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BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ
Başkent Nüfus Yüzölçümü

Karakas 31.568.179 (2016) 912.050 km2

Devlet Başkanı BaşkanYardımcısı Dışişleri Bakanı

Nicolas Maduro Tareck El Aissami JorgeArreaza

Para Birimi Konuşulan Diller Döviz Kuru

Venezuela 
Bolivarı (VEB)

İspanyolca ve 
yerel diller

1 USD = 9,98 VEB 
(Resmi kur, Ocak 

2018)

GSYİH: 215,31 milyar ABD Doları (2017 tahmini)

GENEL BİLGİLER
Kuruluş Tarihi: 5 Temmuz 1811
Yönetim Şekli: Federal Başkanlık Cumhuriyeti (24 
eyalet, 1 Federal Olarak Bağlı Devlet) ve 1 Başkent 
Bölgesi
Din: Halkın büyük bir çoğunluğu Roma Katolik 
Kilisesine bağlıdır. %96’sı Katolik, %2’si Protestan, 
%2’si de diğer inançlardandır. 
Demografisi: %67 Melez, %21 Avrupa Kökenli, %10 
Afrika Kökenli, %2 Yerli
Zaman Dilimi (UTC-4)dür ve Türkiye ile arasında 6 
saat zaman farkı bulunur.
Telefon Kodu +58’dir.
Para Birimi: Bolivarfuerte (Venezuela Bolivarı)
Enflasyon Oranı: %121,7
İşsizlik Oranı: %8,1 
Büyüme Oranı: %-4 
İhracat (2015): 47,5 milyar dolar 
İhracat Ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, boksit ve 
alüminyum, madenler, kimyasallar, tarım ürünleri
Başlıca İhracat Yaptığı Ülkeler: ABD %26,6, Hindis-
tan %13,7, Çin %11,7, Küba %6,4 İthalat (2015) : 33,3 
milyar dolar
İthalat Ürünleri: Tarım ürünleri, çiftlik hayvanları, 
hammaddeler, makineler ve ekipmanlar, taşıma 
ekipmanı, inşa malzemeleri, tıbbi ekipman, petrol 
ürünleri, tıbbi ilaçlar, kimyasallar, demir ve çelik 
ürünleri 
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler: ABD %18, Çin %15,3, 
Brezilya %9,7, Kolombiya %5,9, Meksika %4,2

VENEZUELA KISA TARİHİ

Venezuela insan yaşamının 15 bin yıl öncesine 
dayandığı köklü bir tarihe sahiptir. Bölgede 

İspanyol kolonicilerinden önce bir milyona yakın 
insan yaşadığı tahmin edilmektedir. 

15.yüzyılda bölgeye gelen Christopher Columbus 
bölgeye Nezaket Toprakları adını vermiştir. Ülkenin 
kıyı bölgelerini keşfeden koloniciler zamanla tüm 
topraklarda hakimiyet kurmuşlardır. 16.yüzyıl 
itibariyle bölgede yaşayan yerel halk da Roman 
Katolik olmuş ve  böylece dinsel birlik sağlanmıştır. 
Ancak 19. yüzyıla kadar birçok isyan ve bağımsızlık 
mücadelesi yaşanmıştır. Bu mücadeleler Francis-
co de Miranda ’nın 1811 yılında bağımsızlığı ilan 
etmesiyle başarıya ulaşmıştır. Bağımsızlık ilanıyla 
başlayan Venezuela Bağımsızlık Savaşı 1812 yılında 
yaşanan Karakas depremiyle kaybedilmiş ve ilk 
Venezuela Devleti yıkılmıştır. 7 Ağustos 1813 yılın-
da devlet yeniden ilan edilmiş ancak uzun ömürlü 
olamamıştır. Bölge bağımsızlığa 24 Haziran 1821 
yılında Simon Bolivar sayesinde kavuşmuştur. 

Bolivar Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Panama, 
Kuzey Peru, Batı Guyana ve Kuzeybatı Brezilya’yı 
da kapsayan Büyük Kolombiya’yı kurmuştur. 
Venezuela 1830 yılına kadar Büyük Kolombiya’nın 
bir parçası olmuş; 1830 yılında Jose Antonio Paez 
önderliğinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Paez 
ülkenin ilk devlet başkanıdır. 

VENEZUELLA
ÜLKE RAPORU
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COĞRAFİ KONUM

Venezuela, Güney Amerika’nın kuzeyinde yer 
almaktadır. Ülkenin kuzeyinde Karayip Denizi, 

güneyinde Brezilya, doğusunda Atlantik Okyanusu 
ve Guyana ve batısında Kolombiya ile komşudur. 
Venezuela kıyı şeridi 2.718 km, Brezilya ile olan 
sınırı 2.199 km, Atlantik Okyanusu kıyısı 1.008 
km, Guyana ile olan sınırı 743 km ve Kolombiya 
ile olan sınırı 2.219 km uzunluktadır. Kuzeybatı-
da Maracaibo, güneybatıdan kuzeydoğuya And 
Dağları, merkezde Orinoco Nehri ve güneydoğu-
da Guayana olmak üzere dört coğrafi bölgeden 
oluşmaktadır. Ortalama hava sıcaklığı 1 ile 9 derece 
arasında değişmektedir ve en yüksek sıcaklık 
Maracaibo ve Los Llanos bölgelerinde 38 derece 
civarında gerçekleşmektedir. Ülkenin kuzeyinde-
ki adalar ve kıyı şeridi alçak yükseklik bölgesini 
oluşturmaktadır. And Dağları bölgesi ise ülkenin en 
yüksek alanını oluşturmaktadır. 4.978 m yükseklik-
teki Bolivar Zirvesi de bu bölgede bulunmaktadır. 
Ülkenin batısındaki Maracaibo Gölü 13.820 km² lik 
yüzölçümüyle ülkenin en geniş gölünü oluştur-
maktadır. Venezuela’nın en önemli su kaynağı 
olan Orinoco Nehri ise Kolombiya’daki bölümü de 
dahil 2.140 km uzunluğa sahiptir ve Karayip Den-
izi’ne döküldüğü yerdeki Orinoco Deltası ülkenin 
yer üstü ve yer altı kaynakları açısından en zengin 
bölümüdür. Kerepakupai Meru (Angel) Şelalesi ise 
980 m yüksekliğiyle dünyanın en yüksek şelale-
sidir. Venezuela bitki örtüsü açısından da dünyanın 
en zengin bölgelerinden biridir. Ülkenin %50’si 
orman alanlarından oluşmaktadır. Ülkenin sahip 
olduğu 30.000 kapalı tohumlu bitkiden 8.000’i 
endemik özellik göstermektedir. Hayvan çeşitliliği 
açısından da zengin olan Venezuela’da 49’u ende-
mik olan 1.418 çeşit kuş vardır. Ayrıca 318 memeli 
ve 197 anfibik tür bulunmaktadır. İklim açısından 
da geniş bir çeşitlilik gösteren ülke hem deniz-
in etkilediği nemli ve yağışlı bölgelerihem And 
Bölgesi’nde çok düşük sıcaklıktaki bölgeleri hem 
de Falcon Eyaleti’ndeki Medanos de Coro’da çöl 

arazilerini barındırmaktadır.
Venezuela’nın Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri
Venezuela idari yapılanmada ABD modelini uygu-
lamıştır. Başkenti Karakas olan ülke, 9 bölgede 23 
eyalet ve başkent bölgesine ayrılmıştır. 1527 yılında 
İspanyol sömürgeci Diego de Losada tarafından 
kurulan Karakas, 2013 verilerine göre 5,298,364’luk 
nüfusuyla bölgesinin en önemli metropolüdür. 
Karakas’ın yanı sıra aynı ismi taşıyan gölüyle 
meşhur, ülkenin en büyük ikinci şehir Maracaibo; 
sanayi kuruluşlarının ve fabrikaların bulunduğu 
üçüncü büyük şehirdir. Valencia şehri ise ülkenin 
en eski şehirlerindendir. Günümüzde tarımsal faa-
liyetlere ev sahipliği yapan Barquisimetoda önemli 
şehirler arasında sayılabilir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine 
sahiptir. ABD Jeoloji Servisi’nin bir araştırmasına 
göre Venezuela 513 milyar varil petrol rezervine 
sahiptir. Bu miktar Suudi Arabistan’daki rezervin 
iki katıdır. Venezuela ekonomisinin temel direği 
olan petrol, ihracat gelirlerinin %80’i ve GSYİH’nın 
%25’den fazlasını oluşturmaktadır. Diğer önem-
li yenilenemeyen kaynaklar arasında doğalgaz, 
demir, altın ve karbon bulunmaktadır. Ülkenin ye-
nilenebilir kaynaklarının en önemlileri ise ormanlar 
ve nehirlerdir. Nehirler, elektrik üretiminde önemli 
bir paya sahiptir.

Siyasi ve İdari Yapı
Venezuela’da geçerli olan anayasa 15 Aralık 
1999’da halkoylamasıyla kabul edilen Bolivarcı An-
ayasa’dır. Anayasa’ya göre Venezuela demokratik, 
federal, adalet ve hukuka dayalı sosyal bir devlet-
tir. Venezuela’ da güçler ayrılığı uygulanmaktadır. 
Ancak klasik sistemlerden farklı olarak 3 yerine 5 
güç bulunmaktadır. Bunlar yasama, yürütme, yargı, 
vatandaşlık ve seçim güçleridir. Yasama Gücü, 
tek kanatlı Ulusal Meclis’te toplanmıştır. Meclis 
167 üyeden oluşur. 5 yıllığına seçilen üyeler en 
fazla ikinci kez seçilme hakkına sahiptirler. Üyeler 
genel, doğrudan ve gizli oyla seçilirler ve halkı ve 
seçildikleri eyaleti aynı anda temsil ederler. Üyeler 
yasalara uygun olarak yapılan bir halkoylamasıyla 
geri çağrılarak görevlerinden alınabilirler. Başkanın 
yasaları veto etme hakkı vardır. Bu durumda 
Meclis yasa tasarısını tekrar görüşür. Meclis’in 
Başkanlık Kurulubir başkan, iki başkan yardımcısı, 
bir sekreter ve bir sekreter yardımcısından 
oluşur. Yürütme Gücübaşkan, başkan yardımcısı 
ve bakanlar kurulundan oluşur. Başkan, ulusal 
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yürütme gücünün başıdır. Başkanın görev süresi 
6 yıldır ve yeni görev süresi için tekrar seçilebilir. 
Başkan yardımcısı ve bakanlar başkan tarafından 
atanır. Yargı gücü bağımsızdır. Yetki vatandaşlar-
dan alınır ve devlet adına kanun yetkililerine 
verilir. Atama ve terfiler sınavlardan geçmiş aday-
lar arasından yargı mensuplarından oluşan jüri 
tarafından yapılır. En üst yargı organı olan Yüksek 
Adalet Divanı’na yargıçlar 12 senelik dönemler için 
seçilirler. Vatandaş Gücü Ombudsman, Başsavcı ve 
Sayıştay Başkanı tarafından oluşturulan Cumhuri-
yet Etik Konseyi tarafından yürütülür. 

“Vatandaş gücünü yürüten organlar Anayasa 
ve kanuna uygun olarak kamu ahlakına ve idari 
ahlaka ters düşen konularda önlem almak, bun-
ları araştırmak ve hüküm vermek; kamu mirasının 
doğru kullanımı ve iyi işleyişini gözlemlemek; 
devletin tüm idari faaliyetlerinde yasaların uygu-
lanmasını sağlamak ve vatandaşlık haklarını oluş-
turan eğitim, dayanışma, özgürlük, demokrasi, 
sosyal sorumluluk ve emek konularını teşvik etme 
görevlerini yerine getirir.” Seçim Gücü ise yönetici 
birim olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve bu 
kurulun altında çalışan Milli Seçim Komitesi, Sivil ve 
Seçmen Kütüğü Komitesi ve Siyasi ve Mali Katılım 
Komitesi tarafından yürütülür. 2 Seçim yasalarını 
düzenlemek, seçimleri kısmen ya da tamamen 
geçersiz kılmak, seçim ve referandumları düzenle-
mek Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir. 

Venezuela idari açıdan 1 merkez eyalete, 23 federal 
eyalete ve federal topraklara ayrılmıştır. Federal 
topraklar eyaletlerin topraklarına dahil edilemeyen 
adalar ve kıta sahanlığında kalan adalardır. Karak-
as, Venezuela’nın başkentidir. Devlet yönetimi 
başka bir kentte organize edilemez.

Önemli Siyasi Partiler 
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Önce 
Adalet (PJ), Venezuela Komünist Partisi (PCV), 
Cesur Halk İttifakı (ABP), Yeni Bir Zaman (UNT), 
Hıristiyan Demokratlar (COPEI), Demokratik Eylem 
(AD), Sosyal Demokrasi İçin (PODEMOS), Sosyal-
izme Doğru Hareket (MAS), Popüler İrade (VP), 
İlerici Dalga (AP), Venezuela İlerici Hareketi (MPV), 
Venezuela Projesi (PV), Muhalefetin Çatı Koal-
isyonu (MUD

Nüfus ve İstihdam 
Venezuela’da nüfus yoğunluğu km²’ye 25,5 kişidir. 
Kentli nüfus oranı oldukça yüksek olup genç 

nüfusa sahiptir. Yaşam beklentisi Brezilya ve Pe-
ru’ya kıyasla yüksek, Meksika, Şili ve Arjantin’den 
düşüktür.

Nüfus İstatistikleri

 2015 2016 2017

Toplam Nüfus 30,7 31,5 31,9

 0-14 yaş grubı 28,1 27,8 27,5

 15-64 yaş grubu 65,5 65,6 65,7

 65+ yaş grubu 6,2 6,4 6,6

Kadın Nüfus / Toplam Nüfus (%) 50,2 50,2 50,2

Şehirleşme (%) 88,9 89 89

İşgücü (milyon)      14,3 14,4 14,7

İşsizlik / İşgücü (%) 6,8 7,8 8

Nüfus artış hızı (%) 1,3 1,3 1,2

Okur-yazarlık (15+yaş üstü-%) 96,6 97,1 -

Yaşam Beklentisi Ortalaması (yıl) 74 74 -

Kaynak: Dünya bankası

  
Başkent Karakas yaklaşık 3 milyon nüfusla en 
büyük şehirdir. Karakas’ı yaklaşık 2 milyon nüfusla 
Maracaibo, 1,7 milyonla Valencia, 1,2 milyonla Mara-
cay ve 1 milyonla Barquisimeto takip etmektedir.

Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
-UNASUR ( Unionfor South American Nations )
Güney Amerika Uluslar Topluluğu
 -MERCOSUR (SouthernCommon Market) Güney 
Amerika Ortak Pazarı
-UnionLatina (Latin Union)Latin Birliği
 -Caricom (The Caribbean Community ) Karayipler 
Topluluğu
- IADB ( Inter - American Development Bank) 
Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası 
 -OPEC (Organization of thePetroleumExporting-
Counties) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
-Petrocaribe ( Caribbean Petroleum)  Karayip 
Petrol Birliği
- UN (United Nations) Birleşmiş Milletler
-IMF (International MonetaryFund) Uluslararası 
Para Fonu 
-WTO (World TradeOrganizations )Dünya Ticaret 
Örgütü
-LAIA (Latin American Integration Assosication ) 
Latin Amerika Entegrasyon Birliği
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Ekonomi Durumu
Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üre-
timi ve ihracatına dayanmaktadır. Ülke GSYH’sinin 
%30’u, ihracat gelirlerinin %95’i ve kamu gelirleri-
nin %56’sı petrol sektöründen kaynaklanmaktadır. 
Venezuela’nın 2016 yılı için kanıtlanmış petrol 
rezervi 300 milyar varil, petrol üretimi 2,4 milyon 
varil/gün (2017 yılı sonunda 1,8 milyon varil/güne 
düşmüştür); doğalgaz rezervi 5,7 trilyon metreküp, 
doğalgaz üretimi 34,3 milyar metreküptür. Ven-
ezuela’nın başlıca ihraç kalemleri petrol ve petrol 
ürünleri, boksit, alüminyum, mineraller, kimyasallar, 
tarım ürünleridir. İhracatında başlıca ülkeler ABD, 
Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Küba; 
ithalatında başlıca ülkeler ise ABD, ÇHC, Brezilya, 
Kolombiya ve Meksika’dır.

Petrol fiyatlarında 2014 yılından itibaren yaşanan 
düşüş, Venezuela’nın ekonomisinin yanısıraPet-
rocaribe girişimi bağlamında ucuz petrol satışı 
yapılan bölge ülkelerini de olumsuz etkilemiştir. 
Venezuela yönetimi, petrol ve madencilik başta 
olmak üzerebankacılık, çimento, iletişim gibi birçok 
sektördeki özel şirketi kamulaştırmış, döviz hare-
ketlerini kontrol altına almıştır. 2003 yılından bu 
yana kapalı kambiyo rejimi uygulanan Venezuela 
ekonomisinin, IMF verilerine göre 2016 yılında 
%16,5, 2017 yılında %12 oranında küçüldüğü tahmin 
edilmektedir.

Ülkedeki gelişmeler nedeniyle temel tüketim 
ve sağlık maddelerinin temininde son dönem-
de büyük sıkıntılar yaşandığı, 2017 yılı enflasyon 
oranının %2600’ü aştığı bildirilmektedir. Aralık 
2017 itibariyle Venezuela’nın toplam dış borcu 185 
milyar dolar civarında olupbunun 113 milyar doları 
devlet borçlarıdır. Devlet borçlarının 36,1 milyar 
dolarını tahviller, 28,1 milyar dolarını ÇHC’ye ve 9,1 
milyar dolarını Rusya Federasyonu’na olan borçlar 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Venezuela ulusal 
petrol şirketi PDVSA’yla bağlantılı borçlar ise 71,5 
milyar dolar civarındadır. PDVSA, 1990 yılından bu 
yana ABD’de rafineri ve dağıtım sektöründe faa-
liyet gösteren Houston’da yerleşik Citgo’nun da sa-
hibidir. Citgo, Venezuela ekonomisindeki sorunlar 
nedeniyle içerisine düştüğü nakit sıkıntısını, hissel-
erinin %49,9’unu 1,5 milyar dolar borç karşılığı Ros-
neft’e (RF) ipotek ederek çözme yoluna gitmiştir.
Cumhurbaşkanı Maduro 2017 Aralık ayı başında 
“Petro” isimli bir dijital para birimi oluşturulması 
kararını açıklamış; sözkonusu para biriminin 
karşılığının petrol rezervleriyle sağlanacağını, bu 

sistemle ekonomik yaptırımlara karşı yeni yöntem-
lerin mümkün hale geleceğini ifade etmiştir.  Ven-
ezuela, Dünya Bankası’nın 2017 İş Yapma Kolaylığı 
Raporuna göre 190 ülke arasında 187. sırada yer 
almıştır.

Temel Ekonomik Göstergeler
2015 2016 2017 2018 * 2019 *

GSYİH (cari-mil-
yar $) 242 236 210 96 87

GSYİH Artışı (%) -6,2 -16,5 -14 -18 -5

Kişi Başı Gelir ($) 7.920 7.690 6.890 3.300 3.100

Tasarruf / Gsyih 
(%) 31 8,6 12 13 15

Toplam Yatırım / 
Gsyih (%) 49,1 15,4 10 10,6 11,3

İşsizlik Oranı / 
Aktif İşgücü (%) 7,4 20 27 33 37

Enflasyonu 
(tüketici ort- %) 111 254 1.090 1,370,000 10.000.000

Toplam Kamu 
Borcu /Gsyih (%) 32 31 39 159 162

Cari Denge (mil-
yar $) -16 -3,8 4,2 5,9 3,4

Cari Denge / 
Gsyih (%) -6,6 -1,6 2,0 6,1 4

Kaynak: IMF (2018 Aralık) *IMF tahmini

  
Baslıca ekonomi sorunu- Hiper Enflasyon Sorunu
Enflasyon 2013 yılından itibaren artış hızını yük-
seltmiş, 2015 yılında üç haneli rakamlara ve 2017 
yılında da dört haneli rakamlara ulaşmıştır. 2018 
yılında da yüksek enflasyon probleminin devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 2018 yılı Ağustos ayın-
da 5 sıfır atılmak suretiyle piyasaya sürülen yeni 
para birimi de bu hiper enflasyon ortamında hızla 
değer kaybetmektedir.  Diğer taraftan, Uluslar-
arası Para Fonu (IMF) da Venezuela ekonomisine 
ilişkin tahminlerinde güncelleme yapmıştır. 2018 
yılı sonunda enflasyonun %1.370.000 oranında 
gerçekleşeceğini öngören IMF, 2019 yılı enflasyon 
oranını ise %10.000.000 olarak tahmin etmiştir. 
IMF’ye göre Venezuela ekonomisi 2018 yılında %18 
ve 2019 yılında %5 daralacak; ülkedeki işsizlik oranı 
ise 2018 yılında %34 ve 2019 yılında %39 olarak 
gerçekleşecektir.
 

Yoksul kesimlerin gelir dağılımını iyileştirme politi-
kaları, enflasyonun başlıca sebebi sayılmaktadır.
 Venezuela’da 2002 ila 2012 arasındaki 10 yıllık 
dönemde ekonomi politikaları kapsamında yoğun 
devletleştirmeler yapılmıştır. Kamulaştırmanın 
en fazla yapıldığı sektörler; inşaat, tarım, petrol, 
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ticaret ve gıda olmuştur. Ülkede uygulanan mak-
ro-ekonomik politikalar, devletleştirme uygulama-
ları ve kambiyo rejimi; ülkede yatırımcıların ihtiyaç 
duyduğu ekonomik istikrarı sağlayamamakta, 
ülkeyi terketmelerine neden olmakta ve yeni ya-
bancı yatırımcıların ülkeye çekilmesini zorlaştıran 
olumsuz unsurlar olmaktadır. 
 
Diğer taraftan, özellikle son iki yıldır gittikçe ar-
tan biçimde hissedilen döviz darboğazı, ülke 
ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha da 
kötüleşeceğinin sinyallerini vermektedir. 
Venezuela Hükümeti önümüzdeki dönemde 
uluslararası yaptırımlar, siyasi istikrarsızlık, yüksek 
enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek mali açık, yüksek 
suç oranları, kontrol edilemeyen döviz kuru, düşm-
eye devam eden petrol üretimi, fiyat kontrolleri, 
tahkim davaları, dış borçların ödenememesi gibi 
çok sayıda sorunla uğraşmaya devam edeceği 
ekonomi uzmanlarınca değerlendirilmektedir. 
(Ekonomi ve Maliye Bakanlığı: www.mppef.gob.ve)

Ekonomide Yaşanan Sorunların Nedenleri:
20. yüzyılın sonuna kadar Güney Amerika’nın en 
zengin ve müreffeh ülkelerinden biri olan Venezu-
ela, son yıllarda ciddi bir ekonomik kriz içindedir. 
Hugo Chavez (1998-2013) zamanında yüksek 
petrol fiyatlarının da yardımıyla zenginliği topluma 
yaymaya çalışan ülkede, Chavez sonrasında petrol 
fiyatlarının da düşmesiyle kriz derinleşmiştir. Ekon-
omisi son dört yıldır yüksek oranlarda küçülme-
ktedir. 2014 yılına kadar seyreden yüksek petrol 
fiyatları sayesinde, Venezuela Hükümeti kamu 
harcamalarını artırmış, iddialı sosyal harcama 
programları geliştirmiştir. Hugo Chavez yönetime 
geldiğinde varili 10 dolar olan petrol, sonraki yıl-
larda artarak 133 dolara kadar yükselmiştir. 1999-
2015 yılları arasında Venezuela, petrol ihracatından 
yaklaşık 900 milyar dolar kazanmıştır.

Sosyal harcamalar 2000-2014 arasında GSYH’nin 
%20’sinden %40’lara yükselmiştir. Bu harcama-
lara bağlı olarak fakirlik ve gelir eşitsizliği hızla 
aşağı çekilmiştir. Ancak son zamanlarda ekono-
mik kriz ve yaptırımlara bağlı olarak fakirlik tekrar 
artışa geçmiş, sağlık koşulları gittikçe bozulmaya 
başlamıştır. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya 
göre nüfusun %87’si gerekli gıda ürünlerini alabi-
lecek paraya sahip olmadıklarını açıklamıştır. Okul 
çağındaki çocukların yetersiz beslenme oranları 
%30’lara yükselmiştir. Uzun bir süredir görülmeyen 
kızamık, difteri, verem gibi hastalıkların bazı böl-

gelerde tekrar salgın haline gelmeye başlamıştır.  
Venezuela’da asgari ücret resmi kur yada kara bor-
sa kuruna göre yaklaşık 30 katlık bir fark gösterse 
de oldukça düşüktür. 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla 
5,2 milyon Bolivar (BsF) olan asgari ücret resmi 
kurla hesaplandığında yaklaşık 65 dolara, kara 
borsa kuruyla hesaplandığında yaklaşık 2 dolara 
tekabül etmektedir. 
 
Bolivarcı Sosyalizm uygulamalarının bir parçası 
olarak ekonomideki kamu ağırlığını artımak için bir 
taraftan yeni kamu şirketleri kurulurken bir taraf-
tan da özel şirketlerin kamulaştırılması ve milli-
leştirilmesi uygulamalarına hız verilmiştir. Başta 
petrol ve gaz sektörü olmak üzere metal ve ma-
dencilik, çimento, tarım, bankacılık ve ileitşim sek-
törlerinde çok sayıda özel şirket kamulaştırılmış/
millileştirilmiştir. Venezuela’dan 6 kat daha fazla 
nüfusa sahip olan Brezilya’nın 130 kamu şirketi 
varken Venezuela’nın sahip olduğu kamu şirketi 
sayısı 500’ün üzerindedir.  2014 yılından itibaren 
petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü sert düşüş eğilimi 
Venezuela’nın önceki harcamalarını sürdürülemez 
hale getirmiştir. Petrol fiyatların yüksek olduğu 
dönemde tasarruf yapılmadığı için fiyatlar düşünce 
makroekonomik uyum politikaları için gerekli fon 
bulunamamıştır. 
 
Venezuela Hükümeti, döviz kuru baskısı karşısında 
bir taraftan kontrolleri artırırken bir taraftan da 
çoklu kur sistemine geçmiştir. 2016 yılında ulusal 
para dolar karşısında %37 devalue edilerek temel 
ihtiyaç ve gıda maddeleri ithaltında uygulanan 
kur 6,3 Bolivardan 10 Bolivara yükseltilmiştir. 2018 
yılında ise tekrar tek kur uygulamasına geçilmiş 
olup belirli aralıklarla gösterge niteliğinde döviz 
ihalesi (DICOM) gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı 
Haziran ayı itibarıyla resmi kur 1 dolar ($) = 80.000 
Bolivar (Bfr) düzeyindeykenkara borsa kuru 1 $ 
=3.000.000 civarında işlem görmüştür. 
 
Dünya Bankası verilerine göre net döviz rezer-
vi (altın hariç); 2008 yılındaki 33 milyar dolar 
düzeyinden 2017 yılında 3 milyar dolar seviyesine 
kadar düşümüştür. 2017 yılında altın dahil toplam 
rezerv tutarı ise 9,7 milyar dolardır.
 
Kamu gelirlerinin GSYH’ye oranı 2010’lu yıllardan 
itibaren azalmaya başlarken kamu harcamalarının 
oranı artış trendini devam ettirmiştir. 2017 yılı 
itibarıyla 78 milyar dolar bütçe gelirlerine karşılık 
160 milyar dolarlık bütçe harcaması yapıldığı 
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tahmin edilmektedir.  2017 yılında kamu gelirler-
inin GSYH’ye oranı yaklaşık %36 iken harcama-
ların oranının %74 olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu sonuçla kamu kesimi bütçe açığının GSYH’ye 
oranı %38’lere ulaşmıştır. Aynı dönemde kamu 
borçlarının GSYH’ye oranı yaklaşık %26 olarak 
gerçekleşmiştir.
 
Yaklaşık 100 milyar dolarlık dış borç stokuna sahip 
olan Venezuela 2017 yılı ortalarından itibaren 
vadesi gelen dış borç ana para ve faizlerini ödeye-
mez duruma düşmüştür. Ödenmeyen faizler ve 
devlet petrol şirketi PDVSA’nın borçlarıyla birlikte 
toplam borçların 140 milyar doları bulduğu tahmin 
edilmektedir. Ülkenin 2017-19 döneminde her yıl 
yaklaşık 12 milyar dolar ana para ve faiz ödemesi 
bulunmaktadır.  Çin’e olan borçlar Venezuela’nın 
toplam dış borcunun yaklaşık beşte birini oluştur-
maktadır. Çin, son on yılda Venezuela’ya 62 milyar 
doların üzerinde borç vermiştir. Bu veri Çin’in tüm 
Latin Amerika’ya verdiği borçların %53’üne tekabül 
etmektedir. Çin’in son 10 yılda Venezuela’ya verdiği 
17 adet toplam borçtan 55 milyara tekabül eden 12 
adeti enerji sektörünü ilgilendirmektedir. Venezu-
ela, 2017 Ekim ayından beri vadesi gelen yaklaşık 
1,81 milyar dolar tutarındaki 16 adet bonosunu 
ödememiştir. 
 
Döviz rezervi (altın hariç), Dünya Bankası verile-
rine göre2008 yılındaki 33 milyar dolar düzeyin-
den 2017 yılında 3 milyar dolar seviyesine kadar 
düşümüştür. 2017 yılında altın dahil toplam rezerv 
tutarı ise 9,7 milyar dolardır. Uzmanlara göre, 
rezervdeki  düşüşün 2018 yılında da devam ede-
ceği tahmin edilmektedir. 
 
Venezuela’nın mevcut kamusal yükümlülükler-
ini yerine getirebilmesi için her yıl 25-35 milyar 
dolarlık dış kaynağa ihtiyacı bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle 
Batı merkezli fonlardan dış kaynağa erişim imkanı 
olmayan Venezuela Hükümeti, Çin ve Rusya gibi 
geleneksel müttefiklerinden de henüz yeni ilave 
kaynak elde edememektedir. Rusya 2017 yılı Kasım 
ayında mevcut alacağını yeniden yapılandırmayı 
kabul ederken Çin 2016 yılında sağladığı kolaylığı 
tekrar sağlamamıştır. 
 
Venezuela Hükümeti, yeni bir finansman kay-
nağı olarak 2018 yılı Şubat ayında petrol rezervi-
yle desteklenen petro kripto parasını piyasaya 
çıkarmıştır. Ön satışlarda 735 milyon dolarlık alım 

niyeti geldiği ilan edilse de petro, şu ana kadar 
piyasada işlem görür bir konuma gelememiştir.

-Millileştirmeler ve dövize erişim sorunu çok 
sayıda yabancı şirketin ülkeyi terketmesine ya da 
ülkedeki operasyonlarını minimum düzeye in-
dirmesine neden olmuştur. PDVSA’nın tek başına 
gerekli yatırımları yapamaması nedeniyle petrol 
üretimi de ciddi şekilde düşmektedir.

Sorunların çözümü için Venezuela Hükümetinin 
içeride toplumsal uzlaşmayı sağlaması, komşu-
larıyla ve uluslararası toplumla gerginliği azalt-
ması ve ülkeyi izolasyondan kurtarması, düşen 
petrol üretimini tekrar artırmak için gerekli altyapı 
yatırımlarını gerçekleştirmesi, ekonomiyi petrola 
dayalı olmaktan çıkarıp çeşitlendirmesi, mali di-
siplini acilen sağlaması, yabancı yatırımları ülkeye 
çekecek politikalar üretmesi, özel sektör güvenini 
ve mülkiyet güvencesini sağlaması gerekmektedir. 
 
IMF’nin tahminlerine göre Venezuela Hükümetinin 
tutum değiştirip uluslararası kuruluşlarla anlaş-
maya gitmesi durumunda, uluslararası finansman 
ihtiyacı yıllık 30 milyar dolar civarında olacaktır. 
 
IMF, Batı Yarımküre Direktörü AlejandroWerner 
yaptığı açıklamada; düşen petrol üretimi ve bozu-
lan makroekonomik dengeler nedeniyle ekonomi-
nin 2018 yılında da %18 daralarak çift haneli 
küçülmeye devam edeceğini, ekonomik faaliyetler-
in çöküşüyle birlikte sağlık, elektrik, su, ulaşım ve 
güvenlik gibi kamu hizmetlerinin ciddi şekilde bo-
zulduğunu ve ülkede gıda sıkıntısının yaşandığını, 
bu sorunların başta göçmen krizi olmak üzere 
komşu  ülkelerde olumsuz yansımalarının kaçınıl-
maz olduğunu ifade etmiştir. 
 
Dış Yaptırımlar:
Önümüzdeki dönemde ülkeyi zorlayacak en 
önemli unsur olarak görülmektedir. Şu ana kadar 
başta ABD ve AB olmak üzere ülkelerin uyguladığı 
yaptırımları üç boyutta ele almak mümkündür. 
 
İlk olarak silah ve toplumsal olayların bastırılmasın-
da kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin Venezuela’ya 
ihracatına yasak konmuştur. Henüzsözkonusu 
seçilmiş ürünler dışında genel bir ticaret yaptırımı 
uygulanmamaktadır. Ancak Venezuela’dan petrol 
ihracatını da kapsayacak şekilde yaptırıma konu 
olan mallar genişletilirse ülke ekonomisinin ciddi 
darbe alması kaçınılmazdır. 
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İkinci olarak Venezuela Hükümetine finansman 
sağlayacak her türlü (finansal) işlem yasaklan-
mıştır. 
 
Son olarak da Venezuela’nın önde gelen yönet-
icileri yaptırım kapsamına alınarak bunların mal 
varlıkları dondurulmuş, seyahat yasağı getirilmiş 
ve bunlarla finansal işlem yapılması yasaklanmıştır. 

Kambiyo Rejimi:
Venezuela’ya ithalatta en sorunlu alanlardan 
birini uygulanan kambiyo rejimi teşkil etmekte-
dir. İthalatçıların döviz bulamamaları, dış ticareti 
zorlaştırmakta, iç piyasada ilaç gibi kritik sektörler 
de dahil olmak üzere, araba parçaları, çeşitli san-
ayi girdileri (bu çerçevede bazı sektörlerde üretim 
yapılması bile sıkıntılı hale gelmektedir) ve hatta 
süt, yağ, tuvalet kâğıdı, şampuan, sıvı sabunu, traş 
köpüğü gibi gıda ve temel tüketim ürünleri bile 
-en azından istenen zaman ve miktarda- dönem 
dönem bulunamamaktadır.
 
Devletin dövizi yaklaşık son 12 yıldır sıkı biçimde 
kontrol ettiği ülkede, son düzenleme 1 Şubat 2018 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Gıda ve ilaç gibi temel ürünlerin ithalatında 9 
Mart 2016 tarihinden itibaren uygulamaya konan 
1 ABD doları = 10 Bolivar düzeyindeki kur rejimine 
(DIPRO) son verilmiş ve 1 Şubat 2018 tarihinden 
itibaren döviz alım-satım ihalelerinin, en son ihalesi 
Ağustos 2017’de gerçekleştirilen ve 1 Dolar = 3.345 
Bolivar (BsF) seviyesinde olan (DICOM) sistemind-
en gerçekleştirileceği  açıklanmıştır. 
 
Yeni düzenlemeye göre gerçek kişilere üç aylık 
dönemde 420 Avro ve yıllık 1.680 Avroyu, tüzel 
kişilere ise bir önceki yıl bildirdikleri vergi bey-
annamelerinin %30’unu ve yıllık 340 bin Avroyu 
aşmamak üzere döviz alabilme hakkı tanınmak-
tadır. ABD doları cinsinden gerçekleştirilen önceki 
DICOM ihalelerinin aksine bundan sonra ihalelerin 
Avro cinsinden yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 
ihalede en düşük teklifin gerçek kişiler için 50 Avro 
ve tüzel kişiler için 1.000 Avro düzeyinde olacağı 
belirtilmiştir.             
 
Yeni Para Birimi, Kripto Para ve Döviz Kuru  
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 25 Tem-
muz 2018 tarihinde yaptığı medya konuşmasında 
önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi 

politikalarına dair bazı bilgiler vermiştir. Sözkonusu 
bilgiler özet olarak aşağıda belirtilmektedir:
 
Mevcut para birimi Bolivar’dan (BsF) 5 sıfır atılmak 
suretiyle oluşturulan yeni para birimi “BolivarSo-
berano-BsS-” 20 Ağustos 2018 tarihinde dolaşıma 
girmiştir Detayları açıklanmamakla birlikte yeni 
para biriminin petrokripto parasına çıpalanacağı 
belirtilmiştir. 

Yeni döviz kuru rejiminin yabancı yatırımları ülkeye 
çekereküretimi canlandırmaya yarayacak şekilde 
belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Henüz deta-
ylar belli olmamakla birlikte bu açıklama, piyasada 
geçerliliği olmayan mevcut döviz kuru rejiminin 
özellikle yurt dışından para girişini kolaylaştırmaya 
yönelik olarak esnetileceği şeklinde yorumlanmak-
tadır. 
 
Venezuela Hükümeti ayrıca2018 yılı Şubat ayında 
ülkedeki petrol rezerviyle destekli olan kripto para 
“Petro”yu piyasaya tanıtmış ve nihai amacın yurtiçi 
ve yurtdışı tüm parasal işlemlerin sözkonusu para 
ile gerçekleştirilebilir hale getirilmesi olduğunu 
ilan etmişti. Hükümet bu kapsamda 2018 yılı Ekim 
ayından itibaren bütün parasal göstergelerin 
ülkenin yeni para birimi BolivarSoberano (Bs.S) ile 
birlikte Petro ile de gösterilmesinin zorunlu hale 
geleceğini ve Petro ile tasarruf hesabı açılabi-
leceğini ilan etmiştir. Bu kapsamda, Petro’nun 
önümüzdeki dönemde Venezuela’da iç ve dış 
ticaret başta olmak üzere tüm parasal işlemlerde 
hukuken ve/veya fiilen kullanılması zorunlu bir 
para birimi haline gelme ihtimali bulunmaktadır.
 
Orinoco Petrol Havzası’nda yer alan 29 milyar 
varillik kanıtlanmış petrol rezervi, devlet petrol 
şirketi PDVSA kanalıyla Merkez Bankasına tahsis 
edilmiştir. Böylece, rezerv para yaratmak suretiyle 
Merkez Bankası’nın emisyon işleminin destekle-
neceği ve ekonomik toparlanma için gerekli olan 
döviz varlıklarına daha kolay erişilebileceği açıklan-
mıştır. 

Döviz Bürosu İşlemlerine Tam Serbestiyet 
Getirilmesi
Hükümetin belirlediği işlemler haricinde döviz 
ticareti yapılmasını suç sayan Yasadışı Döviz Piya-
sası Yasası’nın 20 Ağustos 2018 tarihinden geçerli 
olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
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Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, söz 
konusu yasal düzenlemenin ortadan kaldırılmasıyla 
birlikte yasal döviz bürolarında herkesin serbestçe 
döviz alıp satabileceğini ve kur politikasının ya-
bancı yatırımları ülkeye çekecek şekilde ayarla-
nacağını açıklamıştır. 
 
Yeni uygulamanın detayları henüz belli olmamakla 
birlikte, önümüzdeki dönemde kur politikasının 
daha serbest hale geleceği ve resmi kur ile kara-
borsa kur arasındaki farkın kısmen kapanma süre-
cine gireceği değerlendirlmektedir.

Ekonomi Politikaları
Venezuela’da hali hazırda “21.Yüzyıl Sosyalizminin 
Tesisi” olarak nitelendirilen sıra dışı ekonomipo-
litikalar uygulanmaktadır. Çok yoksul ve yoksul 
kesimlerin gelir dağılımını iyileştirmepolitikaları 
enflasyonun başlıca sebebi sayılmaktadır. Ülkede 
uygulanan makro ekonomi politikaları, dev-
letleştirme uygulamaları ve kambiyo rejimi; ülkede 
yatırımcıların ihtiyaç duyduğu ekonomik istikrarı 
sağlayamamakta, ülkeyi terketmelerine neden 
olmakta ve yeni yatırımcıların ülkeye çekilmesini 
zorlaştıran bir unsur olmaktadır. Ülkede son yıl-
larda, Müteveffa Chavez’in ‘’21. Yüzyıl Sosyalizmi’’ 
söylemi çerçevesinde yoğun devletleştirmel-
er yapılmıştır. 2002 ila 2012 arasındaki 10 yıllık 
dönemdeki devletleştirme sayısı 1.168’dir. Dev-
letleştirmenin en fazla yapıldığı sektörler; inşaat, 
tarım, petrol, ticaret ve gıda olmuştur.
İthalat, İhracat ve Yatırım Performansı
Venezuela’nın en önemli ihracat ürünü ham 
petroldür ve ihracatın yaklaşık %80lik bölümünü 
oluşturmaktadır. Petrolün ardından metaller, 
kimyevi maddeler ve tarım ürünleri gelmekte-
dir. İthalat açısından bakıldığındaysa işlenmemiş 
mamüller,  makine ve ekipman, ulaşım ve inşaat 
araçları ilk sıraları almaktadır. Ticarette ülkelerin 
aldıkları paylara bakıldığında da şu görülmektedir: 
ihracatta en büyük payı %39.8 ile ABD almakta, 
onu %7.6 ile Hollanda Antilleri, %4.6 ile Çin takip 
etmektedir. İthalatta ise yine en büyük pay %26.1 
ile AB’nindir. Onun ardından %12.6 ile Kolom-
biya, %10.7 ile Brezilya, %6.9 ile Çin ve %4.8 ile 
Meksika gelmektedir. 2008 yılına kadar istikrarlı 
bir şekilde artan Venezuela’nın dış ticareti, küre-
sel kriz nedeniyle 2009 yılında büyük daralma 
yaşamıştır. Petrol, alüminyum ve boksit, çelik, 
kimyasallar, tarımsal ürünler, basit sanayi malları 
ihracatında öne çıkan ürünlerdir. TradeMap geçici 
verilerine göreVenezüella’nın ithalat gerçekleştird-

iği ülkeler arasında Türkiye 2012 yılında 28. sıra-
dadır. Venezüella’nın daha çok coğrafi yakınlığı 
bulunan Latin Amerika ülkelerinden ve ABD’den 
ithalat yaptığı görülmekte birlikte en çok ithalat 
gerçekleştirdiği ülkeler arasında İspanya, İtalya ve 
Almanya gibi üç Avrupa ülkesi de bulunmaktadır.

GENEL DIŞ TİCARETİ
Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 $)

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2011 81,427,734 52,336,077 133.763.811 +29.091.657

2012 85,649,534 66,932,038 152.581.572 +18.717.496

2013 78,393,500 48,259,422 126.652.922 +30.134.078

2014 70,477,852 39,574,555 110.052.407 +30.903.297

2015 38,268,584 28,652,672 66.921.256 +9.615.912

2016 29,748,046 15,563,975 45.312.021 +14.184.071

2017 30,923,038 10,057,852 40.980.890 +20.865.186

Kaynak: www.trademap.org 
 
İHRACATI:
İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 $)

gtip
Ürünler (ilk 
10)

2013 2014 2015 2016 2017

2709 Hampetrol 74,850,619 53,827,006 27,935,963 20,841,029 24,689,094

2710 Akaryakıt 11,010,381 11,841,697 6,050,345 3,426,373 3,100,644

2905
Asiklik 
alkoller

597,443 678,000 490,434 318,760 496,719

2601

Demir cev-
herleri ve 
konsant-
releri

262,257 420,244 363,639 362,822 331,629

7203

Demir olan 
müstahsal-
lar (demirli 
ürünler)

204,504 115,154 249,250 213,231 327,100

2713

Petrol 
koku, 
petrol 
bitümeni, 
asfalt

0 504,973 418,955 208,611 295,793

7601
İşlenmemiş 
aluminyum

28,093 226,242 219,571 194,823 270,313

 
Genel 
Toplam

87,961,213 70,477,852 38,268,584 29,748,046 30,923,038

Kaynak: Trademap-Mirror-Data (2018 ağustos)

Venezuela’nın en önemli ihracat ürünü ham petr-
oldür. İhracatın diğer önemli kalemleri ise kimyevi 
maddeler, demir cevherleri, işlenmemiş alüminyum 
ve kimyasal gübrelerdir.
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İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 $)
Ülkeler 
(ilk 10) 2013 2014 2015 2016 2017

ABD 32,477,094 30,863,481 16,223,281 11,773,497 12,743,231

Çin 13,120,097 11,320,054 6,777,714 5,562,819 7,201,764

Hindistan 14,948,571 13,192,210 6,640,614 5,079,903 5,898,053

Singapur 5,594,171 4,206,835 1,779,591 1,139,164 1,360,937

İspanya 1,672,325 1,725,542 911,838 278,771 430,340

Brezilya 1,180,740 1,174,118 679,891 415,196 391,695

İsveç 701,588 694,761 348,373 293,870 379,264

Malezya 551,527 859,201 459,804 216,273 356,518

Almanya 424,833 160,188 155,605 157,623 288,219

Kolombiya 431,055 439,755 292,118 189,875 219,814

15. Türkiye 193,595 122,633 106,970 65,252 116,538

Genel 
Toplam 78,393,500 70,477,852 38,268,584 29,748,046 30,923,038

Kaynak: Trademap-mirrordata (2018 ağustos)

Venezuela’nın ihracatında başlıca ülkeler; ABD, 
Çin, Hindistan ve Singapur ile İspanya’dır.  olup  
ithalatında ise ABD, Çin, Meksika, Brezilya, Kolom-
biya, Arjantin, Almanya, İtalya, Kanada ve İspanya 
önemli ticaret ortaklarıdır.
Türkiye, 2017 yılı itibariyle Venezuela’nın ihracatın-
da 15. sırada yer almıştır.

İTHALATI
İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 $)

gtip
Ürünler (ilk 
15)

2013 2014 2015 2016 2017

2710 Akaryakıt 110,459 2,944,605 2,369,985 1,765,157 2,009,695

1005 Mısır 792,430 726,510 480,430 414,111 377,430

1001 Buğday 133,272 568,850 494,617 250,755 248,999

2909
Eterler, eter-
alkoller, eter 
fenoller,

40,030 701,917 558,064 258,283 167,981

3004
İlaçlar (do-
zlandırılmış)

2,566,309 1,882,922 1,472,742 717,076 166,534

1006 Pirinç 221,602 282,596 181,010 150,934 163,911

8421 Santrifüjler 226,979 305,088 229,234 137,422 161,353

2304
Soya 
fasulyesi 
küspesi

747,185 563,974 371,469 326,589 160,079

 
Genel 
Toplam

44,951,787 39,574,555 28,652,672 15,563,975 10,057,852

Kaynak: Trademap-mirrordata (2018 ağustos)

Venezuela’nın ithalatında petrol ürünleri başı çek-
mektedir. Diğer ürünler gıda (mısır, buğday, pirinç, 
makarna) ve kimyasallar ile tıbbi ilaçlardır.

İthalatında Başlıca Ülkeler (1.000 $)
Ülkeler (ilk 
10)

2013 2014 2015 2016 2017

ABD 13,201,209 11,137,707 8,345,880 5,232,756 4,169,374

Çin 6,064,501 5,657,421 5,315,772 2,518,913 1,751,130

Meksika 2,154,736 1,551,649 1,221,786 600,028 1,079,641

Brezilya 4,849,840 4,632,139 2,986,604 1,275,738 469,655

Kolombiya 2,255,826 1,986,938 1,060,173 613,933 319,383

26. Türkiye 75,827 48,563 18,681 18,034 37,570

Genel 
Toplam

48,259,422 39,574,555 28,652,672 15,563,975 10,057,852

Kaynak: www.trademap.org 

Venezuela’nın ithalatında önde gelen ülkeler; ABD, 
Çin ve Meksika ile Brezilya, Kolombiya ve 
Arjantin’dir. 

2017 yılı itibariyle Venezuela’nın ithalatında Türkiye 
26. sırada yer almıştır.

Türkiye-Venezuela İkili Ticareti
Venezuela ile ticarette önemli bir gelişme sağla-
nabilmesinin önkoşulu, kapsamlı bir işbirliği an-
laşmasının hayata geçirilmesidir. Bu sayede ülkenin 
hali hazırda yürütmekte olduğu geniş kapsamlı 
sosyal projelere mal ya da hizmet tedariğiimkanı 
ortaya çıkabilecektir. 

Venezuela ile dış ticaretimizde son on yılın verileri 
incelendiğinde sürekli olarak açık verildiği gözlem-
lenmektedir.

Türkiye-Venezuela Dış Ticaret Göstergeleri 
(1.000 $)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2014 48,563 122,633 171,196 -74,070

2015 18,681 106,970 125,651 -88,289

2016 18,034 65,252 83,286 -47,218

2017 37,483 116,538 154,021 -79,055

2017 (oc-
tem)

23,063 72,721 95,784 -49,658

2018 (oc-
tem)

67,940 903,570 971,510 -835,630

Kaynak: TÜİK-2018 Eylül 

2017 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %108 
artış ile 37,5 milyon dolar ithalatımız ise %78 artış 
ile 116,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
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Türkiye’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 $)
Gtip Ürünler (ilk 10) 2015 2016 2017

1101 Buğday unu/mahlut unu 0 198 13,071

1902 Makarnalar ve kuskus 0 1,498 10,164

3401 Sabunlar 1,531 1,370 2,607

9619 Hijyenik havlular, bebek bezleri 
vbhijyenik eşya

0 207 2,192

3306 Ağız veya diş sağlığını korumaya 
mahsus müstahzarlar

0 36 891

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar

716 574 620

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu 
yağları

0 50 582

3307 Traş müstahzarları, vücut deodor-
antları

140 23 557

3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, 
yapraklar, filmler, folyeler

36 330 446

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 
müstahzarlar

527 177 422

7213 Demir veya alaşımsız çelikten 
filmaşin

0 0 284

 Genel Toplam 18,681 18,034 37,570

2017 yılı itibarıyla buğday unu, makarnalar, sabun-
lar, bebek bezi ve hijyenik ürünler, ağız ve diş 
sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar, işlen-
miş mermer, ayçiçekyağı, traş müstahzarları gibi 
ürünler Venezuela’ya olan ihracatımızın önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır.
 
Türkiye’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 $)

Gtip Ürünler (ilk 5) 2015 2016 2017

7203 Demir cevherinin indirgenmesin-
den edilen demirli ürünler

19,331 25,245 54,799

2713 Petrol koku, petrol bitümeni 63,624 32,516 43,152

2905 Asiklik alkoller 0 0 8,666

4401 Yakmaya mahsus ağaçlar, 11,198 0 7,343

2803 Karbon 1,436 1,071 923

 Genel Toplam 106,970 65,252 116,538

Kaynak: Trademap-directdata

Türkiye aleyhine gerçekleşen ithalat artışı; demirli 
ürünler ve petrol türevleri ithalatındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır.

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller
Venezuela ile Türkiye’nin ülkelerinde karşılıklı 
olarak Büyükelçilikleri bulunmaktadır. Venezue-
la’nın Ankara’daki Büyükelçiliğinin yanısıra İstan-
bul’da Başkonsolosluğu da hizmet vermektedir. 
Venezuela-Türkiye arasında imzalanan önemli 
anlaşmalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ

Kültür, Eğitim ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması 14 Ağustos 1991

Dışişleri Eğitim Merkezi ile PedroGual Diplomasi Enst 
Arasındaki İşbirliği Anl.

27 Ağustos 1998

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin 
Vize Gerekliliğinden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma

18 Ekim 1999

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 18 Ekim 1999

Umuma Mahsus Pasaportların Vize Muafiyetine İlişkin 
Anlaşma

13 Eylül 2005

Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Muta-
bakat Muhtırası

23 Ekim 2009

İşbirliği Çerçeve Anlaşması 23 Ekim 2009

Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması 4 Kasım 2010

Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmaya İlişkin 
Tamamlayıcı Anlaşma

10 Ekim 2016

Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 6 Ekim 2017

KAYNAKÇA:
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amer-
ika/venezuela/ulke-profili/ekonomik-gorunum/
genel-ekonomik-durum
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-ameri-
ka/venezuela/ulke-profili/ekonomik-gorunum/turki-
ye-ile-ticaret
http://tuik.gov.tr/Start.do
https://www.deik.org.tr/

Hazırlayan:
Melike YILDIRIM
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Mezhepsel kota sistemine dayalı siyasal düzenin 
arıza verdiği Lübnan’da 9 yıl aradan sonra 

yapılabilen genel seçimler, siyasal istikrarın inşası-
na dair Lübnan halkının umutlarını bir nebze olsun 
yeşertmişti. Ancak, seçimlerin ardından yaşanan 
hükümet kurma tartışmaları mevcut iyimser 
atmosferi yok etmekle kalmadı, eskisinden çok 
daha kötümser bir tabloyu Lübnanlıların kucağına 
bırakıverdi. Cumhurbaşkanının Maruni Hristiyan, 
Başbakanın Sünni Müslüman ve Meclis Başkanının 
Şii Müslüman olmasının anayasal bir gereklilik 
olduğu ülkede, her hükümet kurma sürecinde 
yaşanan kabine tartışmaları bu sefer dış aktörler-
in doğrudan ve dolaylı müdahaleleri ile daha 
da zorlu geçti. Neticede, 9 ay boyunca yaşanan 
anlaşmazlıkların giderilmesi ile 31 Ocak’ta Lüb-
nan’da yeni hükümet kuruldu. Peki, kurulan yeni 
hükümet, seçim sonuçlarının adil bir yansımasını 
ortaya koydu mu? Bakanlık dağılımlarından kim-
ler rahatsız oldu? Yeni hükümete dair uluslararası 
arenada verilen tepkiler, bölgesel ve küresel den-
klemde ne anlam ifade etmektedir? Tüm bu soru-
lara cevap bulabilmek için, hükümet kurulmasının 
önündeki 4 temel sorunun kimin lehine çözüme 
kavuşturulduğuna bakmak ve kurulan yeni kabine-
deki dağılımın genel bir değerlendirmesini yapmak 
gerekmektedir.

6 Mayıs seçimlerinden Hizbullah ve müttefikler-
inin meclisteki sandalyelerin yarısından çoğunu 
elde ederek zaferle çıkmasına karşın, Hizbullah 
karşıtı blokta oy oranını arttıran tek parti olan 
Lübnan Güçleri’nin kabinede daha fazla bakanla 
temsil edilme talebi, hükümet kurulmasını en-
gelleyen meselelerin başında gelmekteydi. Hris-
tiyan oylarının yüzde 30’unu alarak meclisteki 
sandalye sayısını 8’den 15’e yükselten parti, Baş-
bakan Yardımcılığı ve stratejik/icracı bakanlıklar-
dan(İçişleri, Dışişleri, Savunma ve Maliye Bakan-
lıkları) biri dâhil olmak üzere en az 5 bakanlığın 
kendisine tahsis edilmesi gerektiğini savunuyordu. 
Bu talebinin yerine getirilmesi durumunda kabine 
içerisinde önemli bir güç haline gelecek olan Lüb-
nan Güçleri, böylece hem Hristiyan rakibi Özgür 
Yurtsever Hareketi’ni (ÖYH) dengeleyecek hem 
de Hizbullah’ın elini kabinede zayıflatacak bir güç 
unsuru haline gelebilecekti. Lübnan Güçleri’nin 

bu talebinin gerek ÖYH gerekse de Hizbullah 
tarafından reddedilmesiyle aylar boyunca süre-
cek bir krize evrilen bu süreç, Lübnan Güçleri’nin 
geri adım atmasıyla nihayete erdirildi. Başbakan 
Yardımcılığı koltuğuna kendi üyesini oturtan parti, 
icracı bakanlık talebinden vazgeçerek kabinede 
4 bakanla temsil edildi. Neticede, Lübnan Güçleri 
bağlamında ortaya çıkan kriz, genel hatlarıyla ÖYH 
ve Hizbullah’ın istediği şekilde çözüme kavuşturul-
muş oldu. 

Yeni hükümet kurulmasının önündeki ikinci engel, 
Özgür Yurtsever Hareketi’nin bakanlık talebine 
ilişkindi. Hristiyanların oylarının büyük çoğun-
luğunu alan ÖYH, Cumhurbaşkanı’na ayrılan kota 
(3 bakanlık) ile birlikte kabinede 11 bakanlık talep 
etmekteydi. ÖYH’nin bakanlık sayısı ile ilgili yapılan 
tartışmalar, ‘hükümetin düşürülmesi’ meselesinde 
kilitlenmekteydi. Bakanlar kurulunun üçte birinden 
bir fazlasının istifa etmesi durumunda hükümetin 
düşürülebildiği Lübnan’da, ÖYH’nin tek başına 
bu sayıya sahip olması ihtimali tartışma konusu 
olmuştu. ÖYH’nin bu talebine Lübnan Güçleri açık-
tan karşı çıkarken, Hizbullah ise müttefikini ürküt-
memek adına dolaylı olarak karşı çıkıyordu. Zira 
ÖYH’nin bu kadar güçlenmesi, kilit meselelerde 
Hizbullah’la istişare etme refleksini göz ardı et-
mesine sebebiyet verebilirdi. Neticede bu mesele 
de, Ermeni Taşnak Partisi’nin bakanlık talebinin 
ÖYH kontenjanından karşılanması da dâhil olmak 
üzere toplamda 10 bakanlığın ÖYH’ye verilme-
siyle çözüme kavuşturuldu. Böylece Hizbullah, 
hem ÖYH ile arasını iyi tutmuş hem de ÖYH’nin 11 
bakanlık elde ederek merkezi güç unsuru haline 
gelmesinin önüne geçmiş oldu. 

Dürzi grupların bakanlık paylaşımı, yeni hükümetin 
kurulmasının önündeki üçüncü engeldi. Bakanlar 
kurulunda Dürzi gruplara ayrılan 3 kişilik kotanın 
nasıl paylaştırılacağı konusu, Velid Canbulat lid-
erliğindeki İlerici Sosyalist Partisi ile Talal Arslan 
liderliğindeki Lübnan Demokratik Partisi arasında 
ciddi gerginliklere neden oldu. Yapılan pazarlıklar 
neticesinde bir ara formül üretildi. Bu formüle 
göre; İlerici Sosyalist Partisi kabinede 2 bakan ile 
temsil edilirken, Lübnan Demokratik Partisi’ne 
tahsis edilen 1 bakanlık ÖYH’nin kontenjanından 

LÜBNAN’DA YENİ HÜKUMET
ANALİZ

ABD - Suudi Arabistan Bloğunu Rahatsız Eden Hizbullah Zaferi
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verildi. Böylece Hizbullah’a sunduğu destekle 
bilinen Lübnan Demokratik Partisi hem kabinede 
temsil edilmiş oldu hem de bakanlığın ÖYH kon-
tenjanından verilmesiyle Hizbullah, müttefikleri 
arasındaki güç paylaşımını kendisi için avantaja 
çevirme imkânı yakaladı.

Yukarıda zikrettiğimiz üç meselenin çözüme 
kavuşturulmasıyla Ekim ayının sonlarında yeni 
hükümetin kurulması için iyimser bir atmos-
fer oluşmuştu. Ancak Sünni bakanlıkların nasıl 
dağıtılacağı meselesi, sürecin 3 ay daha uzaması-
na sebep olacak yeni bir krizi tetikledi. Sünnilerin 
önemli temsilcilerinden biri olarak görülen Mus-
takbel Partisi’nin seçimlerde oy kaybı yaşamasıyla, 
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Sünniler mecliste 
kendilerine yer bulmuştu. Hizbullah’ın müttefiki 
olan Sünniler için bakanlık talebinde bulunması, bu 
zamana kadar bakanlar kurulundaki Sünni konten-
janını (6 bakanlık) tek başına kullanan Mustakbel 
Partisi’nin tepkisine neden olmuştu. Her ne kadar 
Mustakbel Partisi, Sünni bakanlıkların dağılımı 
konusunun tartışmaya açık olmadığını söylese de, 
Hizbullah’ın ısrarlı tutumu neticesinde geri adım 
atmak zorunda kaldı. Neticede, Mustakbel Partisi 5 
bakanlık ile kabinede temsil edilirken, bir bağımsız 
Sünni bakan da kabinede kendisine yer buldu. 
Öte yandan, bu 4 konu haricinde, -daha az tartışıl-
sa da- kabinenin oluşturulmasında kritik öneme 
sahip olan 2 konu daha gündem konusu olmuştu. 
Bunlardan ilki, Maliye Bakanlığı’nın kime tahsis edi-
leceğiydi. Lübnan’da alınan önemli kararların altın-
da Hristiyan Cumhurbaşkanı ve Sünni Başbakan’ın 
yanı sıra Şii bir Maliye Bakanı’nın imzasının 
olmasının hizipler arası eşitliği sağlayacağını 
savunan Şii Emel Hareketi, Taif Anlaşması’nda 
yazılı olarak ifade edilmese de sözlü görüşmelerde 
varılan mutabakat gereği Maliye Bakanlığı’nda 
ısrarcı olacaklarını belirtmişti. Bu talebe ilk tepki, 
Emel’in müttefiki olan ÖYH’nin resmi lideri Ci-
bran Basil’den gelmiş; iki hareket arasında soğuk 

rüzgârlar esmişti. Ancak, yapılan pazarlıklar sonu-
cunda, yeni kurulan hükümette Maliye Bakanlığı 
Emel Hareketi’ne tahsis edilmiş; sorun daha fazla 
büyümeden çözüme kavuşturulmuştur. Bu gelişme 
Şiiler açısından Lübnan siyasetinde önemli bir 
kazanım olarak görülmüştür İkinci tartışma konusu 
ise, Hizbullah’a Sağlık Bakanlığı’nın tahsis edilme-
si meselesiydi. Başta ABD olmak üzere pek çok 
uluslararası aktör, “bütçe payında dördüncü olan 
ve uluslararası kuruluşlarla bağlantıları bulunan” 
Sağlık Bakanlığı’nın Hizbullah’a verilmesine itiraz 
ediyordu. Ancak seçim sonuçları sebebiyle eli 
güçlü olan Hizbullah’ın bu talebinin yerine getir-
ilmemesi durumunda Lübnan’daki siyasi krizin 
çözüme kavuşturulamayacağını gören söz konusu 
aktörler, istemeyerek de olsa vetolarını geri çek-
mek zorunda kaldılar ve Hariri başkanlığındaki 
yeni kabinede Sağlık Bakanlığı Hizbullah’a verildi. 
Hizbullah da bir ara formül geliştirerek, Sağlık 
Bakanını doğrudan kendi üyelerinden atamak yer-
ine, Nasrallah’ın özel doktoru olarak bilinen Cemil 
Cabak’ı Hizbullah listesinden Sağlık Bakanı olarak 
önerdi. Böylece Sağlık Bakanlığı krizi de Hizbullah 
lehine çözülmüş oldu. 

Sonuç olarak; Hizbullah’ın seçimlerde elde ettiği 
zaferi hükümet kurma çalışmalarında dengele-
mek isteyen yerel/bölgesel/küresel aktörlerin, 
9 ay süren hükümet kurma krizinde Hizbullah’ın 
ısrarlı taleplerinin önemli bir kısmına boyun eğdiği 
görülmektedir. Bu bağlamda, tartışmalı meseleler-
in hemen hepsinin Hizbullah’ın lehine çözüme ka-
vuşturulduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıy-
la, gerek yeni Lübnan hükümetinde gerekse de 
bundan sonra Lübnan siyaset sahnesinde Hizbul-
lah’ı daha etkin bir şekilde göreceğimizi öngörmek 
yanlış olmayacaktır. 

Hazırlayan:
İsmail DUMAN
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AVRUPA’DA 
BİR İTİBAR 
SARSINTISI

Uluslararası arenada uzun bir süredir gündem-
den düşmeyen hadiselerden birisi “Brexit” 

sürecidir.’Britain(Britanya) ve ‘exit(çıkış) kelim-
elerinin birleşimiyle oluşturulan Brexit sözcüğü, 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ifade 
etmektedir. Son zamanlarda hareketli bir dönemi 
olmasına rağmen bu sürecin başlangıç noktası, 
günümüzde geldiği aşama ve muhtemel sena-
ryolar üzerine birçok analizler ve araştırmalar üze-
rinden çokça fikir yürütülmektedir. Nihai sonucu 
henüz elde edilmemiş olan bu süreç, Avrupa tarihi 
açısından bazı çevrelerce alınacak ayrılık kararının 
‘kriz’ niteliği taşımakla birlikte; bazı çevrelerce 
Birleşik Krallık’ın tam bağımsız olabilmesi ve 
bireysel gücünün önündeki engellerinden kurtu-
labilmesi adına en gerekli adımlardan biri olduğu 
öne sürülmüştür.

İdari açıdan ele alacak olursak Avrupa Birliği’nden 
ayrılacak olan idari yapı Birleşik Krallık’tır. İngiltere, 
Galler, İskoçya ve İrlanda’yı içine alan bu yapı 1 
Ocak 1973 tarihinden itibaren (zamanının Avrupa 
Ekonomik Topluluğu(AET) olan) AB’ye üyedir. 
Fakat bu üyelik süreci geçmişte de Fransa’nın 
iki kez vetosuna takılmış, sonrasında sağlanan 
müzakereler ve uzlaşılar sonucu elde edilmiştir. İn-
giltere üyelik statüsünde birlik sistematiklerindeki 
Schengen(serbest dolaşım bölgesi, 1985) ve Euro 
(ortak para birimi, 1998) uygulamalarının içinde 
yer vermemiştir. Dolayısıyla ortak para birimine 
geçişi kabul etmemesi sonucu Birleşik Krallık’ın 
kendi para birimi olan ‘sterlin’ kullanılmaktadır. 
Bazı kaynaklarda bu üyelik ‘misafir üye’ statüsünde 
isimlendirilmiştir. Bunun en önemli faktörlerin-
den birisi Birleşik Krallık’ın öteden beri Avrupa 
ile ‘esnek işbirliği’ modelini savunması olmuştur. 
Ayrıca, Birleşik Krallık bu fikri destekler nitelikteki 
adımlarını Schengen ve Euro bölgesine girmemeyi 
tercih ederek atmıştır. 

İngiltere’nin Brexit kararı bir ilk olma niteliği 
taşımamakta, bu ayrılma girişiminin tarihte benzer 
örneği bulunmaktadır. İlk kez 1975 yılında Avrupa 
Ekonomi Topluluğu’ndan ayrılmaya yönelik bir gi-
rişimde bulunmasına rağmen dönemin İşçi Partisi 
Hükümeti Başbakanı olan Harold Wilson kabined-

eki bölünme sebebiyle kararı askıya almıştır. Brexit 
sürecinin ortaya çıkışında Lizbon Antlaşması’nın 
50.maddesi  anayasal açıdan ayrılma gerekçesinin 
temel dayanağı olmuştur. Bu sürecin başlangıcın-
daki temel sebepler: İngiltere’nin AB’ye yönelik 
yüklü miktardaki yatırımları sonucu Birleşik Krallık 
bütçesi sorunu; serbest dolaşımla birlikte gelişen 
ucuz iş gücü sonucu göçmen sorunu ve kendi 
para birimini gerek iç piyasada gerek uluslar-
arası alanda efektif kullanamadıklarını iddia eden 
ekonomik çevrelerinin baskısı sonucu para politi-
kası sorunu olmuştur. Ayrıca, Brüksel’e devredilen 
yetkilerin bir kısmı önceki senelerde geri alınması 
İngiltere’nin ulusal çıkarlarını koruma adına attığı 
önemli adımlardan biridir. Bu sebeplere ek olarak 
iki önemli faktör İngiltere ayrılma kararını alması 
açısından kritik ve diğer sebeplerden daha hassas 
bir konumda olmuştur. Birinci faktör, 2014 yılın-
da şiddetlenen İskoç bağımsızlık hareketinin bir 
tezahürü sonucu toprak bütünlüğünün korunması 
konusudur. Her ne kadar 2014 yılındaki referan-
dumda İskoçlar Birleşik Krallık’tan ayrılmama 
kararı almış olsalar da, bu durum yeni bir ayrılıkçı 
hareketin alevlenmeyeceğini garantilememiştir. 
İngiltere’nin bu tarz hareketlerin ortaya çıkışını 
önleyememesinin sebebi bazı çevrelerce AB ile 
olan üyelik statüsüne bağlanmıştır. Dolayısıyla, 
başka ayrılıkçı fikirlerin ortaya çıkmasını önle-
mek açısından AB’den ayrılma kararını alıp olası 
güvenlik meseleleriyle doğrudan ilgilenebilme 
fırsatı oluşturmak amaçlanmıştır. İkinci faktör ise 
İngilitere’nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortak-
lığı(TTIP)’nda ABD’nin en yakınında olma amacıdır. 
Çünkü ABD ile kadim bağlara sahip olan İngiltere, 
bu bağlar gereği (özellikle İkinci Dünya Savaşı son-
rası) istihdam ve refah artışı yönüyle güçlenerek 
büyüme çizgisinde bir rota izlediğini düşündüğü 
ABD ile sıkı bir işbirliği içinde olmayı hedeflemiştir. 
Çünkü ABD, her ne kadar Trump döneminde bunu 
başaramayıp birçok gelişmede AB ile fikir ayrılığı-
na düşse de, Brexit fikrinin ortaya çıktığı dönemler 
olan Obama yönetimi sırasında hedeflenen: arka 
planda uluslararası rekabet gücünü arttırmak, iş 
sahaları oluşturma ve büyüme sağlama çabasına 
girmek; AB’ye karşı ise barış misyonu stratejisiyle 
AB’yi daha fazla etki alanına alabileceği bir yol har-
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itası olmuştur. İngiltere ise – daha derinlemesine 
bir bütünleşme fikrinden ziyade – Avrupa Birliği 
yapısına alternatif olarak 1960’ta Avrupa Serbest 
Ticaret Bölgesi(EFTA) bölgesini kurup AB’ye karşı 
daha esnek ya da teknik tabiriyle ‘iki vitesli(à la 
carte)’ politika izleme yoluna gitmiştir. 

Bir diğer açıdan ise, egemenlik ve göç politi-
kaları hususunda ayrılma yanlısı kampanyalar 
yürütülmesine karşın, AB ile ortak pazar ilişkile-
rinde yaşanması muhtemel olumsuzluklar Brexit’in 
İngiltere açısından dezavantajlı bir durum iken, 
Avrupa için de uluslararası konjonktürde güç ve 
itibar yaşayacağının bir habercisi olarak kabul 
edilmiştir. Bu hususta ayrılık karşıtı olan çevrelerce 
bazı deliller öne sürülmüştür. Birincisi, Birleşik 
Krallık ile Avrupa Konseyi 18-19 Şubat 2016’da 
yaptığı müzakerelerde yeniden düzenleme talep 
ettiği hususlar için AB’nin Birleşik Krallık’a gerekli 
güvenceyi temin ettiği belirtilmektedir. Bu sebep-
ten, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılmasının bir 
rasyonalitesi bulunmadığı savunulmuştur. İkincisi, 
Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması durumunda 
ulusal para birimi olan ‘sterlin’in, dolar karşısında 
hızlı bir şekilde değer kaybedeceği belirtilmiştir. Bu 
durum dünyanın önemli finans merkezlerinden biri 
olan Londra Borsası’nın saygınlığını zedeleyecek ve 
ülkenin milli gelirinde azalmaya sebep olacağından 
ayrılmaya yönelik bir hamlenin karşısında olunması 
gerektiği savunulmuştur. Üçüncü olarak, İngiltere 
ticari hacminin ve ticari ortaklıkların büyük çoğun-
luğunun AB ülkeleriyle olmasından dolayı olası bir 
ayrılık durumunda İngiltere’nin ticari açıdan büyük 
ölçüde güç kaybetmesine sebep olacağı belirtilm-
iştir. Dolayısıyla, halkın uzun vadede fakirleşme 
ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği 
savunulmuştur. Dördüncü olarak da,  Avrupa ve 
dünya genelinde giderek hız kazanan terörizmle 
mücadele için Londra’nın AB’ye üye diğer ülkeler-
le daha fazla ortak politika geliştirmesi gerektiği, 
aksi taktirde dünyanın çeşitli yerlerinde karşılaşılan 
terörist saldırılara karşı mücadele edilmesinin gi-
derek zorlaşacağı savunulmuştur.

Brexit sürecinin başlangıç noktası olarak Muh-
afazakâr Parti’nin 2013 yılında öne sürdüğü AB 
ile ilişkilerde reform gerekliliği, 23 Haziran 2016 
tarihinde yapılan referandumda Birleşik Krallık 
halkının 51,9% oranın AB’den ayrılmaya yönelik 
tercihiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Bu referan-
dum sonucunda dönemin başbakanı David Cam-

eron 24 Haziran 2016 tarihinde istifa kararı almıştır. 
Ayrıca referandumda çıkan karar sonrasında 
işleyen süreçte İngiltere’nin ayrılma için tanınan 
2 yıllık resmi zaman dilimini 29 Mart 2019 tari-
hinde tamamlayıp Birlik’ten tamamıyla ayrılması 
öngörülmekteydi. Fakat Başbakan Theresa May’in 
AB’den ayrılış sürecinin yeniden değerlendirilmesi 
adına ertelenmesine yönelik talebinin 14 Mart 2019 
tarihinde İngiliz Parlementosu’nda onaylanması 
sonucu, bu talebi 21 Mart 2019 tarihindeki liderler 
zirvesine bildirmesi bekleniyor. 
Sonuç olarak Birleşik Krallık uzun yıllardır içinde 
bulunduğu Avrupa sistematiklerinden ayrılma 
ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştır. İngiltere açısın-
dan bu sürecin ve getireceği muhtemel sonuçların 
olumlu ve olumsuz yönleri Parlamento’da uzun 
tartışmalarla değerlendirme çabası içine girilm-
iştir. Her ne kadar karşılıklı ilişkilerin bozulmaması 
için sürecin ertelenmesi veya ortadan kaldırıl-
masına yönelik girişimler ihtimal dâhilinde olsa 
da, İngiltere kendi çıkarını koruma adına tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı gibi bu kritik süreçte 
de yaş tahtaya basmamayı garantilemeye yönelik 
adımlar atacağı açıktır. Belki, Avrupa ve uluslar-
arası gündemde adından sıkça söz ettiren ‘Brexit’ 
süreci, nihai sonuca ulaşmak için değil de,  arka 
planda gerçekleşmekte olan daha yıkıcı krizlerin 
üstünü örtbas etme çabası sonucu ortaya atılmış 
bu süreçtir, tartışılır. Zira bu kanıya varmak kolay 
olmamakla birlikte, kesin sonucun ortaya çık-
masından sonra tarihsel açıdan geriye yönelik bir 
değerlendirme yapmak süreci daha sağlıklı oku-
mayı sağlayacaktır.
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Yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir tevhid san-
cağından mahrum İslam Ülkeleri’nde her geçen 

gün ayrı bir olay, zulüm ya da kargaşa baş gösteri-
yor. Kimisi çok yakından tanıyıp, adını sık sık duy-
duğumuz coğrafyalar olsa da bir çoğu hakkında 
ne olup bittiğine dair o an gündeme gelen haber 
başlıkları dışında hiçbir bilgi sahibi değiliz.

 Adını ve varlığını bildiğimiz ancak belki de harita 
da bile nerede olduğunu bilmediğimiz o ülkelerden 
biri de Sudan. Sudan ya da resmî adıyla Sudan 
Cumhuriyeti Afrika’nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti 
Hartum’dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan 
kuzeyden  Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğu-
dan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, 
batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzey-
batıdan da Libya’yla çevrilidir. Nil, Sudan’ı Batı ve 
Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum’un 
Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi 
nehir birleşir. Sudan’ın ortasından, dış ilişkilerinde 
kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol 
oynayan Nil Vadisi geçer.

İnsanların Sudan’da yaşamaya başlaması milattan 
önce 5000 yılına kadar uzanır. 1,886,068 km2’lik 
yüzölçümü ile dünyanın en büyük 16. ülkesidir. 
Ülkenin, 2011 yılında Sudan ve Güney Sudan olarak 
ikiye ayrılmasından sonra yüzölçümü bakımından 
Afrika’nın en büyük ülkesi olma özelliğini Ceza- 
yir’e kaptırmıştır. Nüfus bakımından 30.9 milyonluk 
nüfusuyla dünyada 40. sıradadır. Ayrıca başkenti 
ile en büyük şehrinin birbirine en yakın olduğu 
ülkedir. (Hartum (başkent) - Omdurman (en büyük 
şehir) arası uzaklık : 150 metre). Bunun nedeni iki 
şehri ayıran engelin Nil Nehri olmasıdır.

Sudan, Güney Sudan’ın 9 Temmuz 2011’de 
bağımsız olmasından önce Afrika’nın en geniş 
yüzölçümüne sahip ülkesiydi. İngiltere’den 1956 
yılında bağımsızlığını kazanan Sudan, bu tarihten 
beri büyük çatışmalara sahne oldu. 17 yıl süren iç 
savaş 1972’de Adis Ababa Anlaşması’nın imzalan-
masıyla sona erdi ancak anlaşmanın ihlal edilmesi 
için 10 yıl yetti ve ikinci iç savaş başladı. 2005 
yılında yapılan yeni bir anlaşmayla şiddet olayları 
azaldı ancak kuzey ve güney arasındaki tartışmalı 
sınır bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde 
çatışmalar sürdü.
İktidardaki Ulusal Kongre Partisi, ülkenin önde 
gelen siyasi gücünü oluşturuyor. Sudan Devlet 
Başkanı Ömer El Beşir, soykırım suçlarından dolayı 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından 
tutuklama emriyle aranıyor.

2006-2008 yılları arasında hareketlenen ülke 
ekonomisi de o tarihten bu yana yavaşlamış du-
rumda. Yoksulluk da ülkenin önde gelen sorun-
larından biri. Halkın en az yüzde 40’ı yoksulluk 
sınırının altında hayatta kalmaya çalışıyor. 

Ömer El Beşir, 1989’da yaptığı kansız bir darbey-
le iktidara geldi ve o tarihten bu yana koltuğunu 
kaybetmedi. Beşir, 1996, 2000 ve 2010’da yapılan 
seçimlerde yeniden seçildi. Ancak uluslararası 
gözlemciler bu seçimlerin her birinde yoğun yol- 
suzluk ve hile yapıldığını aktardı.

Hartum yönetimi, 2011’de Güney Sudan’ın ayrılması 
sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş 
etmeye çalışıyor. Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve 
nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir’in yeniden 
adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride 
bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu. 

   Ülkede 2018’in aralık ayında hükümetin somun 
ekmeğin fiyatını bir Sudan poundundan üç Sudan 
pounduna çıkarması ve pek çok yaşamsal ürüne 
zam gelmesi üzerine protestolar başlamıştı. Temel 
tüketim ürünlerindeki fiyat artışına tepki olarak 
başlayan protestolar devrim talebiyle ülke gene-
line yayıldı. Protostolarda yüzlerce kişi gözaltına 
alındı; Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre şu 
ana kadar 50’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

ANALİZ
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19 Aralık tarihinden bu güne artarak devam eden 
gösterilerden sonra geçtiğimiz şubat ayında 
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin 
feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal 
(OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda devlet televizyonundan canlı yayınla-
nan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 
eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede 
bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

OHAL ilanı ile kitlesel olarak artarak devam eden 
gösteriler iyice çığırından çıkacak hale gelmiş 
durumda. Buna karşılık 4 tane cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi daha yayınlayan Ömer El Beşir duru-
mu daha da içinden çıkılmaz ve kaos sürükleyen 
bir hale getirmiş oldu. 

Kararnameye göre, izinsiz grev, gösteri, yürüyüş ve 
sempozyum düzenlenemeyecek. Güvenlik güçleri, 
gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabi-
lecek ve yargılama tamamlanana kadar yasa dışı 
olduğu tespit edilen para ve eşyalara el koyabi-
lecek.
   
OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüph-
elenilen kişiler tutuklanabilecek. Devletin saygınlığı 
ve egemenliğini, sembollerini, organlarını veya 
temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve 
yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç 
sayılacak.

Protestolar gün be gün artarak devam ederken 
hükümet tarafından bir yeni hamle daha gelmesi 
de gelecek adına korkunç senaryoların yazılması-
na sebep oluyor. Sudan Başsavcılığı’nın başkent 
dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıklarının kurula-

cağını açıklamasının ardından, Yargıtaydan yapılan 
açıklamada, ülkede kamu güvenliğinin korunması 
ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulan-
masını sağlamak amacıyla yeni mahkemelerin 
açılacağı belirtildi.

Hükümet tarafından 18 eyalette olağanüstü hal 
yasalarını ihlal edenlerin yargılanacağı ilk derece 
ve istinaf mahkemelerinin kurulacağını ve söz 
konusu mahkemelerin Ceza Kanunu, OHAL ve 
Kamu Güvenliği Kanunu ile Cumhurbaşkanı Ömer 
el Beşir tarafından 25 Şubat’ta açıklanan OHAL 
kararnameleri kapsamında işlenen suçlara bak-
makla yetkili olduğu kaydedildi. Yıllardır yangının 
içinde taşıyan bir çok İslam Ülkesinden biri olan 
Sudan’da da yaşanan olaylar yürek sızlatıyor. Yine 
bir iç savaş ve kargaşayla kaosa sürüklenen İslam 
beldesinde Müslümanlar ölürken bu vahşetten 
çıkar elde eden kan emici ülkeler de fırsat kolluyor. 
Çok zengin petrol yataklarına sahip olan ve ihra-
cat gelirlerinin yaklaşık %70’ini sağlayan Sudan’da  
petrol yatakları iç savaşla bölünen Kuzey Sudan’da 
ancak bu petrolün rafinerileri ise Güney Sudan’ da 
bulunuyor.

Halkın yoksullaştırılarak emeğinin sömürüldüğü, 
alın terinden zulme dönüşen bu haksız emperyal-
ist sistemde çözüm yine birlik ve beraberlik yani 
tevhid sancağı altında toplanmaktır. Öyle ki; Em-
peryalistler sadece kuvvetten anlar ve çekinirler. 
15 Haziran 1997’de imzalanan D-8 anlaşmasının 
ortaya koyduğu prensipler ve hedefler insanlık 
âleminin barış, diyalog, işbirliği, adalet, eşitlik 
ve özgürlük özlemine cevap vermek için atılmış 
önemli ve somut bir adımdır.

Gün bizi biz yapan inanç ve ortak payda değerler-
imiz ile bir araya gelmek, İslam beldelerinde ki so-
runlara yine İslam ülkelerinin çıkarlarını ön planda 
tutan politikalarla çözüm bulmaktır. Görmekteyiz 
ki nerede kan ve göz yaşı varsa orada yine zulüm 
gören bir Müslüman vardır. Dünya hayatının bir 
durak ve dert yumağından ibaret olduğunu bilmeli 
ve Ümmet olarak bir birimize sarılmalıyız.
Bizi dertsiz bırakma  Allahım..

Hazırlayan:
Mücahid N. YILDIZ
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SIRBİSTAN-KOSOVA GERİLİMİ
ANALİZ

1.Geçmişteki ilişkiler ve kosovanın tarihi

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kosova, 
Roma İmparatorluğu döneminde Dardan-

ların yaşadığı ‘’Dardania’’ bölgesini kapsamakta. 
Günümüzde de Arnavutların çoğunluk olarak 
yaşadığı Kosova bölgesi Arnavutların eski toprağı 
olarak bilinmektedir.

1389 yılında yapılan 1.Kosova muharebesi sonrası 
Kosova topraklarının büyük kısmı Osmanlı devleti-
nin hakimiyetine katıldı. 1389’da Osmanlı devletine 
katılan ülke 1912 1.balkan savaşında Sırbistan’ın 
eline geçene dek Osmanlı toprağı idi.

Kosova fethinden sonra Osmanlı yönetimi bu 
bölgeye Arnavutları ve Türkleri yerleştirmeye 
başlamıştır. 

1.Kosova muharebesinde Sırpların Osmanlı ordusu-
na yenilmeleriyle Ortaçağ Büyük Sırp İmparator-
luğu tarih sahnesinden silinmiştir.

Kosova 1389’da Osmanlı topraklarına katıldık-
tan sonra Üsküp sancağına bağlandı. Osmanlı 
yönetimi ardından Sırplar Kosova’yı terk etm-
eye başladılar. Osmanlı’nın Balkanlar’da ilerle-
diği dönemlerde Arnavutlar, Sırplar tarafından 
boşaltılan Kuzey Arnavutluk’a ve Kosova ovalarına 
yerleşmişlerdir. Arnavutlar bu süreçte bu toprak-
lara sahip olurken ve Slavlaşmaya karşı kimliklerini 
korumaya muvaffak oldular.

İslamlaşmak, Arnavutların yerleşim yerlerini 
genişletmelerine imkân sağlarken bir yandan da 
Slavlaşmaktan kurtarmıştı.

Arnavutların İslamlaşması ve İslamiyeti kabul 
etmesi uzun zaman almıştır. Bu demek oluyor ki 
Osmanlı yönetimi diğer halklara İslamiyeti kabul 
ettirme hususunda herhangi bir baskı uygulama-
mıştır. Arnavutlar tamamen kendi hür iradeleriyle 
geçen zamanla İslamiyeti benimsemişlerdir.

500 yıllık Osmanlı hakimiyetinde Kosova adeta 
bir İslam beldesi olmuştur ve İslam’a ve Osmanlı 
medeniyetine büyük hizmetlerde bulunmuş şahsi-
yetler doğurmuştur .

Balkan savaşlarının patlak vermesi ve Osmanlı 
devletinin zayıflanması ile birlikte Kosova Osmanlı 
yönetiminden ayrılmak zorunda kaldı.

Bu süreçte  Rusların, Balkanlı halklar üzerindeki 
propagandası, milliyetçilik ve bağımsızlık   akımıyla 
birleşince, 19. yüzyılın başlarından itibaren Balkan-
larda bağımsızlık hareketleri başlamıştır.

Arnavutlar ise 1912-1913 balkan savaşlarının sonuna 
kadar Osmanlının ‘’sadık Müslüman tebaası ‘’ 
olarak kalmaya devam etmişlerdir. Arnavutlar 
Osmanlı topraklarında ortaya çıkan milliyetçi 
harekete karşı 1878’de Kosova’dan ve Batı Maked-
onya’dan 300 delegenin katılımıyla ‘’Prizren Birliği’’ 
adı verilen bir Arnavut kongresi yapmışlardır. 
Prizren kongresini düzenleyen Arnavutlar 1878 
Osmanlı - Rus savaşı sonrasında dönemin büyük 
güçlerinin Balkanlara yeni bir düzen verme 
çalışmasına karşı Osmanlı devletinde kalma kararı 
almışlardır.

II. Abdülhamit, Osmanlı Devleti’nin toprak bütün-
lüğünü sağlamaya yönelik olarak, Pan-İslamizm 
çerçevesinde bu kongreye destek vererek kon-
grenin milliyetçi bir kimliğe bürünmesini engelle-
meyi başarmıştır.

Ancak Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Müslüman 
halkların haklarını koruyamayacak duruma gelme-
siyle bu birlik, Osmanlı Devleti içinde özerklik 
istemeye başlamıştır.

Kosova, Balkan Savaşları’nın sonuna kadar Os-
manlı hâkimiyetinde kalmıştır. Savaş sonunda Türk 
orduları Kosova’yı Sırplara terk etmek zorunda 
kalmıştır.

Osmanlı, Balkan Savaşları’nı kaybettikten sonra 
geri çekilmek zorunda kalınca, 1913’te yapılan Lon-
dra Büyükelçiler Konferansı’yla, korumasız kalan 
Arnavut toprakları parçalandı ve Arnavut nüfusun 
yaşadığı Kosova’nın Sırbistan’a verilmesine karar 
verildi.
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1.Balkan savaşından sonra Sırbistan krallığı toprak-
larına katılan Kosova eski huzuruna bir türlü ka-
vuşamadı ve birçok zulümlere ve sıkıntılara maruz 
kaldı.

Bu durum 1992 yılına kadar devam etti. Yugo-
slavya’nın parçalanmasından sonra Kosova Sır-
bistan’ın sınırları içinde kaldı. Bu dönemde Sırp 
hükümeti Kosovalılarca talep edilen özerkliği 
tanımadı.

1990lı yıllarda Sırbistan hükümeti ve Kosovalılar 
arasında birçok şiddet olayı yaşandı.
1992’de başlayan bu iki ülke arasında gerilim şid-
detli bir şekilde 1999 yılına kadar devam etti. Koso-
va 1999 yılında NATO tarafından yapılan Kosova 
operasyonu sonrasında Sırbistan’dan ayrı özerklik 
kazandı. 

Kosova’nın statüsü konusunda yapılan görüşmel-
erin çıkmaza girmesi ve Arnavutların Sırp yöne-
timini istememesi üzerine Kosova 17 Şubat 2008 
tarihinde kendi bağımsızlığını ilan etti.

2008’den bu yana Kosova hükümeti uluslar arası 
arenada tanınma faaliyetlerini başarı ile sürdürme-
ktedir. Bu hususta Türkiye’nin Kosova devletine 
vermiş olduğu desteklerini de görmezden gele-
meyiz. Türkiye Cumhuriyeti Kosova’yı devlet olarak 
tanıyan ilk ülkelerden bir tanesidir. 1999 Sırplarla 
savaşında da NATO üyesi olarak Sırp ordusuna 
karşı düzenlenen bombardımanlara katılmış ve 
Arnavutlardan yana tavır sergilemiştir.

Günümüzde Kosova uluslar arası arenada yaklaşık 
116 ülkeden tanınmaktadır.

2.Son zamanda iki ülke arası sınır gerilimi.
Bağımsızlık sonrası da iki ülke arası nihai barış için 
görüşmeler AB gözetiminde sürmektedir. Koso-
va barışa daha yakın, Sırbistan ise hayli uzaktır. 
Sırbistan için iki yol var, ya AB üyesi olmayacak, 
Kosova’yı tanımadan mevcut durumu sürdürecek, 
ya da Kosova’yı tanıyarak AB üyeliği için önemli bir 
avantaj elde edecektir. Kosova için aslında ciddi bir 
güçlük yoktur.

Kosova’da yaşayan Sırpların halkları ile ilgili 
demokratik adımları atacak ve yerel yönetimlerde 
temsil haklarını güçlendirecektir. Bunları önemli 
ölçüde tamamladı Kosova. 

Problem Sırpların ikna edilememiş olmasında.
 

Sırbistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanıması, 
emperyalist bakış açısı nedeniyle çok kolay değil. 
Kosova topraklarının Sırbistan’a ait olduğu iddiası 
onlar için adeta bir yemin.

Son zamanlarda Kosova ve Sırbistan hükümeti 
arasında yeni sınırlar konusunda bir uzlaşmaya 
gidileceği söz konusu oldu. Bu uzlaşma Kosova’nın 
bağımsızlığından on yıl sonra iki ülke arasında 
süregelen sorunu çözeceği konusunda bir ihtimal 
olarak görüldü.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ortaya ente-
resan bir teklif getirdi. Taçi ‘’barışın gerçekleşmesi 
için Sırbistan ile karşılıklı toprak değişimi yapıl-
malıdır.’’dedi.  Taçi’nin kastı; Sırpların çoğunluk 
olarak yaşadığı Kuzey Mitroviça’nın Sırbistan’a 
verilmesi, Preşeva’nın ise Kosova’ya. 

Ancak herkes bu çözümü beğenmiyor. Öneriye 
ciddi eleştiriler yöneltenler mevcut. 100 binden fa-
zla insanın hayatını kaybettiği ve yerinden edildiği 
etnik savaşın izleri pek çok kişi için hala taze ve 
yeniden yer değiştirmek mecburiyetinde kalmak 
istemeyenlerin sayısı hayli fazla.

Öte yandan öneriye farklı açıdan karşı çıkanlar 
da bulunuyor. Yeniden sınırların değiştirilmesi ve 
halkaların farklı yönetimler altına girmesinin etnik 
sürtüşmeleri derinleştirebileceği endişesi taşıyan-
lar var.

Aynı kültür ve etnik yapıdaki insanların birlikte 
yaşayıp diğerlerinin azınlık kalmasındansa ülkelerin 
çok kültürlü ve farklı etnik yapılı olarak yaşamayı 
öğrenmesinin daha uzun vadeli ama sağlıklı bir 
yaklaşım olduğunu düşünenler de var.

İki tarafın anlaşması için bu teklife hiç ihtiyaç yok-
tur.



Mart
2019

Mart
2019

22

Peki, Taçi niçin bu yola girdi? Taçi çok ciddi bir 
problemle yüz yüze. Sırbistan – Kosova savaşı 
arasında karşılıklı birçok savaş suçu işlendi. Taçi bu 
suçları işleten savaş dönemi komutanlarından biri 
olmakla suçlanıyor. Kosova-Sırbistan savaşı sırasın-
da işlenmiş savaş suçlarına bakmak üzere özel bir 
mahkeme kuruldu.

Haşim Taçi bu mahkemede yargılanmak için sıra 
bekleyen eski komutanlardandır.

İşte söylenen şu; Haşim Taçi bu süreci atlatmaya 
çalışıyor. Barışı sağlayan ve AB’ye giriş kapılarını 
açan bir siyasi olarak savaş suçları konusunu ka-
pattırmayı umuyor.

Kosova halkı hiçbir anlamı olmayan bu toprak 
değişimi formülüne aşırı tepki gösterdi.
Diğer taraftan Sırbistan hükümeti ve Cumhur-
başkanı Aleksandar Vuçiç Kosova üzerindeki etkis-
ini korumaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Vuçiç Kosova’nın içişlerine kriz du-
rumlarında karışmak için Kosova’daki Sırp azınlığı 
baskı ve şantaj için kullanmaktadır. Kosova’daki 
Sırplar Sırbistan hükümeti için ‘’Truva atı ‘’ hük-
mündedirler.

Sırp liderin Kuzey Mitrovica’da gerçekleştirdiği 
ziyarette Sırplara hitap etti. Vuçiç’in burada yap-
acağı konuşma, günler öncesinden medyada 
“tarihi” olarak nitelendirilse de tekrardan öteye 
geçmedi.

Herkes Kosova meselesinin nihai çözümüne ilişkin 
bir konuşma beklerken, Vuçiç “Kosova’yı tanıya-
cakları söylemlerinin yalandan ibaret” olduğunu 
söylemekle yetindi. Kosova sorununun çözümü 
noktasında henüz bir taslak dahi olmadığını 
açıklayan Sırp lider, uzun vadede Arnavutlar ile 
Sırplar arasında bir anlaşmanın sağlanması ger-
ektiğini söyledi. Silahın değil istihdamın gücüne 
inandıklarını ifade eden Vuçiç, Kosova’da yaşayan 
Sırplara topraklarını terk etmemeleri ve daha fazla 
çocuk sahibi olmaları çağrısında bulundu. İki ülke 
arasında sınır değişimi olacağı söylemlerinin yanlış 
olduğunu savunan Vuçiç, Kosova’daki Sırp halkı 
için en doğru çözümü bulacaklarını belirtti.

Sırp liderin Kosova’daki Sırplara yatırım ve yardım 
vaatleri de dikkat çekerken, “Sırpların yaşadığı her 
yerde dilini ve kültürünü korumaları gerektiğini” 

vurgulayarak, Kosova’daki 10 Sırp belediyesinde 
anaokulundan yeni iş yerlerinin açılmasına kadar 
her alanda yardımda bulunacaklarını ifade etti.
Kosova’ya geliş amacının buradaki Sırp beledi-
yelerine maddi yardım sağlamak olduğunu dile 
getiren Vuçiç, “Sırpların yaşadığı her köyü ziyaret 
edip, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni 
yapacağız. Buna kimse engel olamaz.” ifadelerini 
kullandı.

Sırbistan hükümetinin toprak değişimi formülünü 
kabul etmesi halinde Sırpların yaşadığı bir bölge 
olan Kuzey Mitroviça’yı alırken, Kosova’nın içişler-
ine karışma hakkından vazgeçmiş olacaktır. Bu 
hamle ile Sırbistan hükümeti kısa vadeli bir plan 
kazanırken uzun vadeli bir planı kaybetmiş olacak 
anlamına gelir. Hepimizin bildiği gibi Sırbistan’ın 
Kosova üzerindeki nihai hedefi Kosova’nın tama-
mını Sırbistan’a ilhak etmesidir.

Toprak değişiminin olması halinde Sırplar Koso-
va’nın iç siyasetindeki politik ağırlığını büyük bir 
oranda kaybetmiş olacaklardır. Bunun bir sonucu 
olarak Sırbistan şuan ki Kosova üzerindeki mevcut 
tesirine sahip olamayacaktır. Bosna örneğinde de 
olduğu gibi.

Şimdi Sırbistan hükümeti toprak değişimi 
formülünü kabul etmesi halinde durumun daha iyi 
anlaşılması için şu soruyu sormak icap eder; Neden 
Sırbistan Kosova’dan vazgeçmiş gibi gözüküyor?
Farklı politika analistleri şöyle bir ihtimale de yer 
veriyor ; Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç Sırp halkı 
ve uluslar arası topluluğun nezdinde Kosova’yı 
kaybettiklerini itiraf etti ; ‘’tüm Sırplar Kosova’yı 
kaybettiklerini biliyorlar ,ancak elimizden gele-
ni kurtarmak için her şeyi yapmaya çalışacağım 
‘’dedi. 

Bu sözleriyle, en azından kuzey Mitroviça’yı kurtar-
mak istediği anlaşılıyor. 

Sırbistan uluslar arası arenada Kosova konusunda 
ciddi baskılar ve zorlamalar görmüştür. Bu baskı ve 
zorlamalar Sırbistan hükümetini geri adım atmak 
zorunda bırakmış olarak da yorumlanabilir.
Bu konudaki ABD’nin tutumu, yeni sınırların 
çizilmesinden yana olduğunu açıkladılar.
ABD’nin ulusal güvenlik danışmanı John Bolten, 
eğer iki taraf sınırların değişmesinde uzlaşırsa, bu 
karara destek vereceklerini söyledi.
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Avrupa birliği ise, iki ülke neyin üzerinde uzlaşırsa, 
o kararı destekleyeceklerini açıkladı.

Rusya, Sırbistan’ın AB üyeliğine kapı açılması 
durumunda, sınırların değişmesinden ve varılan 
anlaşmaya karşı çıkmayacaklarını açıklasa da 
jeopolitik açıdan baktığımızda Rusya’nın böyle bir 
anlaşmayı kabul etmekle, ABD’nin bu süreçte aracı 
görevini yapacağı için Balkanlar üzerinde elini 
daha çok güçlendirmiş olacaktır.

Almanya ise bu duruma olumsuz baktıklarını 
açıkladılar.  Avrupa’nın lideri konumundaki Alman-
ya, bu sürecin Balkanlar ve Avrupa’daki huzuru 
sarsacağı yönünde açıklama yaptılar.

Böyle bir anlaşmaya varılması durumunda AB, İs-
panya’daki Katalonya sorunu, Romanya’daki Macar 
sorunu ile de yüzleşmek durumunda kalabileceğini 
söyledi.

Türkiye’nin bu konudaki tutumu ise herkes tarafın-
dan en çok merak edilen bir husustur. 
Son zamanlarda Suriye nedeniyle Türkiye’nin 
Rusya’ya yakınlaşmaya çalışması balkanlarda da 
Türkiye’yi Rusya’dan yana bir dış politika izlemeye 
zorlamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Sırbistan’a resmi ziyarette bulunması ve 
ticari anlaşmalar yapılması iki ülke arası iyi ilişkileri 
güçlendirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti makamlarca resmi bir açıkla-
ma yapılmaması ile birlikte herhangi bir ülkeden 
açıkça yana tavır sergilenmemiştir. 

Kosova’nın tamamen bağımsız bir ülke olmak 
için haklı mücadelesinde ve Sırbistan’ın da onu 
tanıması yolunda hak ve hukuk çerçevesinde 
bütün dünya devletleri tarafından desteklen-
melidir. 

Arnavutların balkanlarda üç devleti var. 7 mily-
onu aşkın nüfusu, aile başı 5-6 çocuk ortalaması 
ile gittikçe genişleyen etki alanı ve balkanların en 
genç nüfusu yapısı ile üzerinde çok ciddi durulması 
gereken bir millettir Arnavutlar. Ayrıca Kosova, 
Arnavutluk, Makedonya olmak üzere dış politika 
enstrümanı olarak fonksiyon yapabilecek üç adet 
devlete sahiptir. Arnavutları dikkate almayanlar 
yanılır ve elbette Arnavutların desteğinden yoksun 
kalırlar. Ayrıca 5 milyonu aşkın bir Arnavut nüfus 
Türkiye’de yaşıyor. Hepsi Türkiye’yi sever, hepsi 
milliyetçi insanlar. Türkiye’ye zarar gelmesin diye 
en çok emek veren topluluklardan birisi de Ar-
navutlardır.

Rusya’nın Türkiye’nin yakınlaşmasını ciddiye al-
abilmesi, anlaşılıyor ki Türkiye’nin çok daha fazla 
Rusya yanlısı ciddi adımlar atmasını gerektiriyor. 
Türkiye’nin bu konuda çok ciddi ve olgun bir siya-
set takip etmesi gerekmekte. 

Hiçbir şey uğruna Balkanlarda en büyük  müttefiki 
ve dost olan Arnavutları yalnız bırakmamalıdır.

Hazırlayan:
Alican ULAJ
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ARAP BAHARININ 
ARDINDA BIRAKTIKLARI

ARAP BAHARI NEDİR?
Arap Baharı; Arap halklarının demokrasi, özgürlük, 
refah ve insan hakları taleplerinden zuhur etmiş 
bölgesel ve toplumsal bir harekettir. Sonucunda 
birçok Arap diktatörü devrilmiştir.

Arap Baharı, şeklinde isimlendirilmesinin nedeni 
uz-manların çalkantılı, sıkıntılı ve bunalımlı dönem-
lere bahar demesindendir.

Mısır, Tunus, Libya, Yemen gibi ülkelerin başların-
daki diktatör rollü kişilerin tutumları, icraatları 
ve ülkelerini götürdüğü noktalar artık halklarını 
rahatsız etmeye başlamıştı. İşsizlik, gıda en-
flasyonu, ifade ve düşünce kısıtlaması, kötü 
yaşam koşulları siyasi yozlaşmalar ve yolsuzluk-
lar karışıklıkları tetikliyordu. Halklar rejimler-den 
şikâyetçilerdi. Büyük olaylar bir kıvılcımla başlar. 
Birinci Dünya Savaşı’nın kıvılcımının Sırp veli-
ahdının katli şeklinde olması gibi Arap Baharı’nı 
tutuşturan şey de 17 Aralık 2010’da Tunus’ta 26 
yaşındaki Muhammed Buazizi isimli üniversite 
mezunu bir gencin tezgâhına el koymak isteyen 
zabıta memurlarından gördüğü şiddet ve aşağıla-
ma nedeniyle kendini yakmasıdır. Bu olay üzerine 
Tunus halkı sokaklara dökülmüş ve böylece Arap 
Baharı’nı başlatmıştır. Tunus’taki protestolar dom-
ino taşı etkisiyle diğer Arap ülkelerine de yayılmış, 
Ortadoğu karmakarışık bir hâle gelmiştir. 
Bütün protestolar ve çatışmaların sonucunda 
bazı halklar rejimlerine karşı zafer kazanmış, bazı 
halkların mücadelesi ise sonuç vermemiştir. Arap 
Baharı’nın bulunduğu ülkelerde halk kazansa dahi 
karışıklıklar sürmektedir.

ARAP BAHARININ ÜLKELERE ETKİSİ
Arap Baharı, bulunduğu ülkelerde farklı sonuçlar 
do-ğurmuştur. Büyük çaplı protestoların bulun-
duğu ülkeler Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Cezayir, 
Ürdün, Suriye ve Bahreyn’dir. Bunun dışında Su-
dan, Irak, Suudi Arabistan, Fas, Moritanya, Umman, 
Cibuti, İran, Kuveyt ve Batı Sahra’da da küçük çaplı 
protestolar oldu.

Tunus
Zeynel Abidin Bin Ali yönetimindeki Tunus’ta 
işsizlik, enflasyon ve zorlu yaşam koşulları hüküm 
sürüyordu. Tunus’ta karışıklıkları başlatan olay 

şudur:26 yaşında Muhammed Buazizi isimli 
Mühendislik Fakültesi mezunu bir genç iş bu-
lamadığı için bir tezgâhta meyve satmaya karar 
verdi. Tezgâhında meyve satarken bir zabıta 
memuru geldi ve ona ruhsatsız iş yapamayacağını 
söyledi. İddiaya göre tartışırken zabıta memuru 
Buazizi’ye tokat attı ve onu aşağıladı. Ardından da 
tezgâhına el koydu. Bu durumu hazmedemeyen 
Buazizi 17 Aralık 2010 günü valiliğin önünde ken-
dini yaktı. Bu durum ülkede ertesi gün(18 Aralık) 
karışıklıkların başlamasına neden oldu. 4 Şubat’ta 
Buazizi’nin ölümü ile protestolar daha da şiddet- 
lendi. 

Şekil 1: Buazizi’nin cenazesi sırasındaki protestolar

23 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Zeynel 
Abidin Bin Ali 14 Şubat 2011 günü hükümeti feshet-
tiğini açık-ladı. Ardından da yurt dışına kaçtı. Yeni 
hükümeti Nahda Partisi kurdu. Halk, sosyal medya-
da ve sokaklarda zaferini kutladı. Bu devrim, sosyal 
medyadaki “Polise yasemin verelim.” sloganından 
dolayı “Yasemin Devrimi” olarak isimlendiril-
di. Yasemin Devrimi çok fazla kan dökülmeden 
gerçekleştirildi.

Yasemin Devrimi’nin Bilançosu
Ölü Sayısı 300
Yaralı Sayısı 700

İsyanlar, bu zaferi görüp cesaretlenen diğer ülke- 
lerin halklarına da sıçradı.
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Mısır
Yasemin Devrimi’nden sonra olaylar Mısır’a sıçradı. 
Mısır halkı da Tunus halkının sorunlarına benzer 
so-runlardan (kötü yaşam koşulları, asgari ücretin 
azlığı, polis şiddeti vb.)şikâyetçiydi. Mısır halkının 
25 Ocak 2011’de başlattığı ve devam ettirdiği 
gösteriler sonucu 30 yıldır Cumhurbaşkanı olan 
Hüsnü Mübarek istifa etti. Yerine Muhammed Mursi 
seçildi. Ancak Mursi çeşitli nedenlerle sorunları 
çözemedi veya çözmesine izin vermediler. Pro-
testoların yeniden başlaması üzerine Genelkurmay 
Başkanı Abdülfettah es-Sisi Mursi’yi devirdi ve 
yerine geçti. Bu da Mısır Arap Baharı’nın âdeta 
kışa dönmesine sebep oldu. Mursi taraftarları ve 
Sisi karşıtları, meşhur Rabia Meydanı’nda protes-
tolara başladılar. Polis, kanlı bir şekilde göstericil-
ere müdahale etti. Çok sayıda kişi öldü, yaralandı 
veya gözaltına alındı. Bu protestolar halen devam 
etmektedir. Ölü, yaralı, gözaltı ve idam sayıları gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Mısır Arap Baharı’nın Bilançosu
Ölü Sayısı 2.600
Yaralı Sayısı 7.000
Tutuklu Sayısı 34.000+ 
İdam Sayısı 42

Libya
Libya’da 140’a yakın kabile mevcuttur. Bu kabilel-
er Arap Dünyası’nda başlayan hareketliliklerden 
etkilenmiş ve kendi iktidarlarını kurma düşüncesi-
yle Muammer Kaddafi rejimine karşı isyan başlat-
mışlardır. Bazı kabileler de Kaddafi kabilesinden 
olan Muammer Kad-dafi’yi destekleme kararı al-
dılar. Böylece bu olaylar 17 Şubat 2011 tarihinden 
itibaren kabileler arası iç savaşa dönüştü. Ancak 
Kaddafi’nin desteği sınırlı olduğu ve Libya ordusu 
da isyankâr kabilelerle işbirliği yaptığı için Kadd-
afi isyanı bastırmaya muvaffak olamadı. Daha 
sonra 20 Ekim 2011 tarihinde Muammer Kaddafi 
memleketi Sirte’de öldürüldü. Kaddafi’nin ölümü 
ve iç savaşın sona ermesinden sonra 2014 yılında 
hâlen sürmekte olan ikinci iç savaş başladı.

 

Libya Arap Baharı’nın Bilançosu
Ölü Sayısı 25.000–30.000
Yaralı Sayısı 25.000
Kayıp Sayısı 4.000
Sığınmacı Sayısı 2.000.000

Yemen
2011 yılında Yemen halkı yolsuzluk, yoksulluk ve 
işsizlik gibi nedenlerle isyan başlattılar. 32 yıldır 
Cumhurbaşkanı olan Ali Abdullah Salih dokunul-
mazlık şartı ile istifa etti ve yerine yardımcısı Abd 
Rabbuh Mansur Hadi geçti. Daha sonra İran’ın da 
desteklediği Şii Husiler başkent San’a’yı ele geçire-
rek Mansur Hadi’yi görevinden alıkoydular. Mansur 
Hadi’nin çağrısıyla Suudi Arabistan öncülüğünde 
birçok Arap ülkesi Husiler’e savaş açtılar. Halen 
devam etmekte olan bu operasyonlar ve iç savaş 
birçok masumun ölmesine, yaralanmasına veya 
çok zorlu şartlar altında yaşamaya neden oldu. 
Halk şuanda iç savaş, salgın hastalıklar ve koal-
isyon güçleri arasında çaresiz bir durumda. BM, bu 
olayları “dünyanın en büyük insani felaketi” olarak 
tanımlıyor.

Yemen
Ölü Sayısı 10.000+
Yaralı Sayısı 30.000
Muhtaç Sayısı 22.000.000
Yerinden Edilenlerin Sayısı 2.300.000

Bahreyn
Bahreyn halkı; gelir dağılımındaki eşitsizlikler, 
özelleş-tirilen kaynaklar ve işsizlik oranının artması 
nedeniyle sosyal medyada birleşti ve 14 Şubat 
2011’de isyan başlattılar. Ancak bu isyan çok etkili 
olmadı. Daha sonra Sünni-Şii çatışmasına dönüştü. 
Bahreyn iç savaşı sonucu 60 kişi öldü, 2700 kişi 
yaralandı.
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Suriye
Suriye’de aslında Baas Partisi’nin iktidara gelme-
sinden beri karışıklıklar hüküm sürüyordu. Arap 
Baharı’nın etkisiyle bu karışıklıklar büyük bir iç 
savaşa dönüştü. İlk gösterilerin 15 Mart 2011’de 
Dera şehrinde başla-masıyla iç savaş başladı. 
Beşşar Esad yönetimine bağlı Suriye ordusu ile 
muhalif gruplar arasında başlayan savaş bambaşka 
bir hale geldi. Araya birçok devlet ve terör örgütü 
girdi. Savaş çevredeki ülkelere de tesir etti. Halen 
devam eden savaşın sonuçları korkutucudur. Ölü, 
yaralı ve mülteciler binleri aşmaktadır.

Suriye İç Savaşının Bilançosu

Ölü Sayısı 470.000

Yaralı Sayısı 1.900.000

Mülteci Sayısı 5.000.000

Savaştaki Devletler ve 
Taraflar

Suriye Hükûmeti, Özgür 
Suriye Ordusu, IŞİD, 
birçok terör örgütü

 
SONUÇ
Arap Baharı; bütün dünyada etkisini hissettirmiş, 
tarihin tozlu sayfalarına kara harflerle kazınmıştır. 
Açıkça söylemek gerekirse Arap Baharı’nın et-
kili olduğu ülke-lerde bahar yaşanmamış aksine 
halklar ve devletler zarar görmüştür. Arap Baharı; 
ardında binlerce ölü ve yaralı, bir o kadar da temel 
hak ve hürriyetlerinden mahrum olmuş insanlar 
bırakmıştır ve bırakmaya devam etmektedir. Arap 
Baharı’ndan kârlı çıkan ancak dünyaya hâkim olan 
emperyalist devletler ve şahıslar olmuştur. İnsan-
ları özgürlük ve demokrasi yalanına inandırmış, 
kendilerini ateşe atmalarına neden olmuşlardır.
Arap Baharı’nı kurgulayanların asıl amacı ırkçılığı 
tetiklemek ve İslam Dünyasına zarar vermektir. 
Bugünlerde duyulmakta olan acı haberler Arap 
Baharı’nın artçılarıdır veya Arap Baharı’ndan daha 
büyük vakaların öncüleridir. Bu yüzden Müslüman-
lar gözlerini açık tutmalı, sorgulamayı ihmal et-
memeli ve aşırılıktan uzak durmalıdırlar. Haklarını 
nasıl savunacaklarını, silah ve protesto olmaksızın 
haklarını nasıl elde edeceklerini ve birliklerini nasıl 
sağlayıp koruyacağını öğrenmelidirler. Ancak bu 
şekilde Arap Baharı gibi bölücü ve parçalayıcı pro-
je ve kurgulardan korunabilirler. ((super))
 

  

   Devrilen hükümetler
 Silahlı çatışmalar
  Değişen Hükümetler
   İsyanlar/Büyük çapta protestolar
   Küçük çapta protesto ve gösteriler
   Arap Dünyası dışında olup, sorunları olanlar  
 (etkilenenler)

Kaynaklar
1) https://www.wikizero.com/tr/Arap_Bahar%C4%B1
2)http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/arap-ba-
hari-1304
3)https://www.ihh.org.tr/haber/18-aralik-2010-arap-ba-
harinin-baslangici-1975
4)http://www.tuicakademi.org/arap-bahari-nedir/
5) https://www.stratejikortak.com/2015/12/arap-ba-
har-sonrasndaki-arap-ulkelerinin.html
6)http://www.yeniasya.com.tr/dunya/tunus-yasemin-
devrimi-ni-kutluyor_127122
7)https://www.milligazete.com.tr/haber/1429967/
ihakin-raporu-aciklandi-misir-zindanlarinda-neler-oluy-
or
8)https://www.milligazete.com.tr/haber/1888859/misi-
rin-darbeci-generali-sisi-idam-arap-kulturumuzun
9) https://www.stratejikortak.com/2017/03/libyada-yo-
netim-kaosu.html 
10) https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493.
aspx
11)https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-46271632
12)https://turk-archi-ve.aawsat.com/2018/07/arti-
cle55412631/yemende-ic-savasin-4-yillik-bilancosu/
13)https://www.fikriyat.com/islam-dunyasi/2018/12/15/
milyonlarca-yemenli-ac-uyuyor
14)https://www.wikizero.com/tr/Bahreyn_Ayaklan-
mas%C4%B1
15)https://www.haberyirmi.net/2017/10/suriyede-olu-
says-iste-savasn-agr.html

Hazırlayan:
Osman SEZGİN  
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WASHİNGTON’dan ANKARA’ya UYARI: 
İRAN’a YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

 
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kon-
trol Ofisi’nin (OFAC) İran, Türkiye ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden (BAE) 25 şirket ve kişi-
ye yaptırım kararını açıklamasının ardından, 
bakanlığın Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı 
Sigal Mandelker telekonferans yoluyla gaze-

tecilerin sorularını yanıtladı.

‘Geniş Çaplı Ağın Merkezi’
Deutsche Welle Türkçe’den Değer Akal’ın 

telekonferansla ilgili haberine göre, Mandelk-
er, İran rejimi tarafından yaptırımları baypas 
etme hedefiyle kurulan ‘geniş çaplı bir ağ’ 
tespit ettiklerini, bu ağın İran, Türkiye ve 

BAE’deki paravan şirketlerden oluştuğunu 
söyledi.

Ağın faaliyetlerini ‘İran rejiminin yaptırımları 
delme tezgahı’ olarak niteleyen Mandelker, 

ağın merkezinde İran Devrim Muhafızları’nın 
kontrolündeki Ansar Bankası ile döviz işlem-
leri faaliyetlerini yürüten Ansar Döviz’in yer 
aldığını kaydetti. Bu faaliyetlere darbe vur-

mak amacıyla 25 şirket ve kişiyi ABD Hazine 
Bakanlığı’nın yaptırım listesine dahil ettiklerini 

belirtti.

‘Dolar, Euro, Altın Trafiği’
Trump yönetiminin İran yaptırımları konusun-
da kararlı olduğunu vurgulayan ABD Hazine 

Bakanlığı Müsteşarı, Tahran yönetiminin 
‘dolar, euro ve altın trafiği için başvurduğu 
tezgahları’ geçmişte olduğu gibi bugün de 
günışığına çıkartmaya devam edeceklerini 

dile getirdi.

Şirketlere Uyarı
Yaptırımları delmek amacıyla izlenen yöntem-

lerin geçen yıllardakiyle benzeştiğine işaret 
eden Mandelker, bu konuda özel sektörü 

uyardıklarını aktarıp “Şirketler bu tür ağların 
içinde yakalanma riskinin bilincinde olmalı” 

dedi.

KREMLİN’den TRUMP’ın VENEZÜELLA ÇIKIŞI-
NA SERT YANIT…

Venezüella’ya Rus askeri uzmanların gönder-
ilmesine ilişkin olarak Moskova’nın diğer 

başkentlerle yürüttüğü ikili ilişkilerin üçüncü 
ülkeleri endişelendirmemesi gerektiğini belirten 
Peskov, Trump’a Rusya’ya nerede bulunup bu-
lunmayacağını söylememe tavsiyesinde bulun-

du.

Rusya’dan yaklaşık 100 askeri personelin 
cumartesi Caracas’a gitmesi sonrası konuşan 
ABD Başkanı Donald Trump, Rus askerlerinin 

Venezüella’dan çıkması gerektiğini, bunun için 
tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Donald Trump’ın Venezüella’daki Rus askeri uz-
manlara ilişkin açıklamasına yanıt veren Peskov, 
“ABD, dünyanın birçok köşesinde varlık gösteri-

yor ve kimse onlara nerede bulunmamaları 
gerektiğini söylemiyor. Bu nedenle biz de, diğer 
ülkelerle hem Rusya’nın hem onların çıkarlarına 
uygun ilişkiler kurma hakkımıza saygı göster-

ilmesini bekliyoruz” dedi.

‘Venezüella’nın İç İşlerine Müdahale Etmiyoruz’
Peskov, “Venezüella’nın iç işlerine hiçbir şekil-
de müdahale etmiyoruz. Üçüncü ülkelerin de 

bizi örnek almasını ve Venezüella halkına kendi 
kaderlerini tayin etme izni vermesini bekliyoruz” 

diye konuştu.

HABER
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BREXİT: ANLAŞMA İNGİLTERE PARLAMENTO-
SU’nda YENİDEN OYLAMAYA SUNULACAK.

 
İngiltere’de, Avam Kamarası Başkanı John Ber-

cow, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını 
(Brexit) düzenleyen anlaşmanın 3. kez parlamen-

toda oylanmasına izin vereceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre John Bercow, İngil-
tere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi 

deklarasyonun ise oylanmayacağını açıkladı.
Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, 

bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.

Bercow, Parlamento tarafından reddedilen 
anlaşmanın “özünde bir değişiklik yapılmadan” 

tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşem-
be günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın 

“yeni bir önerge” olduğunu söyledi.

AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi 
halinde İngiltere’nin 12 Nisan’da birlikten ayrıl-

ması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan 
geçerse Brexit’in 22 Mayıs’a kadar erteleneceğini 

açıklamıştı.

PUTİN: KIRGIZİSTAN’daki ÜSSÜMÜZ ORTA ASYA’da BİR İSTİKRAR FAKTÖRÜ… 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’la Bişkek’te yaptığı 
görüşme sırasında Kırgızistan’da bulunan Rus askeri üssünün hem ülkenin hem de Ortadoğu’nun savunma 

becerilerine önemli ölçüde katkısı bulunduğunu söyledi.

Putin “Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma becerilerine önemli katkılarda bulunuyor, ayrıca 
varlığı Orta Asya’daki güvenlik ve istikrar için önemli bir faktör” dedi. Putin, Kırgız liderle olan görüşmel-

erinde askeri ve teknik alanda işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıklarını, kilit bölgesel konular üzerinde 
de ülkelerin tutumlarının aynı olduğunu ifade etti.

 “BM ve diğer önde gelen kuruluşlardaki çalışmalarımızı koordine etme konusunda anlaştık” diyen Putin 
Bişkek’te sırasıyla haziran ve kasım aylarında yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) ve Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvelerine katılmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
‘6 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı’

Putin’in ziyareti son yıllarda yabancı bir ülke lideri tarafından Kırgızistan’a yapılan ilk ziyaret oldu. Konuyla 
ilgili konuşan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, ziyaret sırasında iki ülke arasında 6 milyar dolar 

değerinde anlaşma imzalandığını kaydetti.

AVRUPA, ABD’nin HUAWEİ 
ÇAĞRISINI DİKKATE ALMADI.

Avrupa Birliği (AB), siber güvenlik ve 5G teknolo-
jisi alanındaki tavsiyelerinde, ABD’nin Çin tekno-
loji firması Huawei’nin ürünlerinin yasaklanması 

çağrısını göz ardı etti.

AB Komisyonu, birlik genelinde 5G iletişim te-
knolojisinin siber güvenliğini sağlamaya yönelik 

tavsiyelerini içeren stratejisini açıkladı. Buna göre, 
AB üyesi ülkeler haziran ayı sonuna kadar 5G ağ 
altyapısının ulusal risk değerlendirmelerini tama-

mlayacak. Üye ülkeler, yabancı şirketleri ulusal 
güvenlik gerekçesiyle pazarlarından çıkarma 

hakkına sahip olacak.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği ger-
ekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini 

durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında 
bulunmuştu. Buna karşın tavsiyelerde buna ilişkin 

bir madde yer almadı
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YUNANİSTAN’dan TÜRKİYE’ye PROTESTO 
NOTASI.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan 
Başbakanı Aleksis Çipras’ın içinde bulunduğu 

helikopterin Türk savaş uçaklarının tacizine 
uğradığı iddiasına ilişkin Türkiye’yi protesto 

ettiği bildirildi.

Yunanistan diplomatik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak 

Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına 
davet edildi.

Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri 
kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Aga-
thonisi) Adası’na giden Çipras’ın helikopter-
inin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri 

sürülerek, Türkiye protesto edildi.

Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir 
taciz olayının meydana gelmediğini vurguladı.
Türk güvenlik kaynakları da Ege’de Türk jetler-
inin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, 

uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtmişti.

HİNDİSTAN ve PAKİSTAN ARASINDAKİ 
GERİLİM DURDU… 

Sosyal medya hesabından Modi’nin mesajını 
paylaşan Han, “Başbakan Modi’den şu mesajı 

aldım: Pakistan Milli Günü’nde Pakistan halkına 
selamlar, en iyi dileklerimi sunarım. Alt kıta halk-
ları için demokratik, barışçıl, ilerici ve müreffeh 

bir bölgede, terör ve şiddetten arınmış bir ortam-
da birlikte çalışmanın zamanı geldi.” ifadelerini 

kullandı.

Paylaşımında Modi’ye cevap veren Han, “Baş-
bakan Modi’ye halkımıza gönderdiği mesajı için 

teşekkür ederim. Hindistan ile Keşmir sorunu 
başta olmak üzere tüm meselelerimizi ele al-

manın, insanlarımızın barış ve refahını hedef alan 
kapsamlı bir diyaloğa başlamanın tam zamanı 

olduğuna inanıyorum.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

YENİ ZELANDA’da İKİ CAMİYE SİLAHLI SALDIRI: 49 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 39 KİŞİ YARALANDI. 
Yeni Zelanda’da Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood’daki camiye kimliği 

belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi ve 39 kişi de yaralandı. 
Christchurch hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Polis, Şu Uyarıyı Yayınladı:
“Aktif bir tetikçi ile Christchurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda 
tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturan-
ların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christ-
church okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge 

sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız.”
Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı. Ancak gözaltın-

da olan kişilerin güvenlik-istihbaratın takip listesinde olmadığı belirtildi. Yetkililer, erkek saldırganlardan 
birinin cinayetle suçlandığını açıkladı. 

Başbakan: En Karanlık Günlerimizden Biri Olduğu Açık
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Tarihte benzeri 

görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bunun Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. 
Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir” dedi.
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TRUMP’a KARŞI ÇİN-AB YAKINLAŞMASI…
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Don-
ald Trump’ın ticaret savaşları çıkarma, anlaşmaları 
bozma ve ittifakları sarsmasına karşılık niteliğinde 
bir Avrupa turu gerçekleştiriyor. İtalya’da önemli 

anlaşmalara imza atan, Fransa’da Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’la önemli bir görüşmede bu-
lunan Şi, Paris’te bu kez Macron, Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği’nin (AB) 
icra organı Avrupa Komisyonu’nun yetkilileriyle 

biraraya geldi. Çin lideri, Çin ile Avrupa’nın birlikte 
ilerlediğini, ama aralarındaki şüpheleri aşmaları 

gerektiği mesajını verdi.

Ortak basın toplantısında “Elbette aramızda 
farklılıklar ve rekabet var, ama bu olumlu bir 

rekabet” diyen Şi, “Birlikte ilerliyoruz. Şüphelerin 
bizi sürekli geriye doğru baktırmasına izin verme-

meliyiz” vurgusu yaptı.

‘Yeni İpek Yolu’ da denilen ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ 
projesinin altyapı çalışmaları kapsamında 

Asya’nın devinin Avrupa’ya bağlanacak olmasının 
AB’de yarattığı rahatsızlığa atıf yapan Merkel “Biz 

Avrupalılar bir rol üstlenip oynamak istiyoruz” 
diyerek ekledi: Taraflar 12 Nisan’daki Çin-AB Zir-

vesinde de Biraraya Gelecek.

BAE’li BAKANDAN ARAP ALEMİNE ÇAĞRI: İSRAİL’le GÖRÜŞÜN.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki işgali ‘İsrail’in egemenliğini tanımaya’ 

çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet 
Bakanı Enver Muhammed Gargaş Arap alemini İsrail açılımına çağırdı. Abu Dabi merkezli The National 

gazetesine göre Gargaş, Filistinlilerle barış yönünde ilerleme sağlanmasına yardımcı olmak için Arap dev-
letleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin yön değiştirmesi gerektiğini söyledi.

‘Görüşmemek Çok-Çok Yanlış Bir Karar’ Arap devletlerinin on yıllardır İsrail ile görüşmeme, konuşmama 
kararının çözüm bulunmasını zorlaştırdığını dile getiren Gargaş “Çok çok uzun yıllar evvel alınmış İsrail ile 
temas kurmama konusunda Arap kararı vardı ki, şimdi dönüp baktığımızda bunun çok-çok yanlış bir karar 

olduğunu görüyoruz” diyerek ekledi: ‘Temaslar Artacak’
Bundan böyle Arap ülkeleri ile İsrail arasında küçük ikili anlaşmalardan, siyasilerin ve spor delegasyon-

larının ziyaretlerinden başlayarak daha fazla temas beklediğini belirten BAE’li bakan, “Gerçek şu ki, barış 
cephesinde ilerleyebilmemiz için stratejik kaymaya ihtiyacımız var” dedi.

İSRAİL’in GAZZE’ye SALDIRILARI DEVAM 
EDİYOR: 500 KONUT ZARAR GÖRDÜ. 

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Ha-
sayine, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa 

bağlı ekiplerin sabah saatlerinden itibaren İsrail 
saldırıları sonucu oluşan hasar tespiti ve kapanan 
yolları açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
“İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıların-
da 30 konut tamamen yıkıldı, 500 konut hasara 
uğradı.” ifadesini kullanan Hasayine, bakanlığın, 

saldırının izlerini ortadan kaldırmak, vatandaşların 
acılarını hafifletmek ve yeniden inşa projelerini 

tamamlamak için çaba sarf ettiğini aktardı. Filis-
tinli Bakan, bu kapsamda uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla da koordinasyon halinde çalıştıklarını 
ifade etti.

Gazze’den atılan bir roket, dün Sabah Tel Aviv’in 
kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, 

evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine 
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze’ye 

saldırı başlatmıştı.
Hamas, dün yerel saatle 22.00’de Mısır’ın ara bu-
luculuğunda Gazze’de ateşkese varıldığını duyur-

muş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı 
sabaha kadar devam etmişti.

10 Filistinli Yaralandı
Gazze’deki Hükümet Basın Ofisi’nden bu sabah 
yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 

Gazze’ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 
Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.



Mart
2019

Mart
2019

31

CEZAYİR’de ORDU BUTEFLİKA’nın 
İSTİFASINI İSTEDİ.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, Anayasa’nın cum-
hurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören 

102. maddesinin uygulanmasını istedi. Yerel televi-
zyon kanalı Ennahar TV, Salah’ın “Cezayir halkının 
talepleri geçerlidir” dediğini aktardı.  Cezayir Millet 
Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah’ın 45 gün 
süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen ve 4 dönemdir 
görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın, 

sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, 
ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu. 

Karşıtlık gösterinin ardından Buteflika’nın adaylığını 
geri çekmesi, nisanda düzenlenen seçimleri ertele-
mesi ve yeni bir anayasa yazılınca görevini bıraka-

cağını açıklaması göstericileri yatıştırmamıştı.

NASRALLAH’tan ABD’nin GOLAN TEPELERİ KARARINA TEPKİ.
Hizbullah’a ait El-Menar televizyonuna konuşan Nasrallah, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin 

ABD tarafından tanınmasına tepki göstererek, “Artık kınamaların bize bir faydası olmuyor” dedi.
‘Trump, BM Kararlarını Kayda Almıyor’

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen liderlerin 
de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, hükümet ve yüz milyonlarca Müslüman’ın Golan Tepeleri’ni İsrail 

tarafından işgal edilmiş Suriye toprakları olarak gördüğünü hatırlatan Nasrallah, şunları söyledi:
“Trump İsrail için bu adımı attı. Bu da bizlere, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletleri (BM) ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin kararlarını kayda almadığını kanıtlıyor. ABD, bu kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kul-
lanıyor ancak projelerine hizmet etme konusunda başarısız kalmaları halinde hiçe sayıyor. ABD’nin bu 

adımı ayrıca, uluslararası kurumların halkların haklarını koruma gücünde olmadığını da gösteriyor”.
‘Arap Dünyası Harekete Geçmekte Başarısız’

Arap dünyasının ABD kararlarına karşı harekete geçme konusunda başarısız olduğunu savunan Nasrallah, 
“Arap dünyasının gerçek tepkisi Kudüs için olmalıydı. Arap ülkelerinden İsrail’e savaş açmalarını istemiyo-
rum. Ancak Arap ülkelerinin azıcık bir onuru kalmışsa Tunus’ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’nde 2002 

yılında başlattıkları İsrail ile barış girişimini geri çekmeliler” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen hafta Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki açıklam-
alarına da değinen Nasrallah, Pompeo’nun Hizbullah aleyhindeki tutumunun kendilerini gururlandırdığını 

ifade etti.

EBOLA SALGINI: HER 4 KİŞİDEN BİRİ 
VİRÜSÜN GERÇEK OLDUĞUNA 

İNANMIYOR… 

Harvard Üniversitesi’nin öncülük ettiği ve ünlü 
tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırma için 

961 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirildi. 
Görüşmeler salgının başladığı tarih olan Ağus-
tos 2018’den bir ay sonra yapıldı. Katılımcıların 

yüzde 25.5’i Ebola’nın gerçek olmadığına 
inandığını söyledi. Buna ek olarak yüzde 

45,9’luk bir kesim, bölgeyi istikrarsızlaştırmak 
isteyenlerin ya da ekonomik kazanç sağlamayı 

amaçlayanların salgını ürettiğini savundu. 
Cevapların yüzde 18.2’si ise bu üç seçeneğin 

hepsine inanıldığını ortaya koydu.
.

En Az 639 Kişi Yaşamını Yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kongo’nun 

doğusunda Ağustos 2018’de başlayan Ebo-
la salgınında şu ana kadar en az 639 kişinin 

yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Hastalık teşhis-
inin doğrulandığı vakaların ise 1000’i geçtiği 

ifade ediliyor.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
Burundi’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komis-
erliği (OHCHR) ofisinin süresiz kapatıldığı bildirildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/burundideki-bm-insan-hak-
lari-ofisi-kapatildi/1408856

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız 
Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altında-
ki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl “Büyük 
Dönüş Yürüyüşü” gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu 
ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki 
raporuna Avrupalı siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu (STK) 
temsilcilerinden destek geldi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmnin-gazze-raporu-
na-avrupadaki-siyasetci-ve-stklerden-destek/1410467

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet, BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız 
Soruşturma Komisyonu’nun, Gazze Şeridi sınırında geçen yıl 
düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde 
İsrail güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerinin savaş suçu 
ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine yönelik 
raporunun İsrail tarafından ciddiye alınmadan reddedilmesini 
eleştirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-savas-sucu-rapo-
runu-ciddiye-almayan-israile-tepki/1 410673

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres’in telefon görüşme-
sinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve 
Suriye’deki son durum ele alındı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdo-
gan-guterres-ile-gorustu/1412772

BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya’da düşen yolcu 
uçağında 21 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiği-
ni açıkladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-genel-sekreteri-gu-
terres-etiyopyadaki-ucak-kazasinda-21-bm-calisani-yasami-
ni-yitirdi/1415139

Suriye’nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK’nın 
işgalindeki Hol Kampı’nda yaptığı zulüm, BM’nin gündemine 
taşındı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ypg-pkknin-sivilleri-olume-
terk-ettigi-hol-kampi-bmnin-gunde minde/1415743

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Kuzey Kore’nin nükleer ve 
füze programının devam ettiğini açıkladı. BM Yüksek Düzeyli 
Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
(BMGK) yönelik hazırladığı, Associated Press tarafından elde 
edilen 66 sayfalık raporda, “Yongbyon nükleer kompleksinin 
aktif olduğu” ve uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye 
tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın 
inşa edildiğini gösterdiği belirtildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmye-gore-kuzey-ko-
renin-nukleer-faaliyetleri-suruyor/141 5899

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordi-
natörü Nickolay Mladenov, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın 
imamlarına ve görevlilerine saldırarak, Harem-i Şerif’in 
kapılarını kapatmasına tepki gösterdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-yetkilisinden-is-
rail-polisinin-aksaya-mudahalesine-tepki/1 416373

Türkiye’de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaların-
dan De Facto, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komi-
syonunun 63. oturumları (CSW63) çerçevesinde New York’ta 
düzenlenen panelde dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
katılımcılara, örnek projesi “Kumaştan Hayaller”i anlattı.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kumastan-hay-
aller-bm-toplantisinda-dunyaya-tanitildi /1416795

Avrupa Birliği
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Mogherini, “Türkiye’deki Suriyeliler için ikinci 3 mil-
yar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim.” 
dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-yuksek-temsilci-
si-mogherini-turkiyedeki-suriyeliler-icin-1-5-milyar-av-
royu-aktaracagiz/1417972

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından 
hazırlanan Suudi Arabistan’ın da aralarında yer aldığı 23 
ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile 
mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar 
verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-ulkeleri-suudi-ara-
bistani-iceren-kara-listeyi-reddetti/1 411714
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad 
Dodik, yakın zamanda Avrupa Birliği’nden (AB) “aday ülke” 
statüsü almayı umduklarını ifade etti. Brüksel’de AB Komi-
syonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Jo-
hannes Hahn ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşen Dodik, “aday ülke” 
statüsü için ön koşul olan Soru Kitapçığı’ndaki ek cevapları 
AB yetkililerine teslim etti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bosna-hersek-ab-
den-aday-ulke-statusu-bekliyor/1408808

Avrupa Birliği (AB), Suriye’deki Beşar Esed rejimine uygu-
ladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı 
aldı. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve 
destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belir-
tildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-esed-rejimine-yone-
lik-yaptirimlari-genisletti/1409000

Fas Krallığı ile Avrupa Birliği arasında Brüksel’de imzalanan 
“Balıkçılık Anlaşması”, Fas diplomasisinin önemli bir zaferi 
olarak tarihe geçerken Rabat-Brüksel ilişkilerini de yeni bir 
aşamaya taşıdı.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/fas-ab-iliskilerinde-yeni-do-
nem/1409624

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, “Türkiye, AB için önemli bir ticari ortak ve 
ihracatının yüzde 50’den fazlası Avrupa’ya gerçekleştiriliyor.” 
dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-ab-icin-onem-
li-bir-ticari-ortak/1410331

AB ülkeleri, 2017’de 825 bin kişiye vatandaşlık verirken, en 
fazla vatandaşlık alanlar Faslılar, Arnavutlar, Hintler, Türkler, 
Romanyalılar, Pakistanlılar ve Polonyalılar oldu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-825-bin-kisiye-vatan-
daslik-verdi/1410672

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’ye Brexit sonrasında Gümrük 
Birliği’nden tek taraflı olarak çıkma hakkı tanınabileceğini 
ancak, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır uygulan-
maması gerektiğini bildirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-ingiltereye-brex-
it-teklifi/1413137

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği’nin gerek-
tiğinde Venezuela’ya ek yaptırımlar uygulamaya hazır 
olduğunu söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanya-disis-
leri-bakani-maas-ab-gerektiginde-venezuela-ya-ek-yap-
tirimlar-uygulamaya-hazir/1414093

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fed-
erica Mogherini, Venezuela’daki krize ilişkin, ‘’Ülke içinden ya 
da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edile-
mez.’’ dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-venezuelaya-askeri-mu-
dahaleye-karsi-/1416240

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet 
Ajansı (EASA), Etiyopya’daki uçak kazasından sonra “Boeing 
Model 737-8 Max ve 737-9 Max” uçakların, tüm uçuşlarının 
Avrupa’da bugünden itibaren askıya alındığını duyurdu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-boeing-737-max-ti-
pi-ucaklara-ucus-yasagi/1416342

Avrupa Parlamentosu (AP) 2018 Türkiye Raporu’nda “Avrupa 
Birliği’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya 
alması” çağrısında bulundu. Hollandalı AP üyesi Kati Piri 
tarafından hazırlanan “2018 Türkiye Raporu” Strazburg’daki 
Genel Kurulda oylandı.
“Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerini 
resmen askıya alması” önerisinin yer aldığı rapor, 109’a karşı 
370 oyla kabul edildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ap-2018-turkiye-rapo-
runu-kabul-etti/1417274

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) 
ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı 
sürece Brexit’in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini 
söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-basbakani-there-
sa-may-brexit-uzun-sureli-ertelen ebilir/1417503

İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir 
dizi teklifi oylamaya hazırlanıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiliz-parlamentosu-brex-
it-ertelemesini-oylayacak/1418159

NATO 
Savunma eğitimi uzmanları, NATO’nun Afganistan’la Savun-
ma Eğitimi Geliştirme Programı’nın (DEEP) yıllık incelemesini 
yapmak üzere Belçika’nın NATO Karargahında 19-21 Şubat 
2019 tarihleri arasında toplandı. Katılımcılar, elde edilen 
ilerleme stoklarını aldı, karşılaşılan zorlukları ele aldı ve askeri 
eğitim ve öğretim için gelecekteki hedefleri belirledi.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164212.htm?se-
lectedLocale=en

NATO milletlerinden ve ortak ülkelerden temsilciler savunma 
ve güvenlik sektöründe daha iyi yönetişim, hesap verebilirlik 
ve şeffaflığın nasıl geliştirileceğini tartışmak üzere 5 Mart Salı 
günü Washington DC’de toplandılar. Yetkili savunma kurum-
ları oluşturma zorluklarına odaklanan üç günlük “NATO 2019 
Yapı Bütünlüğü Konferansı” için uluslararası örgütlerden, 
STK’lardan ve özel sektörden delegeler katıldı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164208.htm?se-
lectedLocale=en

NATO ve Birleşmiş Milletler, Ürdün’ün terör saldırılarının 
yol açtığı tehditlerle başa çıkma ve kitle imha silahlarının 
kullanımı konusundaki dayanıklılığını ve kapasitesini 
güçlendirmek için bir ortaklık başlattı. 5 Mart 2019’da - New 
York’taki BM Genel Merkezi’nde - NATO ve Birleşmiş Milletler 
Terörizm Dairesi (UNOCT) temsilcileri, “Hazırlık ve müdahale 
için yeteneklerin arttırılması” ortak projesinin uygulanmasına 
ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164200.htm?se-
lectedLocale=en
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Genel Sekreter JensStoltenberg, NATO-AB işbirliğinin bir 
parçası olarak bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı Antoni-
oTajani ile (06 Mart 2019) bir araya geldi. NATO ile AB arasın-
da benzeri görülmemiş düzeyde bir işbirliği, Avrupa içindeki 
ve çevresindeki güvenlik durumu, Avrupa’nın savunma 
çabaları ve diğer güncel konular hakkında görüş alışverişinde 
bulundular.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164255.htm?se-
lectedLocale=en

Bu hafta (5-6 Mart 2019), Cezayirli gazeteciler ve editörler 
İttifak’ın Akdeniz Diyaloğu çerçevesinde kamu diplomasisi 
çabalarının bir parçası olarak NATO’yu ziyaret etti.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164273.htm?se-
lectedLocale=en

Elektromanyetik darbenin tehlikelerini toplumlarımıza ve 
militanlarımıza hitap etmek, bu yılki ilk NATO Yenilikçilik Mü-
cadelesinin konusu. Yarışma, NATO’nun güvenlik sorunlarına 
ve olası krizlere cevap verebilmesinin yeni, yaratıcı ve etkili 
yollarını bulmak için yenilikçi insanların ve ekiplerin aklına 
gelmeyi amaçlıyor.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164420.htm?se-
lectedLocale=en

14 Mart’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2018 
Yıllık Raporunu sundu. Rapor, “NATO’nun modernleşmeye 
devam ettiğini gösteriyor” diyor. Bu rapora ilave olarak; 
NATO, Müttefiklerden savunma harcaması verilerini düzenli 
olarak toplar ve bu bilgilerin toplamlarını ve alt kümelerini 
sunar. Her bir Ally’nin Savunma Bakanlığı, mutabık kalınan 
bir savunma harcaması tanımına göre mevcut ve tahmini 
gelecekteki savunma harcamasını bildirir.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164519.htm?se-
lectedLocale=en

Kuzey Atlantik Konseyi, Birleşik Devletler Hava Kuv-
vetleri’nden General Todos D. Wolters’ın Avrupa Yüksek 
Müttefik Komutanlığı görevine atanmasını onayladı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164652.htm?se-
lectedLocale=en

Şangay İşbirliği Örgütü
Yeni atanan SCO genel sekreteri Vladimir Norov, Şangay 
İşbirliği Örgütü’nün (SCO) açık bir küresel ekonominin 
oluşumunu desteklediğini söyledi. Norov, Xinhua ile yakın 
tarihli bir röportajda, ekonomik küreselleşme sürecinin, tek 
taraflı ve korumacı önlemlerde, devam eden yavaşlamayı ve 
SCO üye devletlerinin ekonomik gelişimini etkileyen uluslar-
arası ticaretteki zorlukların artmasıyla karşı karşıya olduğunu 
belirtti.
http://eng.sectsco.org/news/20190312/516049.html

13 Mart 2019’da SCO Genel Sekreteri Vladimir Norov, UNO-
DC Genel Müdürü Yury Fedotov ile Viyana’daki BM ofisinde 
bir araya geldi. Toplantıda yetkililer, iki kuruluşun işbirliği-
ni önemli ölçüde artırdığı önceki yılda yapılan çalışmaları 
gözden geçirdi. Birleşmiş Milletler Narkotik İlaçlar Komi-
syonu (CND) ‘nin 61. oturumundaki oturumlar ve SCO 
Sekretaryası’ndaki Paris Pakt Girişimi Uzman Grubunun 
toplantısı gibi üst düzey etkinliklere övgüde bulundular.
http://eng.sectsco.org/news/20190314/516291.html

BRICS
Rusya ve Çin tarafından geliştirilen 40 tonluk ağır kaldırma 
helikopterlerinden ilki, 2032 yılına kadar teslim edilecek. Çinli 
bir helikopter üreticisinin baş tasarımcısı, eyalet bağlantılı 
Global Times gazetesine açıkladı. Çin Havacılık Endüstrisi Ku-
rumu’ndan WuXiming’e göre Çin, Rusya’nın ağır helikopterler 
inşa etmedeki engin deneyiminden öğrenmek istiyor.
Wu çıkışta belirtildiği gibi, “Rusya, 40 tonluk sınıf helikopter-
lerinde Rusya’nın Mi-26’sının 56 tonluk sınıf olduğu gibi 
iletim sisteminde daha deneyimli” dedi. “İşbirliğimizdeki 
hedefimiz Rusya’nın güçlü noktalarından öğrenmek ve açığı 
kapatmak. http://infobrics.org/post/28270/

İslam İşbirliği Örgütü
8 Mart’taki Uluslararası Kadınlar Günü’nü anmak için, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT) Dr. Yousef A. Al-Oth-
aimeen, “kadınların toplumun gelişimindeki rolünü destekle-
diklerini, çeşitli alanlardaki ve statülerindeki ilerlemelerin 
katkıları, yönetmeliklerle güvence altına alınan haklarını elde 
etmedeki zorluklar ve zorluklar ışığında, İİT’nin öncelikleri 
arasındadır.” Sözleriyle kadınlar günü tebrikinde bulundu.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20676&ref=11733&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 10 Mart 2019’da, Cidde’deki Genel 
Sekreterliği’nde, İİT Çalışma Bakanları Konferansı Yönetim 
Kurulu Üçüncü Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, 
iş ve sosyal koruma alanlarında işbirliği için İKT matrisinin 
uygulama programı gözden geçirildi. Komite ayrıca, ye-
tenekli insan gücünün karşılıklı tanınmasına ilişkin düzenlem-
eler hakkında İİT anlaşmasının ve İİT işgücü piyasası strate-
jisinin yanı sıra işgücü değişimi ile ilgili İİT ikili standartlar 
anlaşmasının yürütülmesini de paylaştı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20685&ref=11736&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT) Dr. Yousef A. 
Al-Othaimeen, Nijer ve Uganda’daki beş eğitim projesinde 
insani yardımı onayladı.
Yardım, bu ülkelerle İslami Dayanışma Fonu (ISF) tarafından 
temsil edilen İKÖ tarafından, özel eğitim hizmetleri sunmak 
için dayanışma gösterilmesiyle geldi. 2018-2019 okulları için 
bütçesini desteklemek üzere 250.000 ABD Doları sağlayarak 
ve üniversitenin bağış projesinin denetlenmesini sağlayarak 
Nijer’deki İslam Üniversitesine finansal destek sağlamayı da 
içeriyordu.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20688&ref=11739&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İİT) Genel Sekreteri 
Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, Suriyeli ÜİYOK’lere ve mülte-
cilere insani yardım için acil fonlar sağlayarak ve bu nedenle 
fonları köprüleyerek uluslararası toplumu insani alanda daha 
fazla çaba göstermeye çağırdı
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20692&ref=11741&lan=en

OPEC
OPEC Sekreteryası’nın hesaplarına göre, OPEC’nin on dört 
taşlık sepeti fiyatı, önceki gün ki 66.60 $ ‘a kıyasla Perşembe 
günü 67.29 $’ a yükseldi.
https://www.opec.org/opec_web/en/5348.htm
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üre-
timi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 
30 milyon 550 bin varile düştü.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/opecin-uretimi-subat-
ta-azaldi/1418201

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol piyasası 
analizini içeren “2019 Petrol Raporu”na göre, ABD, Brezilya, 
Kanada ve Norveç’te petrol üretimi artacak. Bu dönemde 
küresel petrol arzındaki büyümenin yüzde 70’i ABD’den 
gelecek. Küresel petrol arzına en fazla katkı yapacak ülkeler-
in, 2019-2024 döneminde ABD, Brezilya, Irak, Norveç, Birleşik 
Arap Emirlikleri olacağı tahmin ediliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kuresel-petrol-talebi-art-
acak/1414775

UNİCEF
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, “Türkiye’de 
Suriyelilere verilen hizmetin giderek genişlediğini ve Suri-
yelilerin aradıkları güven ve barışı Türkiye’de bulduklarını 
gördüm.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/unicef-turkiye-temsilci-
si-duamelle-suriyelilerin-guven-ve-barisi-turkiyede-bulduk-
larini-gordum/1412470

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel 
Direktörü Henrietta Fore, “Suriye’deki savaş 9’uncu yılına gir-
erken 2018 çocuklar için en ölümcül yıl oldu” başlıklı açıklam-
asında, Suriye’deki çocukların savaştan korunması gerektiğini 
belirtti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unicef-genel-direktoru-fore-
suriyede-2018-cocuklar-icin-en-olumcul-yil-oldu/1415040

WHO
BM sağlık ajansı başkanı, Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti’ndeki (DRC) Ebola tedavi merkezlerine yapılan saldırıların, 
ülkenin kuzeydoğusundaki mevcut salgın sırasında kazandığı 
kazancı geri alma riskini ortadan kaldırdığını belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/03/1034731

BM sağlık ajansı başkanı yaptığı açıklamada, her yıl mey-
dana gelen tahmini bir milyar influenza vakasıyla mücadele 
etmek ve küresel bir salgının “gerçek” tehdidine karşı koruma 
sağlamak için BM tarafından başlatılan yeni bir plan ortaya 
çıktığını belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/03/1034431

Afrika Birliği
Afrika Birliği ailesi, arkadaşlarının, meslektaşlarının ve sev-
diklerinin isimlerinin Bole Uluslararası Havaalanından kısa 
bir süre sonra trajik bir şekilde düşen Etiyopya Hava Yolları 
ET302’de ölen 157 ruh arasında olduğu doğrulandı. 
https://au.int/en/pressreleases/20190311/statement-attribut-
able-spokesperson-african-union-commission-chairperson

Afrika’nın dönüşümünü desteklemek için posta hizmetlerinin 
Dijital Dönüşümünün Teşvik Edilmesi, 13 ve 14 Mart 2019 tar-
ihlerinde Tunus’ta düzenlenen Üst Düzey Forum’un konusu 
oldu.
https://au.int/en/pressreleases/20190315/experts-push-to-
wards-digitalization-postal-services-africa

OECD
Ekonomik beklentiler, G20 ülkelerinin neredeyse hepsinde 
önceden beklenenden daha zayıf. Çin’den ve zayıflayan 
Avrupa ekonomisinden kaynaklanan güvenlik açıkları, ticaret 
ve küresel üretimdeki yavaşlama, yüksek politika belirsizliği 
ve finansal piyasalardaki riskler ile birlikte dünya genelinde 
güçlü ve sürdürülebilir orta vadeli büyümeye zarar verebilir.
OECD, küresel ekonominin 2019’da yüzde 3,3, 2020’de yüzde 
3,4 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Görünüm ve tahmin-
ler tüm G20 ekonomilerini kapsıyor. Kasım 2018’deki önceki 
Ekonomik Görünüm’den aşağıya doğru yapılan revizyonlar, 
özellikle Almanya ve İtalya’nın yanı sıra İngiltere, Kanada ve 
Türkiye için de euro bölgesi için özellikle önemlidir.
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-
slowing-as-europe-weakens-and-risks-persist.htm

OECD’ye göre, dünyadaki hükümetler toplumsal cinsiyet 
eşitliğine daha fazla dikkat ediyor, ancak ilerleme çok yavaş 
ve düzensiz ve kadınların haklarını, fırsatlarını ve kamusal ha-
yata ve üst düzey mesleklere katılımını artırmak için yapıla-
cak çok şey var.
http://www.oecd.org/newsroom/international-women-s-
day-progress-on-gender-equality-is-too-slow-says-oecd.
htm

ASEAN
UNEEF, UNFPA ve Plan International ile birlikte ASEAN, 6 
Mart’ta Jakarta’daki ASEAN Sekreteryası’nda Güneydoğu 
Asya’da çocuk, erken ve zorunlu evlilik (CEFM) hakkında 
farkındalık yaratmak için bölgesel bir forum düzenledi. 
Forum, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. 
yıldönümünü ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 40. yıldönümünü 
kutladı.
https://asean.org/asean-calls-ending-child-early-forced-
marriage/
ASEAN Çiftçi Örgütü Destek Programı (AFOSP), 28 Şubat’ta 
Bangkok 2018-2025 Küresel Değer Zincirinde Tarım Kooper-
atiflerinin Rolünü Artırmak için ASEAN Yol Haritası üzerine 
bir atölye çalışması düzenledi. Atölye, yol haritasını, kurumsal 
ve kapasite geliştirme, rekabet edebilirlik, finansmana erişim 
ve pazara erişim gibi yol haritasının dört ayağı ile uyumlu 
olması beklenen ulusal kooperatif gelişimini uyumlu hale 
getirebilecek bir çalışma planına dönüştürmeyi amaçladı.
https://asean.org/asean-develops-roadmap-farmer-cooper-
atives-development/

Lüksemburg Büyük Dükalığı ASEAN Büyükelçisi Jean-Paul 
Senninger, ASEAN Genel Sekreteri DatoLimJockHoi’ye 12 
Mart 2019 tarihlerinde ASEAN Sekreteryası’nın Güven Mek-
tubu’nu sundu.
https://asean.org/ambassador-grand-duchy-luxem-
bourg-asean-presents-credentials/

ASEAN ve Japonya, 14 Mart’ta düzenlenen ASEAN 
Sekreteryası’nda düzenlenen 13. ASEAN-Japonya Ortak 
İşbirliği Komitesi (KİK) Toplantısını takiben stratejik ortak-
lıklarını daha da ilerletmek için işbirliği için yeni girişimler 
keşfetme konusunda anlaştılar.
https://asean.org/asean-japan-reaffirm-commitment-ad-
vance-ties/
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