkelerle (Hindistan, Endonezya, Doğu Avrupa 
ülkeleri) ‘Serbest Ticaret Anlaşmaları’ adı altında 
başlıca olarak indirimli tarifeleri ve vergi kolaylığı 
gibi hususları ön planda birçok antlaşma yapa- 
rak kendi ticaretin üst boyutlara taşıma yolunda 
önemli adımlar atmıştır . 

ABD’nin öncülük ettiği ihracattaki başlıca ülkeler 
ve bu ülkeler dahil olmakla dünyanın dört bir yanı-
na ihraç olunan başlıca ürünler aşağıdaki tabloda 
aydın bir şekilde gösterilmiştir.
 

Kaynak: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘ Kanada 
Ülke Raporu’, 2017.

Dünya ihracatı içerisinde %2,53 oranlık payı bu-
lunan Kanada, ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) 
kayıtlarına göre 2017 yılında bu rakamla dünya 
sıralamasında listenin 12. Sirasında yer almaktadır.

İhracattaki Başlıca Ürünler (Milyar $)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr )

İthalat ülkelerine baktığımız zaman yine ABD ve 
Çin gibi büyük ekonomilere sahip devletlerin ilk 
pillede yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeler dışında 
ilk dörtlüğü ardıcıl olarak Meksika ve Almanya gibi 
büyük ülkeler tamamlıyor.

Kaynak: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘ Kanada Ülke 
Raporu’, 2017.

Dünya ithalatında 11. sırada yer alan Kanada dev-
leti toplamda dünya ithalatındaki payı ise %2,47 
düzeyinde bulunmaktadır.

İthalattaki Başlıca Ürünler (Milyar $)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr )

C.1. Dış Ticarette Türkiye
Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hac-
mi, mevcut ekonomik ve ticari potansiyelinin 
altında seyretmesine rağmen iki devlet arasın-
da gerçekleştirilen bu ilişki kendi istikrallığını 
sürdümektedir. Geçen son 20 yıla baktığımız 
zaman, yani 1990 yıldan günümüze kadarki 
süreçte Kanada ile yaptığımız ticaret hacminde 
birkaç yılı istisna tutarsak her hangi bir düşüş 
görülmemiş, bilakis artış yaşanmıştır. Bu süreç 
zarfında tamı-tamına 8 kat artan ticaret hacmi 
sadece 2012 yılında dış ticaretimizin dengesi son 
on yıldır ilk defa ülkemiz lehine gelişmiş ve 104,6 
milyon dolar fazla vermiştir. 
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2017 yılında Kanada’ya ihracatımız bir önceki yıla 
göre %8,8 oranında artarak 729,7 milyon dolar 
olmuştur. İthalatımız ise, bir önceki yıla göre %14,4 
artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kanada’nın Türkiye’den İthal Ettiği Başlıca Mallar                     
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş).
Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri.                      
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama                  
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar                    
                                                                                                    
Kanada’dan Türkiye’ye İhraç Olunan Başlıca Mallar
Kuru baklagiller (kabuksuz)
Taşkömürü, topak vb. Katı yakıtlar
Dökme demir, demirin veya karoları ve kaldırım 
taşları.
Çeliğin döküntü ve hurdaları
Buğday ve mahlut

 Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının tahmini olarak 
%85’i sanayi, %15’i tarım ürünlerinden oluşmak-
tadır. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında 
fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve kuru 
incir, madencilik ve sanayi ürünleri ihracatında ise 
altın, oto ve oto yan sanayi, demir-çelik ürünleri, 
mermer, karolar, hazır giyim ve ev tekstili ürünleri 
ön plana çıkmaktadır. Kanada’dan ithalatımıza 
bakıldığında ise, ülkemizin genel ithalat yapısına 
paralel bir yapı gözlemlenmekte olup, genel-
likle hammadde ve yarı mamul ürünler ön plana 
çıkmaktadır. Türkiye’nin Kanada’dan ithalatının 
yaklaşık %80’i sanayi, %18’i ise tarım ürünlerinden 
oluşmaktadır. Türkiye’nin Kanada’dan ithalatında 
kuru baklagiller, helikopterler, uydular, uzay 
araçları, taşkömürü, buğday ve mahlut, işlen-
memiş alüminyum, gazete kağıdı, demir-çelik 
hurda ve döküntüleri, demir cevher ve kon-
santreleri, soya fasulyesi, ferro alyajlar, işlen-
memiş nikel, toprak, maden, cevher kazıma, 
taşıma, ayırma, seçme makinaları, altın, petrol 
yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar, telefon cihazları, ses, görüntü veya 
diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar, demir cevheri gibi genel 
itibariyle hammaddeler yer almaktadır.

D. HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA TİCARİ 
FUARLARI 

E. ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
ADB, AFDB, APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN, 
Australia Group, BIS, C, CD, CDB, CE, EAPC, EBRD, 
EITI, FAO, FATF, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, 
IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, 
IGAD, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, 
IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, 
MONUSCO, NAFTA, NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, 
OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF, UN, 
UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, 
UNMISS, UNRWA, UNTSO, UPU,WCO, WFTU, 
WHO, WIPO, WMO, WTO,  ZC. 4

F. DİNİ YAPISI

Düşünce ve inanç özgürlüğün yüksek olduğu 
ülkeler listesinde yer alan Kanada’da diğer kıta 

ülkeleri gibi büyük çoğunluk Hristiyan dinine men-
suptur. Ülke nüfusunun tahminen 1/5’inin her hangi 
dine inanmadığı bu ülkede yaklaşık olarak %42’lik 
kesim Katolik mezhebine inanmaktadır. Ülkede 
Protestanlar Hıristiyanlığın diğer mezhebi olan 
Katoliğ’e oranla %2’lik bir eksiklik göstermektedir. 
Yani, Protestanlar ülke nüfusunun %40’lık kesimini 
kapsamaktadır.

Birçok ülkede olduğu gibi Hıristiyanlık inancının 
yanı sıra Kanada’da herhangi bir inanca sahip 
olmayan insanlar da bulunmaktadır hatta bu oran 
oldukça fazlalık göstermektedir. Orana baktığımız 
zaman Kanada’nın %20-25’lik kısmı herhangi bir 
inanca sahip olmayanlar oluşturmaktadır. Yani bu 
orandan da anlaşılacağı üzere Kanada dini inanç 
özgürlüğünün oldukça fazla olduğu bir ülkedir. Bu 
özgürlüğe sahip olunmasının yanı sıra dini inanca 
olan saygı da oldukça fazladır. Dini inanca sahip 
olmayan insanlar oldukça saygı ile karşılanmakta 
aynı şekilde onlar da inancı olan veya herhangi bir 

4- Daha Fazla Bilgi İçin:  http://www.international.gc.ca/proto-
col-protocole/IO-OI.aspx?lang=eng
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inancı olmayan kişilere saygı ile karşılık vermek-
tedir. Zaten bu da her toplumda olması gereken 
örnek davranışlardan birisidir.

Çeşitli inancı olan insanların yaşadığı bu ülkede 
birçok Müslüman, Musevi, Hindu, ateizm inancı-
na mensup dini gruplar da bulunmaktadır. Bu 
farklılığa rağmen Kanada’da yaşayan bireyler farklı 
inançlara sahip olsalar dahi birbirlerine oldukça 
saygı göstermekte ve barış içinde yaşamaktadırlar. 
İnanç farklılığından dolayı kişilerin birbirlerine olan 
hoşgörüsü hiçbir zaman kaybolmamakta herhangi 
bir olumsuz eleştiri ya da rahatsız edici, dışlayıcı 
tavırlar içerisinde bulunulmamaktadır. Bu bilgiler- 
den de anlaşılacağı üzere Kanada din açısından 
bakıldığı zaman kendi özgür iradenizle seçtiğiniz 
dininizi herhangi bir eleştiri altında kalmadan 
yaşanılabilecek ülkeler içerisinde yer almaktadır.

F.1. Müslümanlara Bakış

Hoşgörünün yaygın olduğu ve özgürlüğün, dine 
inanca olan saygının üstün olduğu ülkelerden 

sayılan Kanada toplumunda Müslümanlara ve on-
ların kültürlerine alışkın olan insanların Müslüman-
lara karşı herhangi bir düşmanlık veya kin beslediği 
söylemek mümkünsüzdür. Ülkenin başlıca şehirleri 
içerisinde yer alan Toronto, Montreal ve Vancouver 
gibi pek çok farklı kökenden insanın etkileşimde 
bulunduğu büyük metropollerde hoşgörü ve an-
layışın daha fazla olduğu görülmektedir. Ama buna 
rağmen göçmenlerin olmadığı bölgelerde ise her 
yabancıya farklı bir gözle bakıldığı gibi Müslüman-
larla iletişimin ne kadar az olmuşsa, güvensizliğinin 
ve tedirginliğinin bir o kadar arttığı görülebilir. 
Bu durum sadece Müslümanlar için değil, farklı 
görünen herhangi bir yabancı için de geçerlidir. 

Bunun başlıca nedeni olarak ise ülkedeki bilgi 
kaynağının televizyona dayalı olduğunu söylemek 
yalan olmazdır. Zaman geçtikçe Müslümanların 
daha geniş bir alana yayılması sonucu onlara karşı 
gösterilen az sayıdaki sert tepkilerin ve nefretin 
artık dindiğini ve Müslümanların daha iyi ve doğru 
bir şekilde tanındığını söylemek mümkündür. Artık 
günümüzde Müslümanların imajının Kanadalılar 
nezdinde gayet iyi olduğu görmemek imkansızdır.

KAYNAKÇA
UİB, ‘KANADA ÜLKE RAPORU’, KASIM, 2017.
DEİK, ‘KANADA ÜLKE BÜLTENİ’, 2013.
DEİK, ‘KANADA ÜLKE RAPORU’, AGUSTOS, 2015
KFA, ‘KANADA ÜLKE RAPORU’’, OCAK 2018
http://insamer.com/tr/kanada-muslumanlari_166.
html
https://gezimanya.com/kuzey-amerika/kanada-
da-din-ve-inanc-0
https://www.kanadaegitim.net/2018/03/09/kana-
da-dini-inaci/
http://www.craigmarlatt.com/school/cpw4u1/in-
ternational_organizations_canadian_influence.pdf 

Hazırlayan:
KAMRAN ELESGERLİ
11.11.2018



Kasım
2018

Kasım
2018

12

Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesinde sonra 
dünya kamuoyu gözünü ABD’nin İran’a uygu-

layacağı politikaya dikti. Zira Trump, seçim kam- 
panyaları sürecinde İran’a karşı sert politikalar 
uygulayacağını, Obama’nın aksine nükleer ant-
laşmadan çekileceğini sık sık dile getirmekteydi. 

Bu bağlamda başkanlık koltuğuna oturan Trump 
ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yaparak, bura-
da Suudi prens Selman’ın yanı sıra BAE veliahdı 
Zayed ve Mısır’ın darbeci devlet başkanı Abdulfet-
tah Sisi ile bir araya gelerek bir küre zirvesi düzen-
ledi. Bu zirve sonunda Obama döneminde gerilen 
ABD-Arap ilişkilerin yeniden geliştirilirken, İran’a 
karşı yeni bir cephe açılmıştı. Ayrıca kaos içinde 
bulunan Ortadoğu’yu yeni krizler beklemektey-
di. Bu suretle, bölgede Katar Krizi ve Kürdistan 
bağımsızlık süreci devam etti. Bu krizlerle bölgede 
İran ve Türkiye zor durumda bırakılmak istenirken, 
mezkûr ülkeler bu süreci sorunsuzca aşmıştı. 
Bununla birlikte ABD nükleer antlaşmada kalma 
karşılığında İran’a 12 maddelik yaptırım şartları 
sundu. Genel olarak nükleer zenginleştirmeden 
ve bölgedeki Şii milislerin desteklenmesinden 
vazgeçilmesini içeren kararlara uymayacağını ilan 
etti. Buna karşılık 8 Mayısta canlı yayında yaptığı 
açıklama ile Nükleer Antlaşmadan tek taraflı 
çekildiğini ilan eden ABD,  İran’a karşı yaptırım 
uygulayacaklarını açıkladı. 

Bu süreç içerisinde ABD’nin tek taraflı yaptırım 
kararına göre bu ilk dalga yaptırımlar ile İran’ın 
dolar ya da altın gibi değerli mallarla ticaret yap-
ması engellenecek, ülkenin otomotiv ve havacılık 
sektörü ile iş yapılamayacaktı. Nitekim bu kararın 
ardından İran halkı psikolojik olarak etkilendi. Halk 
nazarında karamsarlık baş gösterdi. Tümen dolar 
karşısında değer kaybederek hergün yeni bir rekor 
kırdı. 

Bununla birlikte İran hükümeti Avrupalı devletler-
le müzakere yapsa da başarılı olmadı. Siemens, 
Wolswogen, TOTAL gibi Avrupa’nın önde gelen 
firmaları İran pazarından çekilme kararı aldı. Ülke 
içinde protestolar, kepenk kapatma eylemleri 
yapıldı. Bu süreç içinde İran üzerinde baskılarını 
artırmak isteyen ABD yönetimi İran Eylem Gru-

bunu kurarak kamu diplomasisi yoluyla devletlerin 
İran ile ilişkilerini sonlandırmaya yönelik faaliyetler- 
de bulundu. 

Trump Yaptırımlarla Neyi Hedefliyor ?
Obama döneminde imzalanan 5+1 nükleer ant-
laşma ile Ortadoğu’da manevra alanı artan İran’ın 
nüfuz alanı da artmış, İran’dan Lübnan’a kadar 
uzanan hat direniş cephesi diye adlandırılan Şii 
hilali projesi çizilmiştir. Bu suretle bölgede geniş 
etki eden İran mümkün mertebe Şii milisler 
vasıtasıyla İsrail için güvenliğini tehdit eden bir 
unsur haline gelmiştir. Bununla birlikte mezhepsel 
ve etnik unsurlar açısından birbiri ile mücadele 
halinde Bu suretle gerek Suudi Arabistan, BAE 
dışında ABD-İsrail ilişkileri de gerilmiştir. 
Bu bağlamda Trump’ın iktidara gelişi, Riyad zi-
yaretinden sonra Tel-Aviv’e gidişi gözlerde kaç-
mayacak derecede önemli bir detaydır. Bu süreç 
içerisinden ABD Dış politikasındaki keskin değişim, 
İran’ı çevreleme politikası hiç kuşkusuz İran’ı kendi 
sınırlarına hapsetme politikası olarak değerlendi-
rilebilir. Bu politika minvalinde gerek Küre ittifakı, 
gerek ABD’nin dayattığı 12 maddelik yaptırım şart-
ları bunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte İran’ın 
bölgedeki terörü desteklediğini savunan ABDli 
yetkililer bundan vazgeçmesini isteyerek, bölge-
deki Şii milislerden de desteğini çekmesini talep 
etmiştir. Bu durum ise başta Lübnan’da Hizbullah’ı 
olmak üzere Yemen’de Husi’lerin pasifize edilerek 
İsrail’in güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir adım 
olarak değerlendirmek mümkündür. Bu sayede 
İran’ın da Obama döneminde kazandığı bölgesel 
nüfuz kaybedilmiş olacaktır.  

İRAN’I PASİFLEŞTİRME PROJESİ
ANALİZ
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Bunun yanı sıra direniş cephesini parçalamayı 
hedefleyen ABD, ekonomik yaptırımlarla İran iç 
dinamiklerini harekete geçirmeyi hedeflemektedir. 
Bu minvalde ülke içindeki halk işsizlik, ekonomik 
buhrandan dolayı sokak gösterileri, grevleri artır-
arak halkı sokağa dökmek istemektedir. Bunun 
yanında sisteme muhalif örgütleri finanse ederek 
İran içinde eylemleri artırıp ülkeyi istikrarsızlaştır-
mayı planlamaktadır. Bu durum karşısında halkı 
rejime karşı kışkırtarak İran rejiminin sonunu ge-
tirmek istemektedir. 

Bununla birlikte gerek bölgede gerekse iç politika-
da köşeye sıkışan İran karşısında, kendisine açılan 
cepheni birini kapatarak Ortadoğu’da daha etkili 
bir politika yürütmeyi amaçlamaktadır. 

Ambargoların İkinci Aşaması
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların ikinci 
evresi 4 Kasımda yürürlüğe giriyor. Bu yaptırımlar 
temelde İran’ın petrol, doğalgaz gibi enerji kay-
nakları başta olmak üzere uluslararası bankacılık 
ve sigortacılık sistemleri, liman işletmelerini kapsa-
maktadır. Washington’ın yaptırımları 4 Kasımda 
başlatmasıyla İran’a ince bir mesaj vermektedir. 
Bu tarihten 40 yıl önce İran’daki ABD büyükelçiliği 
basılmış, elçilik personelleri esir alınmıştır. Bu 
suretle aradan kırk yıl geçmesine rağmen Trump 
bu baskını unutmamış ve İran yönetimine bunu 
ödeteceğini göstermek istemiştir. 

Öte yandan ABD ulusal güvenlik danışmanı John 
Bolton’un “ Kasım ayındaki yaptırımlar istediğimiz 
vermezse farklı kısıtlamaları getireceğiz” söylemi, 
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bunu dillendirmesi 
İran’ı ekonomik açıdan zor günlerin beklediğinin 
habercisidir. 

ABD bu yaptırımlarla İran petrol satışlarını sıfıra in-
direrek, İran ekonomisini çöktürmek istemektedir. 
Bu sayede İran’ı masaya oturtarak istediğini dikta 
etmek istiyor olabilir. Fakat bu durumun zor yön-
leri olacaktır. Her şeyden önce ambargo konusun-
da dünya kamuoyu ABD’ye destek vermemekte-
dir. Aksine BM AEK İran’ın 4+1 antlaşmaya sadık 
kaldığını dile getirmektedir. Bunun yanı sıra AB’nin 
İran’ı ambargolardan kurtarmak için çözüm yolları 
aramaktadır. Bu bağlamda AB ülkelerinde faali-
yet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlerin ABD 
yaptırımlarından etkilenmeyeceği düşünülmekte-
dir. Bu suretle bu şirketlerin İran ile ticarete devam 
etmesi, buradan sağlanacak para transferinin ABD 

bankacılık sistemi olan SWİFT yerine AB’nin kendi 
kuracağı SPV (Special Purpose Vehicle) sistemi 
üzerinden sağlanmasını öngören formül üzerinde 
çalışılmaktadır. 

Bununla birlikte Çin-Hindistan’ın bu yaptırımlardan 
muaf tutulması, dünya üzerinde dolaşan petrol 
rezervlerinin azalması bunun sonucunda petrol 
fiyatlarının artması ABD’nin işini zorlaştırmaktadır. 
İran’da 1 Ekimden itibaren günlük petrol ihracatı 
1.7 ile 1.9 milyon varil arasında sağlanmaktadır. Bu 
petrol ihracatının 1 milyon varilin altına düşmesi 
İran ekonomisi açısından tehlike çanlarının çal-
masına neden olacaktır. Ayrıca 1 Ocaktan itibaren 
İran tümeni %300 oranında değer kaybetme- 
sine neden oldu. Bun durum İran sosyo-ekono-
misinde ciddi yaralar açmıştır. Ülke içinde grevler, 
kepenk kapatma eylemlerine neden olmuş, halk 
sokakta protesto eylemleri yapmıştır. Eğer bu 
değer kaybının devam etmesi durumunda sokak 
eylemlerinin artması söz konusudur. Bu açıdan 
düşünüldüğünde önümüzdeki süreçte İran ekono-
misini çok zor günler beklemektedir. 

İran’ın Alması Gereken Önlemler
ABD yaptırımları karşısında zor durumda kala-
cağı düşünülen İran’ın alması gereken bir takım 
önlemler olduğu aşikardır. Bu süreçte İran, Çin ve 
Rusya ile ekonomik ilişkilerini geliştirmelidir. Bunun 
yanı sıra komşu ülkeleri ile ticari hacmini artırmalı, 
milli para üzerinden ticaretini geliştirmelidir. Aynı 
zamanda tüketen ekonomi yerine üreten ekonomi-
ye geçerek, ithalatını azaltmalıdır. Bu sayede iç 
pazara yerli ürünü sokarak hem dış bağımlılığını 
azaltıp, hem de piyasada sıcak para dönmesi-
ni sağlamalıdır. Bu politika sayesinde içerideki 
işadamı ve tüccarını da korumuş olacaktır. 

Bununla birlikte yeni ticari ve ekonomik örgütlere 
katılmalıdır. Bu süreçte BRICTS’e girmek en iyi yol 
gibi görünmektedir. Bunun yanı sıra KOEP’i terk 
etmeyen diğer Avrupalı devletlerle temasını sıkı 
tutmalıdır. Bu İran’a hem zaman kazandıracak, 
hem de piyasada rahatlamasını sağlayacaktır. 

Hazırlayan:
ALİ ŞAHİN
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PAKİSTAN VE YENİ HÜKÜMETİ
Söz konusu bu makalenin asıl amacı siyasi ve 

ekonomik açıdan zor bir süreçten geçen Pakis- 
tan’ın yeni hükümetinin gelişi, gidişatı ve muhte-
mel geleceğine ışık tutmaktır. Makalenin ilk kısmı 
Pakistan tarihine kısa bir bakış içermekte olup 
ikinci kısmında Pakistan’ın hâlihazırdaki siyasi ve 
ekonomik durumuna göz atılmıştır. Sonuç kısmın-
da kurulan yeni hükümet bağlamında Pakistan ele 
alınacaktır.

Pakistan II. Dünya Savaşı sırasında kadim Hint 
Yarım adasından ayrılmış ve İslam devleti olarak 
kurulmuştur.1 Son derece genç sayılabilen bu 
devletin yetmiş yıllık tarihine baktığımızda peş 
peşe darbeler, toprak sorunları, Hint, Afganistan 
ve bazı durumlarda İran gibi komşularıyla ciddi 
sınır sorunları yaşamış ve ülke içinde ulus devlet 
yapısına pek müsait olmayan demografik durumu-
na sahip bir ülkedir. Kuruluşundan beri Keşmir gibi 
son derece kritik ve karmaşık bir sorunla uğraşmak 
zorunda kalan Pakistan, bugüne denk devamlı sınır 
çatışmalarıyla uğraşmaktadır.

Pakistan bu güne denk iki kez Keşmir sorunu 
ne deniyle Hindistan ile savaşmıştır. 1971’de de 
Bangladeşlilerin ayaklanması ile çıkan savaş so-
nucunda on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. 
Bangladeş’in ayrılmasından sonra Beloçilerin, 
merkezi devlete karşı ayaklanması ve mevcut 
süreçte Peştunların merkezi devletle ciddi so-
runlar yaşandığına şahit oluyoruz. Bunun dışında 
ülkede yaşayan Peştunlar, Sindiler ve Beloçiler’in 
merkezi yönetimle arasındaki ihtilaflar Paki-
stan’daki demokratikleşme, uyum ve uzlaşma 
sürecinin tıkanmasına sebep olmuştur. Pakistan 
yüzölçümünün %42’sini oluşturan Beluçistan 
eyaletinde yaşayan Beluçilerin merkezi hükümete 

1- Pakistan’ın İslam devleti olarak kurulmuş olması tartışmasın-
da gözden kaçırdığımız çok önemli bir nokta Hindistan’ın 
zaten bir İslam devleti olmasıdır. Hindistan Onuncu asırdan 
beri, Müslümanlar tarafından yönetilmiş ve İslam’ın ilim, kültür 
ve siyasi geleneğinin muazzam bir havzası olarak insanlığa 
çok şey sunmuştur. Fakat Pakistan’ı kurulması ile sistematik 
olarak kadim Hint havzası hafızalardan silinmeye gedilmiş ve 
sanki orası hep bir Hindu, Sih medeniyetiymiş gibi algılanmaya 
başlamıştır. Pakistan’ın kurulması ile bir yandan ilimi kültürel ve 
nüfus açıdan ciddi bir birikime sahip olan İslam Hint havzası 
parçalanmaya gidilmiş bir diğer yandan da Hindistan’da kalan 
milyonlarca Hint Müslümanları ciddi bir şekilde siyasi, dini ve 
kültürel açıdan pasif hale getirilmiştir. 

karşı başkaldırma ve silahlı eylemde bulunması 
senelerdir devam eden bir süreç. Nüfusları on 
milyonlara ulaşan fakat birbirinden çok farklı etnik 
gruplardan oluşan Pakistan’da her geçen gün ben-
zer sorunlar yaşanabilmektedir.

Yetmiş yıllık bir geçmişi olmayan Pakistan’ın kısa 
tarihine baktığımızda farklı güç dengelerinin 
olması ve bu güç dengeler arasındaki rekabet 
aşikârdır. Zorla güç elde etmek, başka bir deyişle 
meşru otoriteyi darbelerle gasp etmek Pakistan 
siyasetinde çokça görülen bir hadise olagelmiştir. 
İlginçtir ki kuruluşundan bu yana sadece iki kez 
hükümetler seçim yoluyla el değiştirmiştir. Bugüne 
kadar meclis, beş yıllık görev süresini sadece 
iki kere tamamlayabilmiştir. Pakistan tarihinin 
otuz senesi askeri darbelerle ve ordunun ülkeyi 
yönetmesiyle geçer. Bununla birlikte Pakistan 
kurulduğundan beri güçlü bir ordu ve istihbarat 
servisine sahip olabilmek için azami çaba göster-
miş olup bu gayenin en temel amacı ise düşman-
ları olarak gördükleri Hindistan’a karşı güçlü 
kalabilmektir. Yukarıda bahsettiğimiz sorunların 
temelinde de büyük askeri bütçelerin dolaylı etkisi 
hissedilecektir. Mesela Pencab dışında diğer tüm 
eyaletlerin sosyoekonomik durumuna bakıldığın-
da kesinlikle olumlu bir manzara çıkmayacaktır. 
Özellikle Beloçilerin ve diğer milletlerin merkezi 
hükümete yönelik en büyük şikâyeti bölgelerinin 
kötü sosyoekonomik durumuna yöneliktir. Ayrıca 
demokrasi, insan hakları ve ülkenin tüm bölge-
lerinin eşit büyümemesi de tartışılan diğer bir 
konudur.

Pakistan’ın bugününe bakıldığında yukarıda 
bahsedilen sorunların birtakımı hala sürmekte olup 
uluslararası ve bölgesel siyasetin ve kargaşanın 
artmasıyla daha fazla sorun ortaya çıkmak-
tadır. 2000’lerin başında darbeyle gelen Pervez 
Müşeref’in uzun vadeli yönetiminin sonunda 
Pakistan ekonomik yönünden zayıflamaya başladı. 
Hemen peşinden gelen Nawaz Şerif dönemi bu 
ekonomik çöküşü daha da belirgin hale getir-
di. Son derece ciddi yolsuzluk ithamlarıyla karşı 
karşıya kalan Şerif, mahkeme tarafından bertaraf 
edilip hapse gönderildi. Eski ünlü kriket oyuncusu 
İmran Khan ekonomik reformlar ve yolsuzluğa 
karşı mücadele sloganıyla siyasete ani bir giriş 
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yaptıktan sonra kısa sürede ülkenin özellikle orta 
sınıfın ve gençlerin himayesini kazandı. Peştun 
kökenli Khan, 1952’de Lahor’da dünyaya geldi. 
Hayırsever kişiliğiyle şöhret kazanmış bu popüler 
kriket oyuncusu 2013’te iktidara gelmeden önce 
nispeten sert bir siyasi muhalefetin başoyuncusu 
olarak rolünü oynadı. İmran Khan 2013 seçimlerin-
den sonra bir yandan siyasal muhalefete başkanlık 
ederken bir yandan da Hayber Pahtunhva eya-
letinin yerel yönetiminde iktidarda kaldı. 2018 
seçimlerine kadar İmran Khan diğer eyaletlerde de 
özellikle orta sınıf ve gençlere yönelik çalışmaların-
da bulundu. Nüfus açısından Pakistan’ın en büyük 
eyaleti olan Pencap eyaletinin kırsalda yaşayan-
ların orta sınıfı, muhafazakârları ve gençlerini 
başarılı bir şekilde bir araya getirebilen Khan 
seçimlerde zaferi garantiledi. 

Yolsuzluk iddialarıyla iktidardan indirilen Şeri-
fin yerine koltuğa oturan Khan, ülkesindeki kötü 
ekonomik durumu düzeltmek için çok çabaladı 
fakat Khan sadece ekonomik sorunlar ile değil aynı 
zamanda geleneksel müttefiki olan ABD başta ol-
mak üzere Hindistan, Afganistan ve çevre ülkelerle 
gergin siyasi münasebetler içinde olan Pakistan’ı 
devralıyordu. Pakistan’ın yeni Başbakanı Khan, 
millete ilk hitabında dış politikayla ilgili önemli 
birtakım açıklamalarda bulundu. Khan ABD’nin 
Afganistan siyasetini eleştirirken ABD ile Pakistan 
arasındaki ilişkilerinin normalleşmesini istediğini 
dile getirdi. Khan, Hindistan ile barış müzakerele- 
rinin başlamasını ve Afganistan ile iyi komşuluk es-
asında açık sınır siyasetini izleyeceğini dile getirdi.
Hâlihazırda Pakistan ile ABD ilişkilerinin her geçen 
gün daha da kötüye gittiğini görmekteyiz. Bu 
olumsuzluğun temelinde Afganistan ve Taliban 
mevzusu yatmaktadır. Hiç şüphesiz ABD, Af-
ganistan için Pakistan gibi önemli bir müttefikini 
gözden çıkarmak istemez fakat her iki ülke için 
ulusal çıkar meselesi en önde gelen faktör- 
lerdendir. ABD, 2001’den bu yana Pakistan or-
dusunun Taliban liderlerini barındırmasına, medre-
selerde on binlerce talebeyi savaş için eğitmesine 
göz yumduktan sonra başkan Trump’ın gelişiyle 
çok şey değişti.

Trump ve danışmanları ABD’nin, Afganistan’daki 
huzuruna –en azından nizami olarak- bir an önce 
son vermesini istemektedir. Amerika bu gayesine 
ulaşabilmek için Pakistan’dan Taliban’ı ya barış 
görüşmelerine zorlaması veyahut onlardan el çek-

mesini talep etmektedir. Fakat bu Pakistan çıkar-
larına uyumayan bir formül olduğu için reddedildi. 
Bunun neticesinde ABD, dolaylı ve dolaysız yollar-
dan Pakistan’ı baskı altında tutmaya karar verdi. İlk 
adımda 200’den bu yana düzenli bir şekilde ver-
ilen yardım kesildi, ardından Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) bağlı Kara Paranın 
Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma 
Grubu (FATF), teröre finansal destek sağladığı ve 
kara para aklanmasını engelleyemediği gerekçesiy- 
le Pakistan’ı gri listeye aldı.

Pakistan’daki İslamcılığın muhalif ve uyumdan 
yoksun yönü, Pakistan’daki siyaset toplum ilişkile- 
rini zora sokmuştur. Birçok konuda şiddet içeren 
İslamcı hareketler Pakistan’daki siyasal sosyal 
meselelerde etkin konumundadır. Söz konusu bu 
İslamcılık anlayışı bugün bile Pakistan’daki siyaset 
ve toplumu ciddi bir şekilde sarsmaktadır. Bunun 
en büyük sebebi Pakistanlı siyasetçiler –özellikle 
darbeci ordu komutanları ve ordu- tarafından 
İslamcı gruplar, cemaat ve tarikatların siyasete alet 
edilmesindendir. Bunun en belirgin örneği Perviz 
Müşeref döneminde bizzat Müşeref tarafından tüm 
dini gruplardan bir koalisyon oluşturulmasıydı. Pa-
kistan’da, bu mezhebi grupların dış politikasındaki 
rolü çok belirgindir. 1970’ten bu yana gerek Af-
gan-Rus savaşı için gerek Amerika’nın Afganistan’ı 
işgalinden sonraki süreçte Taliban militanlarını 
eğitmek ve donatmak için Pakistan’daki medre-
selerin rolü had safhasındadır.  Medreselerin bu 
rolü İmran Han’ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerde 
etkisini yitirmiştir.

Sonuç olarak Pakistan’ın yeni hükümeti, ge-
rek ülkedeki olumsuz ekonomik vaziyeti gerek 
ABD başta olmak üzere Hindistan, Afganistan 
ve benzer ülkelere yönelik dış siyasetini uyumlu 
hale getirebilmek için elinden geleni yapmakla 
yükümlüdür. Pakistan bir yandan iç kargaşalarla 
mücadele ederken bir yandan da uluslararası ve 
bölgesel güçler ve hatta komşu ülkelerle ilişkile-
rinde dengeyi sağlamak çabasındadır. Pakistan’ın 
hassas dengeler üzerine kurulmuş olması unutul-
mamalıdır. Dolayısıyla Pakistan siyasetinde kısa ve 
ani değişimler her an yaşanabilecek vakıalardır.          

Hazırlayan:
HAYRULLAH YILDIZBAKAN
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BOR
TARİHÇESİ

İlk olarak 4000 yıl önce Tibet’te Babillilerin 
değerli eşyaların ergitilmesinde, Eski Yunan ve 

Romalıların zemine serperek arena temizlemede, 
Mısırlıların ise mumyalamada borun çeşitli tuzlarını 
kullandıkları bilinmektedir. 875’te ise Araplar bor 
tuzlarını kullanarak ilaç yapmıştır. 1830’da İtalya’da 
borik asit üretimi başlamış ve 1852’de ise Şili’de bo-
raks madenciliği başlamıştır. Böylece bor modern 
endüstride kullanılmaya başlamıştır.

2.ÖZELLİKLERİ

Periyodik tabloda “B” simgesi ile gösterilen, 
atom numarası 5, atom ağırlığı 10.81 olan ele- 

ment Bor’dur. Metal ile ametal arası yarı iletken 
bir yapıdadır. Periyodik cetvelde 3A grubunda 
yer alır ve e 3A grubunun en hafif elementidir. 
Bor elementinin 8,10,11,12,13 olmak üzere 5 farklı 
izotopu mevcuttur fakat en kararlı izotopları B10 
ve B11 olduğu için doğada bulunan borun %99’u 
bu iki izotop halindedir. Bor elementi farklı metal 
ve ametal elementlerle yaptığı bileşiklerde farklı 
özellikler gösterdiği için endüstride çok farklı alan-
larda kullanılır. Kaynama noktası 4000 0C’dir. Oda 
sıcaklığında katı olarak bulunur.

Bor elementi doğada serbest olarak bulunmaz. 
Bor elementi saf olarak ilk kez 1808’de Fransız 
kimyager J.L. Gay-Lussac, İngiliz kimyager H. Davy 
ve Baron  L.J. Thenard tarafından elde edilmiştir.
Doğada 230 farklı çeşit bor minerali bulunmak-
tadır. Ticari açıdan en önemli bor mineralleri; Tin-
kal, Kernit, Kolemanit, Üleksit, Borasit, Pandermit, 
Szaybelit ve Hidroborasit’tir.

3.KULLANIM ALANLARI
Tarım: Tarım alanlarında verimi artırmak için 
kullanılan bor, aynı zamanda böcek ilacı ve ahşap 
malzemeleri zararlı organizmalardan korumak için 
de kullanılmaktadır.

Temizlik: Petro-kimya ürünlerinden elde edilen 
zararlı deterjanların aksine bor bileşikleri kul-
lanılarak doğal temizlik ürünleri üretilmektedir. Bu 
ürünler kimyasal bir işleme maruz kalmadan elde 
edilen boraks gibi doğal bileşiklerdir. Bu doğal de-
terjanların suyu yumuşatma, yüzey aktif maddesi-
nin performansını artırma, kirin yüzeye yapışmasını 

önleme, enzim stabilizasyonu, kişisel bakım ürün-
lerinde mantar ve bakteri üremesini engelleme 
gibi avantajları mevcuttur.

Metalurji: Bor demir madeninden demir-çelik üre-
timinde ortaya çıkan cürufun kolaylıkla uzaklaştırıl-
masını sağlamaktadır. Bor katkısı ile oluşan cüruf 
depolama ve taşıma problemlerini çözmektedir. 
Eklenen bor ile çevreye zararlı olmayan bir cüruf 
ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda bor çelik sertleştirilmesinde, 
endüstriyel yağların üretiminde ve havacılık, uzay 
sektöründe yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzem-
elerin üretilmesinde kullanılmaktadır.
Seramik: Bor eklenerek üretilen seramikler fiziksel 
darbelere ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı bir 
hale gelmektedir. Dünya bor tüketiminin %13’ü 
seramik sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Mutfak malzemeleri, banyo dekorasyon ürünleri 
bor katkılı olarak üretilmektedir.

Ahşap Koruma: İnsan sağlığına ve çevreye zararlı 
kimyasal içerikli ahşap koruma ürünlerinin yerini 
doğal, zararlı etkilere dayanıklı ve kolaylıkla uygu-
lanabilen bor bileşikli ürünler almaktadır. Düşük 
maliyetlerle üretilen borlu ahşap koruma ürünleri 
yaygınlaşmaktadır. 

Cam: Dünya üzerindeki bor tüketiminin en büyük 
kısmı cam sektöründe olmaktadır. Bor katkılı 
camlar ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı hale 
gelmektedir. Böylelikle bu camlar elektronik cihaz- 
larda, güneş enerji sistemlerinde, aydınlatmada, 
dürbünlerde, uçak ve otomotive endüstrisinde, ilaç 
sektöründe, içecek sanayisinde ve laboratuvarlar-
da kullanılmaktadır.

Yalıtım: Bor katkılı olarak üretilen yalıtım ürünleri 
uzun ve etkili bir kullanıma sahip olan doğal ürün-
lerdir. Bu ürünler ses ve ısı yalıtımında kullanılmak-
tadır.

Tekstil Tipi Fiberglass: Tekstil tipi fiberglass; çarp-
maya, yüksek çekmeye, kimyasal reaksiyonlara 
dayanıklı hafif bir üründür. Bor ürünleri ile düşük 
maliyetle ve dayanıklı bir malzeme olarak üretilen 
fiberglass inşaat, tekstil, uzay, otomotiv, ev aletleri, 

RAPOR
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savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır. 
Bu sektörlerde deniz botları, gemiler, kayak takım-
ları, yakıt tankları, çatı kaplama malzemeleri, tren 
vagonları, elektronik devre panoları gibi geniş bir 
kullanım alanına sahiptir.

Sağlık: Bor sağlık sektöründe göz iltihaplarının 
sterilizasyonunda, prostat kanserinin önlenmesi 
tedavisinde, merhem yapımında, kasların ve beyin 
fonksiyonlarının gelişmesine katkı sağlanmasında, 
özellikle beyin kanseri tedavisinde kullanılmaktadır.
Enerji: Bor taşıtlar ve elektrik/ısı üretim tesis-
lerinde, elektronik cihazlarda, askeri ve sivil amaçlı 
kullanılan yakıt hücrelerinde tercih edilen bir 
üründür. Bor, ağırlıkça %10,8 hidrojen bulundur-
ması, yanıcı ve patlayıcı olmaması, hidrojen verme 
reaksiyonunu kontrol altında tutabilmesi vb. özel-
likleri dolayısıyla kolay bir kullanım sunmaktadır.

Diğer: Yukarıda saydığımız alanlar dışında in-
şaat sektöründe dayanıklı ürünler üretilmesinde, 
nükleer uygulamalarda, otomobil sektöründe, 
füze yakıtlarında, kozmetikte, kauçuk ve plastik 
sanayisinde, fotoğrafçılıkta, fiber optikte, patlayıcı 
madde üretiminde çeşitli bor bileşikleri kullanıl-
maktadır.

4.BOR YATAKLARI

Dünya üzerindeki önemli bor rezervleri Türkiye, 
ABD, Rusya, Güney Amerika olmak üzere 4 

bölgede toplanmıştır. 

Tablo 1: Dünya Bor Rezervleri.

Şekil 1: Dünya Bor Rezervleri Dağılımı.

5. BOR ÜRETİMİ

Tablo 2: Dünya Bor Üretimi.

Şekil 2: Dünya Bor Üretim Dağılımı.

6. BOR TÜKETİMİ

Dünya üzerindeki toplam bor tüketimi son yıllara 
bakıldığında ortalama 4 milyon ton civarın-

dadır. Bu tüketim sektörel olarak %47 cam (%19 
borosilikat camlar, %14 cam yünü, %10 cam elyafı, 
%4 TFT-LCD camlar olarak dağılır), %16 tarım, %15 
seramik-frit, %2 deterjan-temizlik sektörlerine 
dağılmaktadır.

Bölgesel olarak baktığımızda ise bor tüketimi, %54 
Asya ülkeleri özelde Çin, %19 Kuzey Amerika, %18 
Avrupa, %8 Orta-Güney Amerika, %1 Afrika ve %1 
Ortadoğu olarak dağılmaktadır. Dünya üzerindeki 
bor tüketimini ise %57’lik payla Türkiye, %29’luk 
payla ABD karşılamaktadır. Buna karşılık Rusya, 
Çin, Arjantin ve Şili de bor pazarında bulunmak-
tadır.
7. TÜRKİYE’DE BOR
7.1. Eti Maden

Türkiye’de Eskişehir-Kırka, Bursa-Kestelek, Kü- 
tahya-Emet ve Balıkesir-Bigadiç’te bor yatakları 

bulunmaktadır. 2840 sayılı kanun ile ülkemizde bor 
madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlan-
ması faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Eti 
Maden’in bu 4 bölgede işletmesi bulunmaktadır. 
Türkiye’de rezerv olarak en çok tinkal ve kolemanit 
bulunmaktadır. 

Tablo 3: Türkiye Bor Rezervleri Dağılımı.
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7.2. Bor Ticareti
Dünya bor talebinin %57’sini Eti Maden karşılamak-
tadır. Eti Maden’in 2017 yılı toplam satış gelirlerinin 
%97’sini(854 milyon $) ihracat gelirleri oluştur-
maktadır.  Eti Maden; borik asit, kalsine tinkal, bor 
oksit, öğütülmüş kolemanit ve üleksit, zirai bor, 
boraks ürünleri gibi ürünleri ihraç etmektedir. Eti 
Maden yaptığı ihracatın en büyük kısmını Asya 
bölgesine özelde Çin’e yapmaktadır.

Şekil 3: Türkiye Bor İhracatının Bölgesel Dağılımı.

Şekil 4: Türkiye Bor İhracatının Satış Değerleri. 

Şekil 5: Türkiye Bor İhracatının Satış Miktarları.

7.3. Tarihi Süreç
“Özelleştirme Girişimleri 1978 yılında yayınlanan 
2172 sayılı yasa ile ülkedeki bor rezervlerinin işletme 
yetkisinin Etibank’a verilmesinden sonra rafine bor 
ürünleri üretiminde yıllar içinde önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. Etibank 1978 yılından 2014 yılına ka-
dar geçen süre içinde 1.6 milyar ABD doları civarın-
da yatırım yaparak birçok üretim tesisi kurmuş ve 
gerek üretim kapasitesi, gerekse dünya pazar payı 
açısından birinci sıraya yerleşmiştir. Ancak, bu süreç 
boyunca özelleştirme girişimleri de devam etmiş, 
zaman zaman maden kanununda yapılması öneri-
len düzenlemeler, zaman zaman da kamuoyunda 

özelleştirme yönünde etkileyici olacağı düşünülen 
algı yaratılması çabaları ile konu sürekli gündemde 
kalmıştır. Bor ruhsatları konusunda ilk olarak 1980 
yılında, dönemin 4. Demirel Hükümeti (12.11.1979-
12.09.1980) tarafından 24 Ocak 1980 kararları ve 
IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde arama ruh- 
satları ve işletme hakları alınan maden işletmele 
rine bu hakların yeniden verilmesi ile ilgili bir karar-
name çıkarılmışsa da başta TMMOB olmak üzere 
sendikaların da girişimleri ile Danıştay’a yapılan 
itirazlar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı 
verilmiş ve hükümet karara uymak zorunda kal-
mıştır. 21-22 Haziran 1990 tarihlerinde yapılan I. 
Madencilik Şurasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir “...Bir bor konu-
su Türkiye’nin en büyük rezervidir, yani, “dünyanın 
en büyük rezervlerine sahibiz” diye iddia ediyoruz, 
ama acaba bor satışları maden olarak değil, ham-
madde olarak değil, nihai mamul olarak satışlarının 
yüzde kaçına sahibiz? Yüzde 10’una yüzde 15’ine 
sahip miyiz? Ben zannetmiyorum; yani nihai mam-
ul olarak, katma değeri ilave edilmiş olarak sahip 
değiliz. 1960’lı yılların sonuna doğru bu konu üze-
rine Planlamada eğildiğimiz zaman karşımıza bir 
büyük monopol sistem çıktı. Üzerinde çok durduk, 
bugün gibi hatırlıyorum, hatta bir takım anlaşma-
ya yaklaşmıştık. Şöyle bir anlaşma; ....Hepinizin de 
bildiği gibi, “Amerikan Boraks” diye Kaliforniya’da 
bir grup, daha doğrusu Kaliforniya’daki rezervleri 
işleten grup, aşağı yukarı dünyanın o tarihlerde 
yüzde 80’ine sahip durumdaydı ve birtakım pa-
tentleri de var. Nihai mamulleri yapıyor. Pazarla-
ması gayet güçlü. O tarihlerdeki araştırmalarımızda, 
ya rakiplerine gidecektik, ya da onlarla bir ortaklık 
kuracaktık; yani ‘monopol olacaksak, beraber mo-
nopol olalım’ diye düşündük. Bu şekilde bir anlaş-
maya varma imkanı gözüktü, bu söylediğim 1970 
yılına doğrudur. 1970 yılı dahil, bu yabancılarla 
dünyayı ikiye bölmek, Avrupa’yı ve Amerika’nın 
doğusunu Türkiye’den beslemek; Japonya, Uzak-
doğu ve Amerika’nın batısını Kaliforniya’dan besle-
mek-ekonomik oluyor tabii, mesafeler bakımın-
dan ekonomik oluyor-böyle bir anlaşmaya varmak 
üzereydik; ama maalesef o zaman Türkiye’deki 
devletleştirme havaları, illa ‘her şeyi biz yapacağız’ 
havaları bu gelişmeye mani olmuştur....” Burada 
da görüleceği gibi, bor ürünleri konusundaki ka-
vram karışıklığı, bor ürünlerinden nihai mamul 
yapılamadığı konusundaki doğru olmayan değer-
lendirmeler ve bu şekilde kamuoyunda yanlış 
algı yaratılması oldukça eski bir geçmişe sahiptir.
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ANAP Hükümeti İMF ve Dünya Bankası güdümünde, 
1986 yılında Türkiye Özelleştirme Ana Planını 
hazırlatmıştır. Morgan Guarantee Bank tarafından 
hazırlanıp kabul edilen Özelleştirme Ana Planın-
da, kaynakları ile iştahları kabartan Etibank’ın bağlı 
birçok kuruluşa sahip olması nedeniyle blok halde 
satılamayacağı gerçeğinden hareketle parçalara 
ayrılarak elden çıkarılması önerilmiştir. Bu rapor-
da Etibank’ın elinde bulunan madenlere göre ayrı 
ayrı şirketlere bölünerek bir Holding yapısına ka-
vuşturulması ön görülmüş ve başta bor madenleri 
olmak üzere bütün madenler özelleştirilmelidir de-
nilmiştir. Bu plan gereğince, 1993 yılında bankacılık 
bölümü Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı adıyla 
Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. Böylece 1935 
yılından beri kurumun finansal destek kolu olan 
bankacılık yok edilmiştir. Diğer madencilik bölüm-
leri ise Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki ANAP – 
DSP – DTP Koalisyon hükümetince, 4 Şubat 1998 
tarih ve 23248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 
26 Ocak 1998 tarih 98/10552 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararı ile, “madenciliğin önündeki engellerin 
aşılarak, sektöre dinamik, üretken ve rekabetçi bir 
yapı kazandırılacağı” şeklinde bir gerekçeyle, günün 
yöneticilerine ortaklık statüsü de verilerek Eti 
Holding A.Ş. adı altında yeniden yapılandırılmıştır.
Etibank Genel Müdürlüğü, Holding çatısı altında 
Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti 
Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., 
Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. adlarıy-
la 7 ayrı şirkete bölünmüştür. Böylelikle kurumun 
özelleştirilmesi için gereken altyapı hazırlanmıştır. 
Halen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
kontrolunda olan bor madenleri hariç diğer bütün 
maden ve metalurji tesisleri değerlerinin çok altın-
daki bedeller üzerinden satılarak özelleştirilmiştir.
Özelleştirme işlemine başta TMMOB ve ilgili odalar 
ve sendikalardan gelen tepkiler üzerine; Bakanlar 
Kurulu Kararıyla Etibank Genel Müdürlüğünün “Eti 
Holding A.Ş.” olarak yeniden yapılanmasının 233 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3. maddesine aykırılık 
oluşturup oluşturmadığı hususu ile, bor cevheri ara- 
mak, işletmek, zenginleştirmek, ve bor bileşikleri 
üretmek üzere adı geçen teşebbüse bağlı olarak 
kurulan Eti Bor A.Ş.’nin sermayesinde özel şahıs 
hisseleri bulunması nedeni ile bor tuzu sahalarının 
bu şirketçe işletilmesinin 2840 sayılı Kanuna
uygun olup olmadığı hususlarında Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine Başbakan-
lıkça Danıştay’dan istişari görüş isteminde bu-

lunulmuştur. İstişari görüş istemiyle ilgili olarak, 
Danıştay Birinci Dairesi’nin 1999/66 Esas, 1999/93 
no’lu kararında “(…) 2840 Sayılı Kanunun 2. Mad-
desinde Bor tuzları, Uranyum ve Toryum madenler-
inin Devletçe işletileceği hükmü yer aldığına göre 
bu madenlerin sermayesinde özel kişilerin de pay 
sahibi olduğu bir Anonim Şirket eliyle işletilmesin-
den söz edilemez (…) Etibank Genel Müdürlüğünün 
Eti Holding A.Ş. şeklinde yapılanmasının 233 sayılı 
KHK’nin 3. Maddesine uygun bulunmadığına; Eti 
Holding A.Ş.’nin sermayesinde bulunan özel şahıs 
hisseleri nedeni ile bor tuzu sahalarının bu şirketçe 
işletilmesinin 2840 sayılı yasaya aykırılık teşkil 
edeceği(ne) oy birliği ile karar verildi” şeklindeki 
görüşüne rağmen, kararın düzeltilmesi yoluna gi-
dilmemiştir. Diğer taraftan, Etibank’ın ham bor’u 
iç piyasaya, dış piyasaya sattığından daha pahalıya 
sattığına, bunun yurt içinde bor kullanan sanayilerin, 
bor uç ürünleri üreten tesisler kurmasına ve rekabet 
gücü kazanmasına engel oluşturmakta olduğuna 
ilişkin tartışmaların gündeme gelmesiyle konu hak-
kında yine Danıştay’ın görüşüne başvurulmuştur. 
Danıştay’ın 2840 sayılı Kanunda yer alan Bor ma- 
denleri ile ilgili “işletme” ifadesi için 2000/50 Esas, 
2000/67 Karar no.lu istişari görüşünde: “....Sonuç 
olarak açıklanan nedenlerle 2840 sayılı Yasanın 
değişik 2’nci maddesi uyarınca bor tuzlarının aran-
ması ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılması zorun-
luluğunun, bu madenin zenginleştirilmesini, rafine 
edilmesini ve pazarlamasını da kapsadığı, ancak 
Eti Holding A.Ş. tarafından ham bor ve işlenebildiği 
ölçüde rafine bor olarak yurt dışına ihraç edilerek 
satılan bor tuzlarının, aynı biçimde ham bor ve ra-
fine bor olarak yurt içinde isteyen Türk vatandaşı 
kişi ve firmalara da satılabileceği, Türk vatandaşı 
kişi ve firmaların satın aldığı bor’u ülke içinde ku-
racağı tesislerde işleyip elde edeceği ürünleri yurt 
içinde veya yurt dışında satabilmesinde hukuki bir 
engel bulunmadığı sonucuna ulaşılarak dosyanın 
Danıştay Başkanlığına sunulmasına 01/05/2000 
gününde oybirliğiyle karar verildi” denilmektedir.
Bu iki karar bor madenleri işletmeciliği, bor ürün-
leri tanımından ne anlaşılması gerektiği, rafine 
ürün ile mamul ürün tanımlarının ne kadar yan-
lış anlaşıldığı ve değerlendirildiği konularına bir-
er örnektir. Tanımlar doğru yapılmadan ve doğru 
terminoloji kullanılmadan yapılan yorumlar aslında 
hiçbir zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun so-
nucunda da farklı ve yanlış algılar kolayca yerleşe-
bilmektedir. Burada doğru olarak yapılan yorum; 
2840 sayılı yasa uyarınca bor madenlerinin dev-
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letçe işletilmesi gerektiğinden özel şahıslar ortak-
lığında kurulan anonim şirketlerin bor rezervleri-
ni işletme hakkının olmadığı yorumu ve kararıdır.
Kamuoyunun ve başta TMMOB ve ilgili meslek oda-
ları ile sendikaların büyük tepki göstermesine ve 
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Maden-
cilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bor Madenleri 
Alt Komisyonu Raporunda “Borların özelleştirilme-
si, kamu yararı açısından sakıncalı olarak görülme-
ktedir. Çünkü borların kullanım alanları çok yaygın, 
katma değeri ve marjı çok yüksek ve Türkiye yük-
sek kaliteli rezervlere sahip olması nedeniyle tekel 
durumundadır.” denilmesine rağmen, Bülent Ece-
vit Başbakanlığında DSP – MHP – ANAP koalisyon 
Hükümetince çıkartılan 20 Aralık 2000 tarih ve 
2000/92 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 
Kararı’nda bazı diğer işletmeci KİT’lerle birlikte Eti 
Holding A.Ş.’nin özelleştirme kapsamına alınması 
ve hazırlık işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanması 
kararı alınmıştır. Ancak, 6 aylık hazırlık süresince TM-
MOB’nin Petrol-İş sendikası ile beraber Bandırma’da 
düzenlediği miting başta olmak üzere yapılan yayın-
lar, toplantı ve paneller kanalıyla toplumsal düzey-
de önemli bir farkındalık yaratılması başarılmıştır. 
Kamuoyundan gelen şiddetli tepkiler üzerine bu 
karar geri alınmış, kurum özelleştirme kapsamın-
dan çıkarılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 
16.07.2001 tarihli kararıyla da Eti Holding A.Ş. eski 
statüsüne iade edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle 
Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş ortadan kaldırılarak 
pazarlama ve satış faaliyetlerinin yine ana kuruluş 
tarafından yerine getirilmesine başlanmış ve zaman 
içinde Eti Bor A.Ş ‘de lağvedilerek, bor rezervleri-
nin işletilmesi ve üretim faaliyetlerinin yerine ge-
tirilmesinde eski Müsessese ve İşletme Müdürlüğü 
statülerine geri dönülmüştür. 16 Haziran 2005 tari-
hinde Avustralya’da yapılan ve Bakan Kürşat Tüzmen 
tarafından imzalanan Türkiye-Avustralya Yatırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
ekindeki 10. Maddesi BHP-Billiton’un “Türkiye’nin
bor madenlerinin zenginleştirilmesine talip old-
uğunu, Türkiye’de bu amaçla yatırım yapmak iste-
diğini” belirten bir ibareye sahipti. Anlaşmanın, 
“Avustralya Hükümeti’nin anlaşmayı imzalamasının 
nedenleri” başlıklı bölümünde yer alan 10. maddede: 
“BHP-Billiton’un, Türkiye’de potansiyel bir yatırımcı 
olup, dünya rezervlerinin yüzde 70’ini elinde bu-
lunduran Türkiye’nin bor madenlerinin işletilmesi 
ve pazarlaması konusunda uzun dönemli planları 
bulunmaktadır. White Mining Şirketi de Türkiye’de-
ki kömür madenciliği projeleri ile ilgilenmektedir. 

Türkiye’deki yeni maden kanunu ve yabancı yatırım 
kanunu, Türkiye’yi Avustralyalı yatırımcılar için daha 
çekici bir hale getirmiştir” denilmektedir Bu anlaş-
ma Kasım 2005 tarihinde Avustralya’yı ziyaret eden 
Başbakan Erdoğan tarafından da parafe edilm-
iştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2009 
tarihinde imzalanmış ve 2009/15032 sayılı karar 
olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kararda ilginç olan 
Avustralya Dışişleri Bakanlığı web sayfasında yayın-
lanan imzalı anlaşma metninin eklerinin TBMM ve 
Dışişleri Bakanlığı web sayfasında bulunmayışıdır.
AKP iktidarınca son yıllarda 2840 sayılı yasada 
bazı düzenlemeler yapılması gündeme getiril- 
mekte ancak nihai karar aşaması ertelenmekte-
dir. Bilindiği gibi 2840 sayılı yasa bor rezervlerinin 
işletmesinin devlet eliyle yapılmasını öngörmek-
tedir. Oysa yasada yapılması önerilen değişiklikle, 
bor rezervlerinin ve üretim tesislerinin özel sektör 
tarafından işletilmesi sağlanacaktır. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku-
rulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde 
Başbakanlığa iletilen 2840 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin teklif Başbakan‘ın imzasıyla Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilm-
iştir. Değişiklik teklifi şöyle düzenlenmiştir “Mevcut 
2840 sayılı kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada 
“Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, 
teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mül-
kiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale 
edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler. 
Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale 
süresinin üç yıldan fazla olması durumunda konuya 
ilişkin talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
karara bağlanır”. Kanunun gerekçesi de şu şekilde 
izah edilmektedir; “Uygulamadaki bir takım farklılık 
ve tereddütleri gidermek; bor, uranyum ve toryum 
madenlerinin üretim ve zenginleştirme aşamasın-
da günün teknolojisine uygun üretim yöntemler-
inin hızlı ve etkin olarak uygulanabilmesini sağla-
mak ve üretim maliyetlerini düşürebilmek için bir 
kısım işlerin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirile-
bilmesine olanak tanınmaktadır”. Esasen yapılmak 
istenen uzun vadeli hizmet alımları adı altında Eti 
Maden‘den daha birikimli ve ekonomik olanaklara 
sahip olmayan kuruluşlar aracılığı ile özelleştirmenin 
gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. En büyük doğal 
zenginliğimiz olan borun gözlerden uzak tutulan 
bir yasa değişikliği ile sessizce yeniden gündeme 
getirilmesi, ülkemizde küreselleşme ve liberalleşme 
rüzgarları altında özelleştirilmemiş tek alan olan bor 
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Hazırlayan:
OSMAN VEYSEL ÖZDEMİR

madenlerimizin ulus ötesi tekellere devredilmesi 
sonucunu doğuracaktır. AKP bu yasa değişikliği ile 
bor üretiminin özel sektörce yapılmasının önündeki 
engelleri kaldırmakta ve özel sektörün üreteceği bor 
ürünlerine de devletçe alım garantisi vermektedir. 
2840 sayılı yasada yapılmak istenen bu değişiklik 
ile bor, toryum ve uranyum madenlerinin üretimi-
nin özel sektörce yapılmasının önünde hiçbir engel 
kalmayacaktır. Bu tasarı yasalaşırsa, madencilik-
te bir özelleştirme yöntemi olan “işletme hakkının 
devredilmesi’nin bor madeni için de yolu açılacak 
ve yıllardır yapılamayan “borların özelleştirilmesi” 
başarılacaktır. Hükümet yetkililerinden gelen tüm 
aksi iddialara karşın ve gerekçesi ne olursa olsun 
bu değişiklik, 2840 sayılı Kanunla Devlet eliyle 
yapılması gereken bor rezervleri işletmeciliğinin 
özelleştirilmesi demektir. 2840 sayılı yasada yapıl-
ması istenilen değişiklikler bir kanun teklifi olarak 
TBMM başkanlığında beklerken ülke 2015 Haziran 
ve Kasım seçim süreçlerini yaşamış ve istenen bu 
yasa değişikliği şimdilik kaydı ile kadük olmuştur.”
* TMMOB 2016 Bor Raporu’ndan alınmıştır.

7.4. Analiz
Tablo 4: Eti Maden Kurumsal GZFT Analizi

7.4. Boren (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Tür-
kiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin 

geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünleri-
nin üretimini ve geliştirilmesini temin etmek için 
değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için 
gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini 
kullanan veya bu alanda araştırma yapan kamu ve 
özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel 
araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine et-
mek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. BOREN, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının ilişkili kuruluşudur. 
 
8. SONUÇ

Yukardaki bilgilere ve verilere baktığımız 
zaman bor elementinin ve çeşitli bileşikleri-

nin endüstriyel olarak veya çeşitli sektörlerde çok 
geniş bir kullanım alanı olduğunu görmekteyiz. 
Buna karşılık dünyadaki bor rezervleri ve üre-
tim bakımından Türkiye’nin söz sahibi olduğunu 
da görüyoruz. Ancak Eti Maden işletmelirinin 
açıkladığı ihracat ürünleri ve rakamlarına bak-
tığımız zaman ürettiğimiz borun %97’sini ihraç et-
mekteyiz. Bu ihraç edilen bor katma değeri yüksek 
rafine bor olarak geçmektedir.
Borun bu kadar geniş bir uygulama sahası oldu- 
ğu düşünüldüğünde Eti Maden’in geriye kalan %3 
oranındaki bor ile Etimatik, Etidot-67 ve Çinko 
Borat üretmesi, katma değeri yüksek ürün üretimi 
noktasında beklenen noktadan çok geride oldu- 
ğumuzu gösteriyor. Ürettiğimiz borun %55’ini 
yolladığımız Asya ülkeleri bu boru kullanarak çeşitli 
elektronik cihazları üreterek katma değerini artır-
makta ve bu ürünleri bize geri satmaktadır. 
Sonuç olarak bu kadar yüksek üretim ve ihracat 
oranlarına sahip olduğumuz bir piyasada söz 
sahibinin Türkiye olması beklenmektedir. Borun 
uygulama alanı olan her sektörde üretimde ve 
ihracatta Türkiye’nin ilk sıralarda olması gerek-
mektedir. Önümüzdeki yıllarda bu bakış açısıyla 
bor hakkında iştiraklerin olmasını, gerekli araştır-
maların yapılarak en verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayacak ürünlerin üretilmesini temenni ederiz.

KAYNAKÇA
• www.etimaden.gov.tr/ , www.boren.gov.tr/
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2017 Bor Sektör 
Raporu – Mayıs 2018 (http://www.etimaden.gov.tr/storage/up-
loads/2018/05/Stratejik_plan_2015_2019.pdf)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2015-2019 Strate-
jik Planı (http://www.etimaden.gov.tr/storage/uploads/2018/05/
Stratejik_plan_2015_2019.pdf)
• Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Bor Raporu – 
Mayıs 2016 (https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/bor_0.
pdf)
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ORTODOKS CEMAATİ VE

KİLİSE SAVAŞLARI
ANALİZ

1. Ukrayna Kilisesi ve Rus Kilisesi Arasındaki 
Çekişmenin Tarihi Süreci ve Nedenleri

Ukrayna Kilisesi ve Rus Kilisesi arasındaki 
çekişmeyi doğru bir şekilde izah edebilmek 

için ilk önce Ukrayna tarihine kısaca bakmamız 
gereklidir. Çünkü Ortodoks nüfusa sahip bu iki ülke 
arasında yaşanan Kiliseler çekişmesinin en önemli 
nedenlerinden birisi de tarihi arka plandır. Ukrayna 
tarihi boyunca yaşanan siyasi gelişmeler öğre-
nildikçe izah edilebilecek birçok konu olduğu da 
fark edilecektir. Bundan dolayı Ortodoks cemaat-
lerinin hangi refleksler ile hareket ettiğini ve bu 
çekişmenin nedenlerini ülke tarihini kısa bir bakış 
yaptıktan sonra kapsamlı bir şekilde izah etmeye 
çalışacağız.

a. Ukrayna Siyasi Tarihine Bakış:
Günümüz Ukrayna’sında tarihte ilk devleti kuran 
topluluğun İskitler olduğu kabul edilmektedir. 
MÖ 3. yüzyılda bugünkü Ukrayna topraklarına 
yerleşerek kendi devletlerini kuran ikinci kavim 
olan Gotlar, 375 yılında Hunlar karşısında bozguna 
uğradı.

Hunların egemenliğinin ardından 5. yüzyılın son-
larında Slav kavimleri Ukrayna topraklarına yer-
leşti. Daha sonra Ukrayna toprakları pek çok Slav 
kavmine yurt oldu. Kiev, 882-1132 yılları arasında 
hüküm süren, Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna’nın 
atası sayılan Kiev Knezliği’nin (Kievskaya Rus) 
başkenti idi.1

Prens I.Vladimir, 988 yılında Bizans’tan Hristiyanlığı 
kabul ederek devlet dini haline getirdi.2

12’nci-13’üncü yüzyıllarda Kiev Rusya’sının 
dağılarak bağımsız prenslikler haline gelmesiyle, 
bugünkü Ukrayna’nın toprakları Moskova ve Bela- 
rus’un hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Ukrayna 
tarihinde Galiçya-Volınya Prensliği, egemen bir 

1 http://ukraynahayat.com/ukraynanin-ki-
sa-tarihi/
2 http://stpetersburg.bk.mfa.gov.tr/Mission/
ShowInfoNote/219933

devlet olarak ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Lit-
vanya ve Polonya ile bağımsızlık mücadelesi veren 
Ukrayna, Boğdan Hmelnitski’nin önderliğinde Ka-
zakların Lehistan’a karşı başlattığı büyük ayaklan-
manın sonucunda, 16’ıncı ve 18’inci yüzyıllar arasın-
da Avrupa haritasında, askeri ve idari yönetimler 
topluluğu olan Zaporojye Seçi olarak yeniden 
yerini aldı.3

1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşları sonucunda, 
Ukrayna’nın güneybatı ve orta batısını kapsayan 
tarihi Podolya bölgesinde Osmanlı Devleti ege-
menliğinde Podolya Eyaleti kuruldu. 1676-1681 
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Osmanlı İmpara-
torluğu ile Kırım Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında 
Kırım’da Bahçesaray Anlaşması imzalandı. 20 
yıllığına geçerli olması kabul edilen anlaşmaya 
göre, Ukrayna’dan geçen Dnyepr Nehri, Rus Çarlığı 
ile Osmanlı İmparatorluğu arasında sınır olarak 
belirlendi. Bunun sonucunda Zaporojye Osmanlı 
egemenliğine girdi. Bölgede Osmanlı egemenliği 
1699 Karlofça Anlaşması’na kadar sürdü.
Uzun yıllar Rusya, Polonya, ardından da 
Avustuya-Macaristan’ın himayesi altında olan 
Ukrayna toprakları, I. Dünya Savaşı sırasında Rusya 
ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
çarpışmalarına sahne oldu. 1917 Sosyalist Ekim 
Devrimi’nin ardından, Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, Sosvyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (SSCB) içinde yerini aldı.

II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna topraklarının 
neredeyse tamamı Nazi Almanyası tarafından 
işgal edildi. Nazi katliamları Ukrayna’da en şiddetli 
şekilde kendini gösterdi. Savaş boyunca ülkede 
partizan savaşları boy gösterdi. Ukrayna 1944 
yılında Nazi işgalinden kurtarıldı. Savaşta 5 milyon 
Ukraynalı hayatını kaybetti. Ülkede 700 şehir ve 28 
bin köy harap oldu.4

3 http://blog.milliyet.com.tr/ukrayna---lviv--
gezi-notlari/Blog/?BlogNo=592489
4 http://ukraynahayat.com/ukraynanin-ki-
sa-tarihi/
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Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’ne 1945 yılında Za-
karpatya, 1954’de Kırım dahil oldu.5 Ukrayna 1986 
yılında, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden 
biri olan Çernobil faciasını yaşadı.6

Sovyetler Birliği’nde 1990’lara gelinirken “yeniden 
yapılanma” adı altında yaşanan çözülme süre-
cinde, tüm diğer eski Sovyet ülkelerinde olduğu 
gibi Ukrayna’da da milliyetçi dalga yükselişe geçti.7

Ukrayna, 24 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler 
Birliği’nden ayrıldı. Leonid Kravçuk, ülkenin ilk 
devlet başkanı oldu. 1996 yılında Leonid Kuçma 
başkanlık koltuğuna oturdu.8

2001 yılında muhalif gazeteci Georgi Gongadze’nin 
öldürülmesiyle başlayan siyasi kriz; Sosyalist Par-
ti’nin, Devlet Başkanı Kuçma’nın çok sayıda suça 
ortak olduğunu kanıtladığı öne sürülen ses kayıt-
larını ortaya çıkarmasıyla derinleşti. “Kuçma’ sız 
Ukrayna” sloganıyla ülke genelinde patlak veren 
kitlesel protesto gösterileri yer yer güvenlik güçleri 
ile çatışmalara dönüştü. 2002 seçimlerinde, Ukray-
na Komünist Partisi ilk defa yüzde 20 oy ile birin-
ciliği kaptırdı. Viktor Yuşçenko’nun liderliğindeki 
“Bizim Ukrayna (Naşa Ukrayna)” Bloğu seçimden 
zaferle çıktı. İşte o tarihten sonra artık Ukrayna için 
devrimler, krizler, protesto gösterileri ve savaşlarla 
dolacak yeni bir sayfa açıldı.9

Şüphesiz ki Ukrayna, dağılan SSCB’nin en önemli 
parçalarından biriydi. İşte bu yüzdendir ki bağım- 
sızlığının hemen ardından kendini küresel güçlerin 
çıkar çatışmasının içinde buldu. Çünkü Ukrayna’nın 
jeo-stratejik konumu hem Rusya hem de AB-ABD 
için boşluğu doldurulamayacak kadar önemli idi.
Nitekim Turuncu Devrime sebep olacak Kasım 
2004’te ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu 

5 https://www.aimsaddergisi.com/yeni-is-
birligi-arayislari-ukrayna-turkiye-yakinlasmasi-
ni-artiriyor/
6 http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/
cernobil-faciasi-64
7 https://issuu.com/aimsaddergisi/docs/aim-
saddergisi-sayi15
8 https://www.researchgate.net/publi-
cation/303769675_Bagimsizliklarinin_Yirmin-
ci_Yilinda_Azerbaycan_Gurcistan_ve_Ukrayna_
Turk_Dilli_Halklar-Turkiye_ile_Iliskiler
9 http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/
cernobil-faciasi-64

çatışmanın kızıştığı en hararetli dönemlerden 
biridir. Kasım 2004 seçimlerini cüzi bir farkla Rusya 
destekli aday Viktor Yanukoviç’in kazandı. Seçim-
lere hile karıştığı ve seçimlerin meşru olmadığını 
iddia eden Yuşçenko ve batı yanlısı muhalifler 
sokak eylemleri başladı. Günlerce süren protesto 
gösterilerinin akabinde seçimlerin tekrar edilmesi 
kararı alındı ve Yuşçenko seçimlerden zaferle çıktı 
ve bu olaylar Yuşçenko’nun seçim propagandası 
sırasında turuncu rengin ağır basması sebebiyle 
Turuncu Devrim olarak anıldı.10

Turuncu Devrimle Rusya’nın desteklediği adayın 
koltuğunu batılı adaya kaptırmasının ardından Pu-
tin 2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna’ya gaz akışını 
kesmek dahil birçok ekonomik yaptırım uyguladı. 
Bu yaptırım ve baskılar sonuç vermiş olacak ki ağır 
ekonomik kriz sonucunda 2010 yılındaki seçim-
lerde artık sıra Rus yanlılarına geldi ve Yanukoviç 
seçimleri kazandı. Yanukoviç’e karşı seçimleri 
kaybeden Yuliya Timeşenkov ise kaybedilen 6 yılın 
intikamıymışçasına, yargılanarak, başbakanlığı 
döneminde görevi kötüye kullanmak iddiasıyla 7 
yıl hapis cezasına mahkûm edildi.11

Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç iktidarının Kasım 
2013’te Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık An-
laşması’nı imzalamayı reddetmesi üzerine Kiev’de 
başlayan olaylar, Ukrayna’yı tarihinin en büyük 
kaosuna sürüklerken, Rusya ve Batı arasında 
“Soğuk Savaş” yıllarını aratmayan gerginliklerin 
de başlangıcı oldu. Ayrıca Timeşenkov ’un yurt 
dışına çıkmasına izin veren tasarı mecliste redde- 
dildi. Aynı gece muhalifler sokağa döküldü ve üç 
gün sonra göstericilerin sayısı 100 bin kişiyi buldu. 
‘’Ukrayna Avrupalıdır’’ Sloganı etrafında birleşen 
muhalifler, Aralık ayının başında Kiev belediye bi-
nasını, Kiev’deki bağımsızlık meydanını ve turuncu 
devrimin başladığı yer olan Maidan’ı işgal ettiler.

Rus Medyası, protestoların Amerika tarafından fi-
nanse edildiğini ve protestoları organize edenlerin, 
tıpkı Arap baharındaki gibi profesyonel “devrim-
ciler” olduğunu iddia etti. Çok geçmeden şiddetli 
polis müdahalesi başladı,10 Aralık’ta polis, çadırları 

10 http://file.setav.org/Files/
Pdf/20140210183330_dogu-ile-bati-cikmazin-
da-ukraynada-degisim-talepleri-pdf.pdf
11 https://onedio.com/haber/35-mad-
dede-rusya-ukrayna-gerilimi-hakkinda-bilmen-
iz-gereken-her-sey-261971
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ve barikatları yıkmak için göstericilere müdahale 
etti lakin protestocular tarafından püskürtüldüler.12

17 Aralık’ta Putin, Ukrayna’ya 15 Milyar Dolarlık 
yardım paketi vermeyi ve gaz fiyatlarını 3’te 1’ine 
çekmeyi teklif etti. Amacı Yanukoviç’e olan desteği 
arttırmaktı. Göstericilerin Putin’in bu jestine cevabı 
ise Kiev meydanındaki Lenin heykelini parçalamak 
oldu. Bardağı taşıran son damla ise Muhalif bir 
kadın gazetecinin darp edilmesi oldu. Bu tarihten 
sonra karşılıklı olarak sert hamlelere girişildi. Polis 
müdahalelerinde eylemciler hayatını kaybetmeye 
başlamış Yanukoviç ise ılımlı söylemler ile sert 
müdahaleler arasında kararsız kalır olmuştu. Batı 
ise tepki vermekte gecikmeyerek Senatör Mc-
Cain’in de olduğu Amerika ve Avrupa Birliği’ne 
bağlı üst düzey politikacılar Kiev’e giderek mu-
halefete desteklerini belirttiler. Akabinde Avrupa 
Birliği, Ukrayna Hükümetini sert bir dille uyardı ve 
Parlamento görüşmelerin ardından daha önceden 
eylemleri daha da alevlenmesine sebep olan yasa-
lardan 2 yasa dışında tüm yasalar geri çekti. Baş-
bakan Mikola Azarov istifa etti.13

Bu olaylardan sonra durum biraz yatışsa da 2 hafta 
sonra yani şubatın ortalarında protestolar yeniden 
alevlendi. Onlarca gösterici ve polis hayatını kay-
betti. Obama sert bir şekilde Ukrayna hükümetinin 
aksiyonlarını eleştirdi. Aynı gün Yanukoviç ve mu-
halif liderler anlaşma sağladıklarını ve pazarlıklara 
başladıklarını duyurdular. İlerleyen günlerde Ya-
nukoviç ve muhalif liderler aralık ayında seçimlere 
gidilmesi yönünde anlaştıklarını duyurdu. Ancak 
muhalifler 22 Şubat 2014’te cumhurbaşkanlığı 
sarayını ele geçirdi. Parlamento, Yanukoviç’in 
görevden alınması için oylama yaptı.14

Yanukoviç Kiev’den kaçarak daha güçlü olduğu 
Rusya destekçisi doğu kısmına gitti. Aynı gün mu-
halif lider Yuliya Timeşenkov serbest bırakıldı ve 
seçimlerin aralık ayında yapılacağı duyuruldu.15 

12 http://turksam.org/ukrayna-da-maidan-
kime-kalacak
13 https://onedio.com/haber/35-mad-
dede-rusya-ukrayna-gerilimi-hakkinda-bilmen-
iz-gereken-her-sey-261971
14 https://www.evrensel.net/haber/104669/
ukraynada-krizin-kronolojisi
15 https://www.bbc.com/turkce/haberl-
er/2014/02/140222_timosenko_serbest

Ukrayna Meclisi, Timeşenkov’a yakınlığıyla bilinen 
Turçinov’u cumhurbaşkanlığına atadığını duyurdu. 
25 Mayıs 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde, Turuncu Devrim’in kilit isimlerinden, Viktor 
Yanukoviç’e karşı yapılan gösterilere maddi destek 
veren Petro Poroşenko %55 oy alarak Ukrayna 
cumhurbaşkanı oldu.16

b. Ukrayna Kilisesi ile Rus Kilisesinin 
    Çekişmesinin Sebepleri

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından Ukrayna Ortodoksları üç 

kiliseye ayrılmıştır. Bunlardan ilki 16. yüzyıldan 
itibaren Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Kiev 
Metropolitliği’dir. Rusya’dan tamamen ayrılmayı 
isteyen milliyetçi Ukraynalı papazlar ise Ukray-
na’nın bağımsızlığı ile birlikte Kiev Patrikhanesi ve 
Ukrayna Otesefal Ortodoks Kilisesi’ni kurmuştur. 
1992 yılında bu kiliselerin bağımsızlığı gündeme 
gelmiş ancak Rusya bunları tanımayı reddetmiştir.17

Bağımsızlığın elde ettiği 1991 yılından bu yana, 
kimlik tanımı sorununa çözüm arayan Ukrayna’nın, 
söz konusu sorunun sosyolojik faktörlerinden kay-
naklanan engeller dolayısıyla bu konuda başarısız 
olduğu söylenebilir. Ukrayna’da yaşanan kimlik so-
rununun sosyolojik bileşenleri sorunun çözümünü 
güçleştirmekte ve derinleştirmektedir. Ülkede, 
Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasındaki ayrım dini 
kimlik sorununu, ülkede yaşayan etnik grupların 
farklılığı ulusal kimlik sorunu ve vatandaşların, Batı 
ve Rusya’ya yakınlık yaklaşımındaki farklılıklar siya-
si kimlik sorununu ve buna bağlı olarak dış politi-
kadaki kimlik sorununu ortaya çıkarmıştır.18

Ukrayna milliyetçileri, Rus kimliğinden tamamen 
bağımsız bir Ukrayna kimliği oluşturulmasında 
Ukrayna milliyetçisi ve Batı yanlısı bir Ukrayna 
Kilisesi’nin çok önemli bir rol oynayacağını düşün- 
mektedirler. Bundan dolayı Ukrayna’daki Batı 
yanlısı siyasetçiler, bağımsızlıktan itibaren bu iki 
kilisenin birleşerek Fener Rum Patrikhanesi tarafın-
dan tanınması için uğraşmaya başlamıştır. 

16 http://www.aljazeera.com.tr/portre/por-
tre-petro-porosenko
17 http://insamer.com/tr/ukrayna-kilise-
si-ve-istanbul-moskova-atina-denkleminde-ki-
lise-savaslari_1599.html
18 http://www.usbed.org/yayinlar/ukrayna_
jeopolitigi.pdf
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Böylelikle Ukrayna’nın dinî alanda Rus etkisinden 
kurtarılması amaçlanmaktadır.19

Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık kararının dinî yön-
den ziyade politik yönleri bulunmaktadır. Ukrayna 
45 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Nüfusunun 
%80’inden fazlası Ortodoks’tur. Nüfusun % 78’i 
Ukraynalı, % 17’si Rus, % 5’i ise diğer etnik gruplar 
oluşturmaktadır.20 Aynı şekilde nüfusun önemli bir 
oranı da Rus kilisesine bağlı Kiev Metropolitliği’ne 
bağlıdır. 

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgali ve Doğu 
Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteği üzerine Ukray-
nalı yetkililer, Rusya’nın Moskova Patrikhanesi’ne 
bağlı Kiev Metropolitliği’ni kullanarak Ukrayna’yı 
karıştırmaya çalıştığını iddia etmiştir. Ayrıca Rus 
Ortodoks Kilisesi’nin Vladimir Putin yönetiminin 
ideolojik dayanağı haline geldiğini ve Ukrayna’da 
Rus Ortodoks Kilisesi teşkilatına bağlı pek çok ra-
hibin Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara 
destek verdiğini de ileri sürmüşlerdir. Bu gerekçe- 
ler dolayısıyla bir grup milletvekili, Ukrayna Orto-
dokslarının Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılması ve 
bağımsız bir kilisenin oluşturulması için Fener Rum 
Patrikhanesi’ne başvuracaklarını açıklamışlardır.
Bu gelişmeler karşısında Rus Ortodoks Kilisesi 
Ukrayna’ya tepki göstererek kimsenin tek taraflı 
olarak bir kilisenin bağımsızlığını ilan edemey-
eceğini bildirmiştir. Ruslar, Hristiyanlığı Bizans 
İmparatorluğu’ndan aldıkları için Fener Rum 
Patrikhanesi’ne saygı duysalar da Ortodoks 
dünyasının asıl liderinin Moskova olduğunu iddia 
etmektedirler. İstanbul’daki birkaç bin kişilik Fener 
cemaatine karşın Moskova’nın 200 milyonu aşkın 
bir cemaate sahip olduğunu dile getiren Ruslar, 
bu iddialarını kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. 
Bu sebeple de 40 milyondan fazla Ukrayna Ort-
odoks’unun Moskova’nın ruhani etkisinden çık-
masının Rus Kilisesi’nin liderlik iddialarına zarar 
vermesinden kaygı duymaktadırlar.21

19 http://insamer.com/tr/ukrayna-kilise-
si-ve-istanbul-moskova-atina-denkleminde-ki-
lise-savaslari_1599.html
20 http://burakpehlivan.org/7188/ukrayna-ul-
ke-raporu-haydar-kocak/#_Toc517866212
21 http://insamer.com/tr/ukrayna-kilise-
si-ve-istanbul-moskova-atina-denkleminde-ki-
lise-savaslari_1599.html

2. Fener Rum Patrikhanesi ve Ekümeniklik 
Gerilimi 

Ekümenik (veya ökümenik), cihanşümul, evrensel 
demektir ve Yunanca oikos (ev) kelimesinden 

gelir. Oikoumene, “üzerinde insan yaşayan her yer” 
demektir. Ortaçağda bütün Hıristiyan ruhanilerinin 
katıldığı ve dinî işlerin görüşüldüğü konsillere 
(meclislere) de ekümenik konsil, diğerlerine 
mahallî konsil denirdi. İstanbul Patrikhanesinin 
ekümenik sıfatı, biraz da bütün Ortodoks Hıristi-
yanları birleştirme ülküsünü ifade eder. Benzer bir 
durum Roma’daki Papa için de söz konusudur. Ka-
tolik de zaten universal (evrensel) demektir. Papa, 
dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Katolik din 
adamlarının ve kiliselerinin en büyük âmiridir.
Ortodoks dünyasında yaşanan ekümeniklik geri- 
liminden önce Fener Rum Patrikhanesinin tarihi 
sürecine kısaca bakmakta fayda vardır. Çünkü 
günümüzde yaşanan bu gerilimin temelleri tarihi 
sürece dayanmaktadır. 

Önceleri küçük bir kasaba hüviyetindeki İstanbul, 
Hristiyanlığın ilk zamanlarında Antakya Patrikliği-
nin Heraclia (Ereğli) metropolitliğine bağlı bir 
piskoposluk idi. İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, 
M. S. IV. asırda Roma İmparatoru I. Constantinus 
tarafından kurulmuştur. “Tek kilise, tek devlet” 
prensibine uygun olarak zamanın imparatoru, 381 
tarihli İstanbul konsilinde, İstanbul Patrikliğinin 
diğer beş patriklik ile eşit statüde bulunduğunu; 
hatta eşitler arasında birinci (primus inter pares) 
olduğunu ruhanilere zorla kabul ettirdi.

XI. asırda Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks diye 
bölünmesi ile Roma ve İstanbul kiliselerinin ayrıl-
ması üzerine, Bizans sınırları içindeki Antakya, 
Kudüs, İskenderiye ve Tûrisinâ patriklikleri idarî 
açıdan İstanbul’a bağlı kabul edilmişti. Yani bunlar 
ruhani (dinî) işler bakımdan statülerini korumuş; 
ama Ortodoksların hükûmetle münasebetlerinde 
yalnızca İstanbul Patriği muhatab alınmıştır. Fener 
Patrikhanesi’nin ekümeniklik, yani dünya Orto-
doksları üzerindeki en yüksek ruhani merci olma 
keyfiyeti bu tarihî hâdiselere dayanır. 

Ortaçağda bu beş patriklik, yani İstanbul, Roma, 
Antakya, İskenderiye ve Kudüs patriklikleri dinî 
hususlarda söz sahibi idi. Doğu Roma İmparator-
luğu’nun zayıflamasıyla XIII. asırda Ohri, İpek ve 
Tırnova’daki Sırp ve Bulgar patrikleri ile Moskova 
patriği İstanbul’dan ayrılarak müstakil oldu.
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Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethet-
tiğinde, şehir halkı Katolikler ile birleşmek hu-
susunda ikiye ayrılmıştı. Patrik II. Athanasios, buna 
karşı çıktığı için azledildiğinden patriklik makamı 
boştu. Fâtih Sultan Mehmet, Rumların seçtiği 
Genadios adındaki bir papazı kayd-ı hayat şartıyla 
Ekümenik Patrik (bütün Ortodoksların patrikliği) 
tayin etmiş ve Genadios ile de Ortodoks cemaati 
adına zimmet anlaşması yapılmıştır.

1472’de son Bizans imparatorunun yeğeni ile 
evlenen Rus çarı III. İvan, kendisini Bizans tahtının 
vârisi olarak görmüştür. Bundan sonraki çarlar 
da III. Doğu Roma’nın imparatorları sıfatıyla tayin 
ettikleri Moskova patriğini bütün Ortodoksların 
ruhani lideri olarak lanse etmeye çalışmış; Rus dış 
politikası bu temel üzerine kurulmuştur.

Rusya Kilisesi 1593’te İstanbul Patrikhanesi ve 
gerçek Apostolik diğer üç patrikhanenin katıldığı 
bir toplantıda Patrikhane statüsüne yükseltilmiştir. 
Kiev Kilisesi’nin Rus Kilisesi ile yeniden birleşme-
si 1686’da gerçekleşmiştir ve 20. yüzyıla kadar, 
İstanbul Kilisesi de dâhil olmak üzere yerel Ort-
odoks kiliselerinin hiçbiri, Rus Kilisesi’nin Kiev 
Metropolitliği üzerindeki yargı yetkisine itiraz 
etmemiştir.22

Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetinden sonra Os-
manlı ülkesindeki bütün Ortodoks kiliseleri, ayrıca 
İskenderiye, Kudüs, Antakya, İpek ve Ohri patrikleri 
de, idarî bakımdan millet başı denilen İstanbul 
Rum Ortodoks Patriğine bağlanmıştır. Patrik, 
önceleri Fatih-Draman semtinde otururdu. 1587’de 
Fener’e taşındı. O zamandan itibaren de makamı 
Fener Patrikhanesi diye anıldı. Böylece Rusya 
dışındaki bütün Ortodokslar yeniden İstanbul 
Patriğinin nüfuzu altına girmiş oldu.23

 
Osmanlı hâkimiyeti başlarında Bulgar, Sırp ve 
Romen kiliseleri tekrar Fener Patrikhanesine 
bağlandıysa da, bağımsızlık hareketlerinin ardın-
dan 1833’de Yunan, 1870’de Bulgar ve 1885’de 
Romen kiliseleri Fener Patrikhanesinden ayrıldı.
1923 Lozan Muahedesi ile Anadolu’daki Rumlar-

22 https://21yyte.org/tr/merkezler/islev-
sel-arastirma-merkezleri/teostrateji-arastirma-
lari-merkezi/ortodoks-dunyasinda-buyuk-catirda-
ma
23 http://www.ekrembugraekinci.com/pdfs/
ekumenikliknedir.pdf

la (Ortodokslarla), Yunanistan’daki Müslümanlar 
mübadele edildi. Yunanistan’dan 400 bin ka-
dar Müslüman (Türk, Pomak, Arnavut, Çingene) 
Anadolu’ya getirildi. Karşılığında Elen veya Kara-
man asıllı oluşuna bakılmaksızın 750 bin Ortodoks 
Yunanistan’a gönderildi. İstanbul Rumları ile Batı 
Trakya Müslümanları mübadeleden istisna edildi.
Heybeliada Ruhban Okulunun da 1971 yılında 
maarif müesseselerinin devletleştirilmesi sırasın-
da kapanmıştır. Böylece Rum Ortodoks cemaati, 
giderek İstanbul ve adalarda yaşayan birkaç bin 
Rum’a inhisar etmiştir. Bugün de Fener Patrikleri 
Türk vatandaşı olmak zorundadır. Patrikhane, 
izinsiz tamirat ve inşaat yapamaz. Her çeşit faali-
yetlerini hükûmetin kontrolünde sürdürmek duru-
mundadır.24

Günümüzde Fener Rum Patrikhanesinin Türki-
ye’deki müntesip sayısı 1500-2500 civarındadır. 
Ancak yurt dışında güçlü bir lobi mevcudiyeti-
nin olduğunu da ifade etmek gerekir. Özellikle 
Patrikhane mensupları da 1922, 1942, 1955 ve 1963 
yıllarında Avrupa, Amerika ve Avustralya’ya göç 
ettiler. Böylece, Fener Rum Patrikhanesi’nin yurt 
dışına açılması ve faaliyet alanını genişletmesi de 
başladı. Göçlerden sonra, Patrikhane’nin Anado-
lu’da faaliyet gösteren kilisesi kalmamıştı. Bu duru-
mun önüne geçmek isteyen dönemin Rum Patriği 
1.Athenagoras, çok fazla kişiyi “Archon” unvanıyla 
donattı ve bu şekilde kilise bağlarının korunmasını 
amaçladı. Bu süreç, 1966’da “Order of Saint An-
drew The Apostle Archon of The Ecumenical Patri-
archate” adıyla bir derneğin Amerika’da kurulması 
ile devam etti. Archonlar; şu anda ABD’de inanıl-
maz siyasi ve ekonomik güce sahiptir. 
Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye tarafından 
Ekümenik olarak tanınması ve Heybeliada Ruhban 
okulunun tekrar açılması noktasında çalışmalar 
devam etmektedir. Özellikle Ukrayna Kilisesinin 
durumu ve konumu ile başlayan süreçte; Rus Ort-
odoks Kilisesinin ve Rus Hükümetinin tutumu, aynı 
şekilde AB ve ABD’nin süreçle ilgili açıklamaları ve 
hamleleri bize Ortodoks dünyasında yaşanan çatır-
damayı ve Ekümeniklik Geriliminin geldiği noktayı 
göstermektedir. 

24 http://www.ekrembugraekinci.com/pdfs/
ekumenikliknedir.pdf

Hazırlayan:
ABDURRAHMAN GENÇLER
26.11.2018
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Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya Ve Fran-
sa, Yaptıkları Ortak Açıklamada, ABD’nin İran’a 

Tekrar Yaptırım Uygulama Kararından Derin 
Üzüntü Duyduklarını Açıkladı… 

İran nükleer anlaşmasının küresel nükleer si-
lahlardan arınma çalışmalarının temelini oluştur-

duğunun altı çizilen açıklamada, anlaşmanın 
Avrupa’nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği 

için kilit öneme sahip olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İran nükleer anlaşmasının işlev-

sel olduğu ve hedefine ulaştığı vurgulanırken, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) 12 

farklı raporda İran’ın anlaşma uyarınca yüküm-
lülüklerini yerine getirdiğini açıkladığı anımsatıldı.
İran’ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye 

devam etmesinin temel beklenti olduğu ifade 
edilen açıklamada, nükleer anlaşmanın İran’a 

yönelik yaptırımların kaldırılmasını da öngördüğü 
hatırlatıldı.

Açıklamada, “Taraflar, AB hukukuna uygun bir 
şekilde İran ile yasal yollardan ticaret yürüten 

Avrupalı ekonomik aktörleri koruyacak” ifadesi 
kullanıldı.

Bulgaristan’da yapılan zamlar nedeniyle hükümet aleyhine protestolar devam ederken, engelli çocuk-
ların ailelerine yönelik sözleri nedeniyle sert tepkiler gösterilen Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, 

istifa etti…

Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise par-
lamento önünde, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, 
“Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar” açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile 
vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, “Bağırıp, çağıran kadınlar, 

toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın” demesi ise büyük tepki 
çekti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, bu akşam, “Hükümette daha fazla 
gerginliğe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum” diyerek istifasını 

sundu. İstifa kararının şahsi olduğunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bi medya kam- 
panyasının söz konusu olduğunu öne sürdü. Simeonov’un istifası Başbakan Borisov tarafından kabul edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avru-
pa’nın Parçalanma Ve Egemenliğini Kaybetme 

Riskiyle Karşı Karşıya Olduğunu Belirterek Mev-
cut Durumu İki Dünya Savaşı Arasındaki Döneme 

Benzetti…

Quest France gazetesinde yayımlanan söyleşisinde 
Macron, “popülizmin yükselişine”, “milliyetçilik 
cüzzamının” yayılışına işaret ederek Avrupa’nın 
bölünme ve egemenliğini kaybetme tehlikesiyle 

karşı karşıya olduğunu belirtti.
Avrupa’daki siyasi eğilimlerin iki dünya savaşı arasın-
daki yıllarla benzerlik gösterdiğini söyleyen Macron 

“Korkularla, milliyetçi savlarla ve ekonomik krizin 
sonuçlarıyla bölünmüş bir Avrupa’da, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan 1929 krizine dek Avrupa’nın hayatına 

egemen olan neredeyse her şeyin yöntemsel olarak 
yeniden telaffuz edildiğini görüyoruz” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişini ilan eden 
Ateşkes Günü Anmaları için ABD Başkanı Donald 
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Al-
manya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında 

yer aldığı liderleri Paris’te ağırlayacak olan Macron, 
etkinlik öncesinde verdiği söyleşide Avrupa’yı 

bölünme tehlikesinin beklediğini kaydetti.

HABER
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Körfez 
Ülkesi Umman’a Gerçekleştirdiği Resmi Ziyaretin 
Amacı Konusunda Soru İşaretleri, Netanyahu’nun 

Bir Sonraki Rotası Olacak Riyad’a Yöneldi…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ülkesiyle 
diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Um-
man Sultanlığı’nı ziyaret etmesi, özellikle ziyaretin 

amaçları konusunda soru işaretleri oluşturdu.
26 Ekim’de Umman’a ilk defa resmi ziyarette bu-
lunan ve İsrail’den bir Körfez ülkesine 1996’dan 

bu yana ilk kez bu düzeyde resmi bir ziyaret 
gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, Netanya-
hu ile Sultan Kabus’un Ortadoğu Barış Süreci’ni ele 

aldıkları, bölgede güven ve istikrarın sağlanması gibi 
birçok konuyu görüştükleri ifade edildi.

Hedef İran mı?
Ziyarete ilişkin sınırlı açıklamalarda iki ülke arasında-
ki ortak öneme sahip birçok konunun zikredilmeme-
si ve görüşmelerde ele alınan konular hakkında çok 
az ayrıntı verilmesi ziyaretin amaçlarına dair soru 

işaretleri doğurdu.
Ziyaret, Arap ülkeleriyle normalleşme ve İsrail ile 

İran arasındaki gerginliği Umman aracılığıyla hafif-
letme ihtimallerini akıllara getirdi.  Son birkaç yıl 

içinde bazı kanallar aracılığıyla birçok Arap ülkesiyle 
iyi ilişkiler gerçekleştiren İsrail Başbakanı, bölgede 

tek güç olma yolunda emin adımlar atmaktadır. 

Brezilya’da Devlet Başkanlığına Seçilen Jair 
Bolsonaro Ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Tel 

Aviv’den Kudüs’e Taşımayı Planladığını 
Söyledi…

Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra ya-
bancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail’i uluslararası 

arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı 
lider, “BM’de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm 

meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç 
şüpheniz olmasın” diye konuştu.

‘Filistin’in Büyükelçilik Hakkına Sahip Olmak İçin 
Önce Devlet Olması Gerekli’

Brasilia’daki Filistin Büyükelçiliği’ni yerinden 
kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, “Devlet 
başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir 
büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın 
olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetin-
deyiz. Filistin’in büyükelçilik hakkına sahip olmak 

için önce devlet olması gerekli” dedi.
Öte yandan, Bolsonaro sosyal medya hesa- 
bından yaptığı açıklamada da, “Daha önce 
kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya 

Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e transfer 
etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve 

buna saygı duyarız” ifadelerini kullandı.

Güney Amerika’dan Yola Çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) Ulaşmayı Hedefleyen ‘Göçmen 
Kervanı’ Hakkında Konuşan Amerikan Başkanı Donald Trump, Göçmenleri Yasal Bir Sınır Kapısına 

Gelmeleri Ya Da Geri Dönmeleri Konusunda Uyardı…

Trump, “Şu anda büyük ve iyi organize olmuş kervanlar güney sınırımıza doğru ilerlemekte. Bazıları bunu 
istila olarak adlandırıyor. İstilaya benziyor. Meksika sınırını vahşice geçtiler, iki gün önce gördünüz.” dedi.

Basın açıklaması yapan Amerikan Başkanı, Meksika’dan kuzeye doğru ilerlemeye devam eden ve içerisinde 
yaklaşık 7 bin kişinin bulunduğu düşünülen kervan hakkında alacakları önlemleri yineledi. Hiçbir ülkenin 

sınırının ihlal edilmesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen Trump, sınırda 15 bin askerin olacağını söyle- 
yerek göçmenleri uyardı.

Acil durum’ ilanı
Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD’nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek 
‘acil durum’ ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti. Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve 

El Salvador’a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.
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Meksika’da Yeni Devlet Başkanı Seçilen Solcu 
Lider Andrés Manuel López Obrador’dan, Diğer 
Ülke Liderlerini Kıskandıracak Ve Örnek Olacak 

Yeni Bir Adım…

Halihazırda başkent Mexico’da inşaatına başlanan 
ve 13.3 milyar dolar değerindeki yeni havalimanı 

projesinin iptal kararını veren devlet başkanı 
bunun yerine şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri 

üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa 
edilmesi planlanıyor. 

YÜZDE 70’İ HAYIR DEDİ
BBC Türkçe’deki habere halka sunulan referan-
duma göre 1.07 milyon Meksikalı’nın yüzde 70’i, 

ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması 
beklenen yeni havalimanına ‘Hayır’ dedi.

Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin 
halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen 
sayısının yüzde 1’iyle sınırlı kalması açısından 

tartışma yaratmıştı.

Afrika Çocuk Politikası Forumunca (ACPF) Hazırlanan Raporda, Hızlı Şekilde Artan Çocuk Ve Genç Nü-
fusun Eğitim, İş Ve Beslenme Gibi İhtiyaçlarına Karşılık Verememesi Nedeniyle Afrika İçin Patlamaya 

Hazır Bir Saatli Bomba Benzetmesi Yapıldı…

ACPF, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da tanıttığı, kıtadaki çocukların refah durumuna ve geleceğine 
ilişkin hazırladığı 2018 yılı raporunda, Afrika ülkelerinin çocuklarına yatırım yapmadığı takdirde karşılaşabi-

leceği tehlikelere yer verdi.
Raporda, “Afrika hükümetleri, çocuklarına yatırım yapmak için harekete geçmezse, Afrika, 2050 yılı iti-
barıyla bir milyar öfkeli, yetersiz beslenmiş, eğitim düzeyi düşük ve işsiz çocuk ve genç nüfusun kıtası 

olabilir.” ifadelerine yer verildi.
Nelson Mandela’nın eski eşi Graça Machel tarafından tanıtılan raporda, Afrikalı çocukların eskisine nazaran 
daha fazla okula sahip olmasına rağmen her 5 çocuktan ikisinin okuma-yazma bile öğrenemeden ilkokulu 

terk ettiğine işaret edildi.
İşsizlik ve eğitimin yanı sıra beslenme koşullarının da gelecek nesiller için tehlike olduğu vurgulanan 

raporda, kıtadaki çocuk ve genç nüfusun 2030 itibarıyla 750 milyona, yüzyılın ortalarında ise 1 milyara 
ulaşmasının ve bunun dünyadaki çocuk ve genç nüfusun yüzde 40’ına karşılık gelmesinin tahmin edildiği 

belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; Exxon Mobil’in 
Doğu Akdeniz’deki Sondaj Faaliyetleri Önc-
esinde Birçok Büyük Devletlerin Katılımıyla 

‘Nemesis 2018’ Tatbikatını Başlattı…

Rum Fileleftheros gazetesinin, “Nemesis, Türk 
meydan okumalarına cevap” başlığyla duyurduğu 
tatbikata, 10 savaş gemisi, 8 helikopter ve uçak ile 
750’nin üzerinde askerî yetkili katıldı. Limasol’un 
yaklaşık 25 deniz mili açığındaki üç bölgede icra 
edilen tatbikata ABD, İngiltere, İsrail, Fransa ve 
Yunanistan’ın fiilen; Mısır, İtalya ve Ürdün’ün de 

gözlemci olarak katıldığı öğrenildi.
Habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas An-
gelidis, Rum yönetiminin enerji programının ke- 

sintisiz devam etmesi için bütün birimlerle işbirliği 
içinde olduklarını söyledi. Rum yönetiminin, 

diğer ülkelerin hava ve deniz kuvvetleri ile özel 
şirketlerin katıldığı tatbikatta, platformlarda veya 
ticari gemilerde kaza, terör saldırısı ve diğer teh-

likelerle karşılaşılması durumunda etkin işbirliği ve 
eşgüdümün sağlanmasını hedeflediklerini anlattı.
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Venezuela’da Sosyal Hayatın Çöküşü Ve Halkın        
İsyanı…

BM kuruluşu Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) 
Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi’nde 

düzenlenen basın toplantısında, “Ulusal göçmen-
lik makamları ve diğer kaynaklara göre Latin 

Amerika ve Karayip ülkeleri, Venezuelalı mülte-
ci ve göçmenlerin 2,4 milyonuna ev sahipliği 

yapıyor.” dedi.
Sözcü Millman, dünya çapında ülkelerini terk 

eden Venezuelalı mülteci ve göçmen sayısının 
toplamda 3 milyona ulaştığını, bunların yaklaşık 
1 milyonunun Kolombiya’ya, 500 bininin Peru’ya, 
220 bininin Ekvador’a, 130 bininin Arjantin’e, 100 
bininin Şili’ye ve 85 bininin Brezilya’ya, geri kalan-
ların da başka ülkelere sığındığı bilgisini aktardı.

Merkezi İngiltere’de Bulunan Risk Analiz Şirketinin Yayımladığı Rapora Göre, Afrika’da, Dünyada Nü-
fus Artış Hızının Yüksek Olduğu Şehirler Arasında Yer Alan 79 Kent Küresel Isınma Açısından Aşırı Risk 

Altında Bulunuyor...

Nüfus artışıyla dünyanın en dinamik 100 kentinden 86’sını oluşturan Afrika kentlerinin 79’unun ‘aşırı risk’ 
altında bulunduğu belirtilen raporda, bunlardan 15’inin başkent, kalanının ise kıtanın önemli ticaret merkez- 

leri olduğu kaydedildi.
Küresel ısınmadan en çok etkilenen Afrika şehirleri listesinde OAC’nin başkenti Bangui, Liberya’nın başkenti 

Monrovia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) Doğu Kasai bölgesindeki Mbuji-Mayi kenti ilk üç 
sırada yer alıyor.

Rapora göre, en fazla risk altında olan diğer kentler arasında, 2053’e kadar önemli bir nüfus artışı 
öngörülen Nijerya’nın başkenti Abuja ve en büyük şehri Lagos, Uganda’nın başkenti Kampala, Tanzan-
ya’nın Darüsselam şehri, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa ve Angola’nın başkenti Luanda bulunuyor.

‘Küresel Isınma İle Nüfus Artışı Arasında Güçlü Bağ Var’
New York’taki ‘küresel ısınma davası’nın kazananı, enerji şirketleri oldu

Küresel ısınma riski ile nüfus artışı arasında güçlü bir bağın bulunduğuna dikkat çekilen raporda, ısınma 
riskiyle karşı karşıya kalan kentlerin zaten iyi bir sağlık sistemi bulunmaması ve felaketlere karşı korunma 

kapasitesinin zayıf olması nedeniyle halkının korunmasız olduğu vurgulandı.

Sosyal Adaletsizlik 
Raporda, dünyanın en kalabalık kentlerinden Yeni Delhi, Bombay, Meksiko ve Karaşi, küresel ısınma riskinin 
yüksek olduğu kentler arasında sıralanırken Birleşik Krallık’taki Glasgow, Belfast ve Edinburgh, Fransa’daki 

Rouen ve Rennes, Almanya’daki Hannover şehirleri ise riskin en düşük olduğu kentler olarak belirlendi.

Brezilya’nın Yeni Dışişleri Bakanı Ernesto 
Araújo, İklim Değişikliğini ‘Çin’in Önünü Açmak 

İçin Uydurulmuş Marksist Bir Komplo’ Olarak 
Değerlendirdi...

51 yaşındaki Araújo, merkez sol İşçi Partisi’nin 
üremeyi, klimaları, kırmızı eti kriminalize ettiğini 
ve evrendeki her bebeği karbon emisyonlarını 
artıran bir risk olarak gösterdiğini öne sürdü.

Brezilya, 1992 yılında uluslararası toplumun sera 
gazı emisyonlarını düşürmeyi tartışmak için bir 
araya geldiği ilk ülkeydi. Brezilyalı diplomatlar, 

2015’te yapılan Paris İklim Anlaşması’nda zengin 
ve fakir ülkeler arasında köprü olmak konusunda 

önemli bir rol oynamışlardı.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri General António Guterres, Cumartesi 
günü Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (SYR) yaşanan şiddet olaylarına rağmen, 
krizden etkilenen ülke ile dayanışma içinde olduğunu ve savunmasız sivillere 
ve BM’nin ‘mavi kasklarına’ karşı saldırılara yol açabileceği konusunda 
uyardı.      https://news.un.org/en/story/2018/11/1026011

Cuma günü, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve eski Kamboçya’da-
ki iki eski Khmer Rouge liderinin soykırım suçlamalarıyla ilgili uluslararası 
mahkemesinin, BM Özel Danışmanı tarafından memnuniyetle karşılandığını 
söyledi.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025981

BM Güvenlik Konseyi ‘ne Cuma günü hitaben yaptığı konuşmada Yemen 
Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Martin Griffiths, çatışmaların sürmesine 
rağmen, ülkedeki şiddeti azaltan son raporları memnuniyetle karşıladı.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025991

Dijital çözümler hayatları dönüştürüyor: Yaşlılara yardım eden robotların 
düşüncesi, bitki zararlılarını tanımlayan bir cep telefonu uygulaması veya 
hastanelerde cerrahi robotlar. Bu ilerlemelerin hepsi Yapay Zeka ve yeni bir 
makine öğrenimi çağından kaynaklanıyor.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025951

Güney Sudan’ın kadınları, siyasi ve milis liderlerin yakın zamanda yenilenmiş 
barış anlaşmasını onurlandırmaları yönünde çağrıda bulunuyor ve BM Kadın 
Erkek Eşitliği ajansının başkanı olan BM Kadınları Güvenlik Konseyi’ne “nafile 
bir adam savaşı” olarak gördükleri şeyi sonlandırdı.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025921

Hükümetin en savunmasız olanı korumak için harekete geçmediği sürece, 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden yaklaşan çıkış noktası Brexit, BM yok-
sulluk ve insan hakları konusunda BM Özel Raportörü Philip Alston’u serbest 
bırakılan bir suçlamada uyardı.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025911

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), dünyanın en kötü insani 
krizi karşısında, Yemen’e yardım etmeye hazırlanırken, ajansın İcra Direk-
törü David Beasley, tüm savaşan taraflar için “bu süreci sona erdirmek için 
yürekten bir itiraz gönderdi.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025831

Avrupa Birliği
Avrupa Komisyonu bugün, Birleşik Krallık’la yapılan 50. Maddede yapılan 
müzakerelerde herhangi bir anlaşma senaryosu olmaması halinde, devam 
eden hazırlık ve acil durum çalışması hakkında ayrıntılı bilgiler yayınlamıştır.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm

Avrupa Komisyonu, Brexit müzakerelerinde kararlı ilerlemenin yapıldığını 
tespit etmek için Avrupa Konseyi’ne (Madde 50) tavsiye etmiştir.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm

MEP’ler, AB içi çağrıları kapsayan telekom paketini onayladı, 2020’de süper 
hızlı 5G ağları mümkün kıldı ve acil durumlar için uyarı sistemi oluşturdu.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18320/
meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system

Euro alanı yıllık enflasyon oranı 2018 Ekim ayında 2018’de% 2,2 iken, bir 
önceki yıla göre% 1,4 idi. Avrupa Birliği yıllık enflasyonu 2018 Ekim ayında 
2018’de% 2,2’ye yükseldi. Bir önceki yıla göre bu oran% 1,7 oldu. Bu rakamlar 
Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanmaktadır.
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-6461_en.htm

NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Birinci Dünya Savaşı’nın sona 
ermesinin 100. yıldönümü için 11 Kasım 2018 Pazar günü Paris’te bir anma 
törenine katılıyor. Bay Stoltenberg, silahların sessiz kaldığı anı dört dört yıl 
süren anlaşmazlığı sona erdirmek için Arc de Triomphe’deki diğer dünya 
liderlerine katıldı. Törenden sonra konuşan Stoltenberg, “Bugün, Birinci 
Dünya Savaşı’nda kaybettiğimiz tüm hayatları anmak üzere bir araya geldik 
ve hizmet eden herkese haraç verdik. Huzur ve özgürlüğü asla kabul etme-
yelim” dedi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160218.htm?selectedLocale=en

NATO, 11 Kasım ‘da kendisinin ilan ettiği ve tanınmayan “Luhansk Halk Cum-
huriyeti” ve “Donetsk Halk Cumhuriyeti” nde düzenlenen bildirilen seçimleri 
kabul etmiyor. Minsk Anlaşmalarının mektubuna ve ruhuna aykırı hareket 
ediyorlar ve barışçıl bir çözüm yolundaki çabaları baltalıyorlar.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160237.htm?selectedLocale=en

Maden ve IED’lerin tespiti için yarı otonom bir robot, hafif ve kolay kullanımlı 
bir mayın dedektörü ve kirli bombalar için elde tutulan bir el detektörü 
olan doğaçlama patlayıcı cihazların (IED’ler) tespit ve temizlenmesi üzerine 
üç teknoloji, Floransa’da başarıyla test edilmiştir. , İtalya 17 ve 18 Ekim 
2018’de. Bu teknolojiler NATO’nun Barış ve Güvenlik Bilim (SPS) Programı 
çerçevesinde geliştirildi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160271.htm?selectedLocale=en

Alman Atlantik Topluluğu ve Federal Güvenlik Politikaları Akademisi 
tarafından Berlin’de 12 Kasım 2018’de düzenlenen bir konuşmada, NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, transatlantik bağın daha önce görülmemiş 
güvenlik sorunları karşısında önemini vurguladı. Özellikle, Stoltenberg yeni 
Rus SSC-8 füzelerinin konuşlandırılmasının tarihi INF anlaşmasını tehlikeye 
attığını ve Rusya ile anlaşmaya tam uyum sağlamasını istediğini söyledi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160246.htm?selectedLocale=en

7 Kasım’da başlayan Polonya liderliğindeki çok uluslu bir egzersiz olan ANA-
KONDA 2018, bugün ilk haftasını tamamladı. Polonya’da yaklaşık 12 bin 500 
asker ve Estonya, Letonya ve Litvanya’da yaklaşık 5.000 asker bulunuyor. 
Çalışma, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin 10 NATO müttefikinden katılan bir-
liklerle birlikte çalışabilirliğini gösterdi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, 
Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Türkiye ve ABD.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160311.htm?selectedLocale=en

NATO Müttefiklerinden Bulgaristan, Kanada, Macaristan, İtalya, Polonya, 
Portekiz, Romanya ve İspanya’dan yaklaşık 1.800 asker, Romanya’nın lider-
liğindeki SCORPIONS FURY 18’de 5-16 Kasım tarihleri arasında yer alıyor.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160343.htm?selectedLocale=en
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Şangay İşbirliği Örgütü
11 Kasım 2018’de Çin’in Dongfang şehri SCO Gençlik Meclisi’nin resmi 
kapanış törenine ev sahipliği yaptı.
http://eng.sectsco.org/news/20181111/488443.html

Afganistan menşeli afyonlu yasadışı trafikle mücadele amacıyla kurulan Par-
is Paktı Girişimi (PPI) kapsamında sınır ötesi işbirliğinin önde gelen uzman-
larından oluşan üç günlük bir konferans 13 Kasım 2018’de Pekin’de açıldı. 
18 ülkeden ve 10 uluslararası kuruluştan üst düzey ve kıdemli uyuşturucu 
görevlileri.
http://eng.sectsco.org/news/20181113/488558.html

Pekin’de Paris Paktı Girişimi: SCO Sekreterliği’nde uyuşturucu tehdidi 
görüşmeleri devam ediyor.
http://eng.sectsco.org/news/20181114/488583.html

İkinci ardışık gün için, Pekin’deki SCO Sekreterliği Paris Paktı Girişimi 
toplantısına ev sahipliği yapıyor. 18 ülkeden ve on uluslararası kuruluştan 
temsilcilerin yer aldığı katılımcılar, çok taraflı işbirliği mekanizmaları ve 
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası ve bölgesel kuruluşlar 
çerçevesinde işbirliğine özel önem veriyorlar.
http://eng.sectsco.org/news/20181114/488600.html

BRICS
Rusya’nın Roscongress Vakfı’ndan 25-26 Kasım tarihleri arasında Rusya’nın 
St. Petersburg kentinde düzenlenecek ilk Rusya-Hindistan Stratejik 
Diyaloğu, Rus Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ile Hindistan’ı 
Dönüştürme Ulusal Kurumunun Başkan Yardımcısını da ekledi. NITI Aayog) 
Dr. Rajiv Kumar olayın ana konuşmacıları olacaktır.
http://infobrics.org/post/27663

Rusya’nın nükleer şirketi Rosatom’a göre, Çin’deki Tianwan Nükleer Enerji 
Santrali’nde (NPP) yeni bir güç ünitesinin inşaatı 2021’de başlayacak. İki ülke 
arasındaki en büyük ortak NPP projesi.
http://infobrics.org/post/27691/

İslam İşbirliği Örgütü
Fransa-OIC ikili istişareleri 12 Kasım 2018 tarihinde Cidde’de İslam İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreterliği’nde gerçekleşti. İkili istişareler, İKT ve Fransa 
arasındaki düzenli yıllık siyasi değişimlerin bir devamı olarak sürdürüldü ve 
amaçları; Fransa-İKT ilişkilerini güçlendirmek ve ortak ilgi alanlarına ilişkin 
birçok konuda pozisyonları koordine etmek olarak belirlendi.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20240&ref=11565&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan’daki devam eden şiddeti kınadı; en 
son 12 Kasım 2018’de en az 6 kişinin öldüğü yerdeki Kabil’deki şiddetli bir 
gösterinin, ciddi yaralanmalardan muzdarip sivillerin puanları ile yapılan inti-
har saldırısıydı. resmi raporlara. İİT, her türlü şiddet içeren aşırılık ve terörizmi 
reddetme ve feshetme konusundaki konumunu yineledi.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20241&ref=11566&lan=en

Polio Eradikasyon İslami Danışma Grubu (IAG), Cidde’de İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) genel merkezinde 14 Kasım 2018’de düzenlenen Beşinci Yıllık 
Toplantısını gerçekleştirdi.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20248&ref=11568&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, 
İslam dünyasındaki seçkin ve tanınmış sosyal medya kullanıcılarının 15 Şubat 
2018 tarihinde Cidde İKT Genel Sekreterliği merkezinde toplandığını belirtti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20251&ref=11569&lan=en

İKT Genel Sekreteri, H.E. Yousef Al-Othaimeen, Cidde’de 14 Kasım 2018’de 
Arap Kalkınma Örgütü (AOAD) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Adam El 
Dukheri’yi kabul etti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20252&ref=11570&lan=en

OPEC
OPEC Sekreterya hesaplarına göre, OPEC’in on beş hamle sepetinin fiyatı, 
bir önceki gün 64.51 $ ‘a kıyasla, Perşembe günü 65.28 $’ lık bir varil seviye-
sinde yer aldı.,
https://www.opec.org/opec_web/en/4749.htm

UNİCEF 
BM Çocuk Fonu UNICEF, Suriye’nin doğusundaki Al Shafa köyündeki son 
şiddet olaylarında 30’a kadar çocuğun hayatını kaybettiği haberini verdi.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025941

BM Çocuk Fonu UNICEF Cuma günü Bangladeş yetkililerden Rohingya 
mültecilerinin Myanmar’a kendi iradeleri karşısında geri gönderilmeyecekle- 
rini teyit ettiler.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025901

WHO 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Diyabet Günü’nde, “sağlıklı beslenme, 
fiziksel olarak aktif olma ve aşırı kilo alımından kaçınma” çağrısıyla, yetişkin 
diyabetin küresel prevalansının 1980’den bu yana neredeyse dört katına 
çıktığını söyledi.
https://news.un.org/en/story/2018/11/1025721

Afrika Birliği
Afrika Birliği (AU) ‘nun 20. Olağanüstü Toplantısı, 14 Kasım 2018’de, Etiyop- 
ya’daki Addis Ababa’daki AU Genel Merkezinde açıldı. Bu çağrıda, kıta 
örgütünün barışa ulaşması için AÜ’nün reformuna duyulan ihtiyacın altı 
çizildi.
https://au.int/en/pressreleases/20181114/extraordinary-session-afri-
can-union-executive-coun cil-opens

Afrika Birliği’nin en üst organı olan 55 Afrika ülkesinin Devlet ve Hükümet 
Başkanlarını içeren Meclis, bugün 11. Olağanüstü Oturum’a, Birlik’in kurumsal 
reformunu, tüm dünyada, bu projenin aciliyet ve zorunluluğunu teyit etmeye 
devam edilmesi gerektiğini belirtti.
https://au.int/en/pressreleases/20181117/african-union-extraordinary-sum-
mit-reforms-begins-aim-%E2%80%9C-make-africa-stronger

OECD 
Yeni bir OECD raporuna göre, üç yıl önce kalkınma finansman akışlarını, 
özellikle özel yatırımlar yoluyla artırmak için uluslararası toplumun verdiği 
söze rağmen, yoksul ülkelere dış finansman azalmaktadır.
http://www.oecd.org/newsroom/donor-countries-need-to-reform-develop-
ment-finance-to-me et-2030-pledge.htm

ASEAN 
ASEAN, kapsayıcı bir ASEAN topluluğunun amacına yapılan örnek katkıları 
onurlandıran ASEAN’a, Filipinler’den adanmış bir toplum lideri olan Bayan 
Erlinda Uy Koe’ye ilk ASEAN Ödülü verdi. Singapur Başbakanı Lee Hsien 
Loong ve ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi, bugün düzenlenen 33 
ASEAN Zirvesi’nin açılış töreninde hazır bulundu.
https://asean.org/regional-advocate-persons-autism-wins-inaugural-ase-
an-prize/

ASEAN Topluluğunun Eşitlik ve Kapsayıcı Büyümesi için Yeşil İşlerin Teşvik 
Edilmesine İlişkin ASEAN Bildirgesi, 33 ASEAN Zirvesi’nde yer alan olaylar 
dizisini vurgulayan Devlet Başkanları / Hükümetler tarafından bugün kabul 
edildi.
https://asean.org/asean-leaders-commit-promote-green-jobs/

ASEAN Dato Lim Jock Hoi Genel Sekreteri, ASEAN-Şili ilişkilerini görüşmek 
üzere Şili Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera ile bir araya geldi.
https://asean.org/secretary-general-asean-met-president-chile/

ASEAN temsilcileri, ASEAN’ın 15-16 Kasım’da Cakarta’daki Gençlik İşsizliğinin 
Azaltılmasına İlişkin Bölgesel Konferansı’ndaki dijital ekonomideki çalışma-
ların geleceğine verdikleri yanıt üzerine görüşlerini paylaştılar.
https://asean.org/asean-gears-future-work-digital-era/
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