






MAYIS

COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ
Türkiye, iki kıta arasında köprü vazifesi gören nadir ülkelerdendir. Üç tarafı 
denizlerle –Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz- çevrili olan Türkiye; kuzeybatıda 
Bulgaristan ve Yunanistan; doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan Özerk 
Bölgesi (Azerbaycan) ve İran; güneydoğuda Irak ve Suriye ile komşudur. Asya, 
Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkasya’nın kavşak noktası olan Türkiye, hiç 
şüphesiz eşsiz bir konuma sahiptir.

Türkiye topraklarının yükseltisi çoktur. Ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı 
Dağı 5,167 metre yüksekliği ile dünyadaki yüksek dağlar arasında yerini 
almaktadır. Fırat, Dicle ve Kızılırmak gibi önemli ırmaklara da ev sahipliği 
yapan ülkede Van ve Tuz Gölü gibi göller de bulunmaktadır.

Türkiye’de yer şekillerinin farklılığı neticesinde farklı iklimler görülür. Akdeniz 
ve Ege Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyıları boyunca ılıman 
okyanusal iklim ve Anadolu’nun iç kısımları ile Trakya’nın bir kısmında da 
karasal iklim görülür. Ülkede en çok yağış alan bölge Karadeniz, en az yağış 
alan bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
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Meryem SEZGİN

Resmi Adı Türkiye Cumhuriyeti

Başkenti Ankara

Dili Resmi dili Türkçedir. Azınlık dillerinin en büyüğü 
Kürtçe, ondan sonra Arapçadır.

Dini %99,2 İslam (çoğunluğu Hanefi), %0,8 başta 
Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere diğer dinler

Nüfus 83.154.997

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

%72,5 Türk, %12,7 Kürt, %4 Zaza Kürdü, %3,3 
Çerkez, %2,6 Boşnak, %1,3 Gürcü, %1,2 Arnavut, 
%1,1 Arap, %0,8 Pomak, %0,5 Diğer

Yüz Ölçümü 785,347 km2

Komşu Ülkeler

Azerbaycan -Nahcivan-  (9 km), Yunanistan (203 
km), Bulgaristan (239 km), Gürcistan (252 km), 
Ermenistan (267 km), Irak (331 km), İran (498 km), 
Suriye (822 km)

Para Birimi Türk Lirası

İhracat 180.849 milyon dolar

İhracat Ortakları Almanya, İtalya, İngiltere, Irak, ABD

İthalat 210,344 milyar dolar

İthalat Ortakları Rusya, Çin, Almanya, ABD, İtalya

Yönetim Şekli Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay
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Türkiye’nin eşsiz konumu ülkeye pek çok avantaj kazandırmıştır. Sahip 
olduğu İstanbul ve Çanakkale Boğazları tarih boyunca pek çok devletin rüyası 
olmuştur. Bu boğazlar, uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. 
Ayrıca Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir köprü niteliğindeki toprakları gerek 
İpek Yolu gibi tarihi yollar üzerinden gerekse de günümüz ticari kanalları 
üzerinden yapılan ticaretin can damarı olagelmiştir. Bunun yanında 
hem Doğu Akdeniz hem de Ortadoğu politikalarında önemli rol oynar. 

DEMOGRAFİK YAPISI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2019’da açıkladığı verilere göre 
Türkiye’nin nüfusu 83.154.997’dir. En kalabalık şehir olan İstanbul’un nüfusu 
yaklaşık 16 milyon olup toplam ülke nüfusunun %18’ine tekabül etmektedir. 
Türkiye’deki en kalabalık şehirler İstanbul (15,5 milyon), Ankara (5,6 milyon), 
İzmir (4,3 milyon), Bursa (3 milyon), Antalya’dır (2,5 milyon).

Nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini de kadınlar oluşturur. Türkiye’nin nüfus 
artış hızı %1,39’dur. Nüfusun ortalama yaşı ise erkeklerde 31,7; kadınlarda 
33,1; toplamda ise 32,4’tür.Türkiye’de ortalama yaşam süresi erkeklerde 75,6 
yıl, kadınlarda 81 yıl, nüfusun genelinde ise 78,3 yıldır.

Türkiye nüfusunun %92,8’i şehirlerde ikamet etmektedir. Kilometrekare 
başına düşen kişi sayısı ise 109 olarak hesaplanmıştır. Sanılanın aksine 
Türkiye’deki Türk nüfus %90’lı oranlara sahip değildir. Nüfusun %72,5’i Türk 
ve %12,7’si de Kürt’tür. Kalan %14,2’lik pay da muhtelif etnik unsurlardan 
oluşmaktadır. Kürt nüfus genellikle doğu ve güneydoğuda yaşamaktadır. 
%1’lik Arap nüfusun çoğu güneydoğuda, Suriye-Irak sınırında yaşar.

2011’den beri kendi ülkelerinden göçe mecbur bırakılan Suriyeli nüfus, 
2020’ye gelindiğinde 5 milyonu bulmuştur fakat bu nüfusun çoğunluğunun 
vatandaşlığı olmadığından Türkiye nüfusuna dâhil değildir. Suriyeli nüfus yine 
güneydoğuda yoğun olsa da tüm Türkiye’de yerleşim alanına sahiptir.

Türkiye’nin resmi dili Türkçedir. Türkçenin yanında Kürtçe, Arapça ve diğer 
azınlık dilleri de konuşulur. En yaygın yabancı dil İngilizcedir. Okuryazarlık 
oranı %96,97’dir.

TARİHİ
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya Hititlerden Osmanlı’ya kadar pek çok 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
tarihi ise 29 Ekim 1923’tür. Ülkenin milli kahramanı kabul edilen Mustafa 
Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra TBMM’yi açmış ve cumhuriyeti 
kurmuştur. İlk T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk başbakan 
ise İsmet İnönü’dür. Başbakanlık makamı 2017’de kaldırılmış ve son T.C. 
Başbakanı Binali Yıldırım olmuştur.

Ülkeyi 15 yıl yöneten Atatürk’ü takiben cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü 
ülkeyi 12 yıl daha yönetmiştir. 1923’ten 1950’ye kadar olan bu dönem Tek Parti 
dönemi olarak adlandırılır. 1950’de Demokrat Parti’nin iş başına gelmesiyle 
çoğulcu demokrasiye geçiş tamamlanmıştır.

27 Mayıs 1960’da gerçekleştirilen askeri darbe neticesinde DP’li başbakan 
Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu idam edilmiştir.

1961’de tekrar sivil hükûmete iade edilen yönetim, 1971’de iktidarda bulunan 

Adalet Partisi hükûmetine karşı yapılan muhtıra ile tekrar generallere geçmiş, 
AP’li başbakan Süleyman Demirel’in yerini Nihat Erim almıştır.

12 Eylül 1980, Türk siyasi tarihinde meydana gelen üçüncü darbenin tarihi 
olmuştur. Sağ sol kutuplaşması gibi pek çok sebebin yanında görünür son 
sebebi Başbakan Necmettin Erbakan’ın Konya’da gerçekleştirdiği Büyük 
Kudüs Mitingi olarak gösterilen darbe sonucunda başta Milli Selamet Partisi 
(MSP) ve Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olmak üzere birçok parti mensubu 
tutuklanmıştır. Darbe sonucu açılan davalarda 517 idam kararı verilmiş ve 
bunlardan 50’si uygulanmıştır.

Çok geçmeden Türkiye, bir “post modern darbe”ye maruz kalmıştır. Dönemin 
koalisyon hükûmeti Refahyol iktidarı 1996’da kurulmuş ve sık sık “irtica” 
iddialarıyla itham edilmiştir. Başbakan Erbakan’ın mensubu olduğu Refah 
Partili Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kudüs Gecesi, postmodern 
darbeye bahane olarak öne sürülmüş ve asker, Sincan’dan geçirilen bir askeri 
konvoy ile “demokrasiye balans ayarı” yapmıştır.

O dönem toplanan ve 8 saat 45 dakika ile Türkiye tarihindeki en uzun MGK 
toplantısı olan toplantı sonucu belirlenen kararlar başbakan Necmettin 
Erbakan’a gönderilmiştir. Erbakan kararların yumuşatılmasını talep ederek 
kararları imzalamamıştır. MGK baskısı sonucu kararları imzalayan Erbakan, 
başbakanlıktan istifa etmiştir. Erbakan’ın mensup olduğu Refah Partisi, “laik 
Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” gerekçesiyle Yargıtay tarafından açılan 
dava neticesinde kapatılmıştır.

“Etkileri bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat postmodern darbesi, “laiklik ilkesini 
koruma” amacıyla başörtüsü, sakal ve İmam Hatip okulları gibi İslam’la 
bağdaştırılabilecek her olguya savaş açılmasıyla sonuçlandı. Etkisi bin yıl 
sürmediyse de Türk milletinin hatırından silinmedi.
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Sıkıntılı geçen yıllardan sonra 3 Kasım 2002’de yapılan seçimle iktidara 
gelen AK Parti, hâlâ iktidarını sürdürmektedir. Abdullah Gül’ün kısa süren 
başbakanlığından sonra 2014’e kadar başbakanlık görevini yürüten Erdoğan, 
2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı 
olmuştur. 2017 anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sistemine geçilmiş ve Erdoğan iki dönem daha cumhurbaşkanlığı 
yapmaya hak kazanmıştır.

SİYASİ YAPISI
Türkiye’nin resmi adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Parlamenter demokrasi ile 
yönetilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
da Fuat Oktay’dır. 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanlığını 
Mustafa Şentop yürütmektedir.

16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile Türkiye’nin eskiden parlamenter 
demokrasi olan yönetim biçimi cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi 
ile değiştirildi. Bu sistemde başbakanlık makamı kaldırılmış, yetkileri 
Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllığına 
mutlak çoğunluk usulüyle ve milletvekilleriyle aynı günde seçilir. Eğer ilk 
turda adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamazsa on beş gün içinde 
en çok oyu alan iki aday ikinci tura gider ve bu suretle Cumhurbaşkanı 
seçilir. Cumhurbaşkanı adayları 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenimini 
tamamlamış olmak zorundadır.

Bu sistemle Cumhurbaşkanının partili olmasına izin verilmiştir.  Bakanlar 
Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve meclis dışından olmak 
zorundadır. Bir cumhurbaşkanı sadece iki dönem boyunca görevde kalabilir. 
Eski sistemde 25 olan milletvekili seçilme yaşı alt sınırı 18’e çekildi ve ilkokul 
mezunu olmak yeterli sayıldı. Ayrıca 550 olan toplam sandalye sayısı da 
600’e çıkarıldı.

16 Nisan referandumundaki maddelerden biri seçimin 3 Kasım 2019’da 
yapılarak uygulamanın başlaması idiyse de seçim öne alınarak 24 Haziran 
2019’da yeni sistem uygulamaya kondu. Seçimi Milliyetçi Hareket Partisi ile 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep 
Tayyip Erdoğan %52,59 oyla kazandı. Onu Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ 
Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %30,64 ile takip etti. 
Seçime katılım oranı ise %86,22 olarak kaydedildi.

Türkiye’de kayıtlı 84 siyasi parti bulunmaktadır ve bu partiler arasında en aktif 
olanlar şunlardır: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ 
Parti (İYİ), Saadet Partisi (SAADET), Vatan Partisi (VATAN), Büyük Birlik Partisi 
(BBP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR).

Bir siyasi partinin TBMM’de temsil hakkını kazanabilmesi için tüm oyların 
%10’una sahip olması gerekmektedir. Türkiye’de seçime katılım oranları 
genellikle yüksek seyretmektedir. En son yapılan 31 Mart 2019 mahalli 
idareler seçiminde seçime katılım oranı %83,99 olarak ölçülmüştür.

Türkiye’nin siyasi görünümü başta yabancı kaynaklar tarafından sıklıkla 
eleştirilmekte ve“antidemokratik”olmakla suçlanmaktadır. Nitekim Freedom 
House demokrasi sıralamalarında Türkiye, 2019’da ölçümü yapılan 209 ülke 
içerisinde 164. sırayı alarak özgür olmayan ülkeler arasında yer aldı. Bu durum 
Türkiye’yi Avrupa’da özgür olmayan tek ülke haline getirdi.

EKONOMİK YAPISI

Kaynak: TÜİK, Dünya Bankası

Türkiye ekonomisi, kurulduğu yıllarda büyük oranda tarım üzerinde 
ilerlemekte iken günümüzde diğer sektörler tarımın yerini almış 
bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörlerden biri imalat 
sektörüdür. Yiyecek maddelerinin üretim, işlem ve ihracı noktasında Avrupa 
ve Ortadoğu piyasalarında aktif rol oynamaktadır. Aynı şekilde otomobil 
imalatı ve montajında da öne çıkan ülkelerdendir.

Türkiye ekonomisi coğrafi konumu ve doğal kaynakları gibi pek çok 
avantajı sayesinde gelecek vaat eden bir ekonomidir. Fakat dış politikadaki 
pozisyonun, yükselen enflasyon ve işsizliğin sebep olduğu belirsizlik bu 
potansiyeli gölgelemektedir. Özellikle dış ilişkiler Türkiye ekonomisinin 
kırılganlığının ana temelini oluşturmaktadır. ABD ile Türkiye arasında yaşanan 
Rahip Brunson krizi buna en uygun örnektir.

15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişiminin arka planını aydınlatmak 
amacıyla açılan soruşturmalardaki sanıklardan biri de Türkiye’de yaşayan 
ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’du. Brunson’a verilen hapis cezası 
ABD’yi ayağa kaldırdı. İki ülkenin devlet adamları arasında meydana gelen 
tartışma ilişkileri hayli zedeledi ve “ya serbest bırakırsınız, ya da sonuçlarına 
katlanırsınız” açıklaması yapılacak kadar ileri gidildi. 
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GSYİH 4.280.381.000 TL - 755 milyar ABD doları

Kişi Başı GSYİH 51,834 TL - 9,127 ABD doları

GSYİH Büyüme Hızı %14,9

Milli Gelir 759,55 milyar dolar

Kişi Başı Milli Gelir 9.127 ABD Doları

Enflasyon %11,84

İşsizlik Oranı %13,4

Genç İşsizlik Oranı %24,5

İş Gücü 33.368.909

Yoksulluk Oranı %13,9

Reel Büyüme %0,9
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Krizin gerçekleştiği 2018, Türk lirasının ABD doları karşısında son 10 yıl 
içerisinde en çok değer kaybettiği dönem oldu. Dolar 7 TL eşiğine dayandı. 
Kriz sona erdiğinde ise 5 TL civarına düştü.

2002 yılından günümüze ülkeyi yönetmekte olan AKP iktidarının ekonomi 
politikası özelleştirme üzerinden ilerlemektedir. Eski hükûmetler döneminden 
beri faaliyette olan fabrikaların ihaleyle satımı ve inşa edilen köprü, yol ve 
hastane gibi yapıların Yap-İşlet-Devret yöntemiyle özelleştirilmesi bu politika 
gereğince yapılır.

Türkiye ekonomisi 2018’in üçüncü çeyreğinde %1,6 ve dördüncü çeyreğinde 
de %3 oranında daralma yaşadı. Bir ekonomi ardı ardına iki üç aylık döneminde 
daralma yaşadığında bu bir resesyon (ekonomik durgunluk) başlangıcı 
sayılıyor. Bu durumda Türkiye, 2008 Dünya Ekonomik Buhranı sonrası 2009’da 
yaşanan resesyondan bu yana ilk kez teknik resesyon sürecine girmiş oldu. 
2019’da döviz kurları başta olmak üzere piyasa etkilemesi beklenmektedir.

SEKTÖRLER

Türkiye GSYH’sinin Sektörlere Göre Dağılımı

Türkiye İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı

1) Tarım ve Hayvancılık
Türkiye toprakları toprak çeşidi ve iklim özellikleri bakımından oldukça farklı 
bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu gibi avantajlar ülkenin tarım 
potansiyelini artırmaktadır.

Tarım sektöründen elde edilen gelir Türkiye GSYH’nin %3,3’ünü 
karşılamaktadır. Tarım istihdamı ise toplam iş gücünün %19,2’sine tekabül 
etmektedir. Türkiye tarımında yetiştirilen ürünlerden bazıları buğday, arpa, 
çavdar, yulaf, mısır, ayçiçeği, pirinç, üzüm, muz, incir, zeytin, şeker pancarı, 
patates, tütün, haşhaş, pamuk, keten olarak listelenebilir.

Dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini, kiraz üretiminin yüzde 26’sını, incir 
üretiminin yüzde 27’sini ve kayısı üretiminin yüzde 23’ünü sağlayan Türkiye, 
bu ürünlerin üretiminde dünyada ilk sıradadır.

Türkiye; fındık, kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünyada birinci; ayva, haşhaş 
tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, 
vişne ve salatalık üretiminde üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, 
ıspanak ve biber üretiminde ise dördüncü sırada yer alıyor.

Bu rahatlatan sıralamalara rağmen Türkiye tarım sektöründe gerilemektedir. 
Tarım sektörünün büyüme hızı sanayi ve hizmet sektörlerine göre çok 
düşüktür. Yakın zamana kadar tarımda kendi kendine yeten bir ülke olarak 
bilinen Türkiye’nin tarımsal ithalatı artık ihracatına çok yaklaşmıştır.

Gübre, mazot gibi çiftçinin kullandığı kaynakların pahalanması, Türk Lirasının 
değer kaybetmesi ve çiftçiye önemli ölçüde etki eden diğer sorunlar piyasaya 
sürülen ürünlerin pahalı olmasına sebep olmakta, pahalılığı düşürmek için 
alınan ithalatın artırılması ve tanzim satış gibi önlemler de sadece kısa vadede 
yarar sağlamaktadır.

Tarım gibi hayvancılık da Türkiye’de potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen 
sektörlerdendir. Hayvan türleri arasında önde gelen türler sığır, koyun, keçi, 
manda, arı ve ipekböceğidir. 2018 yılı itibari ile Türkiye büyükbaş hayvan 
varlığı 16 milyon, küçükbaş hayvan varlığı 44 milyon baştır. Bu miktar nüfusun 
artmasına rağmen her yıl düşmektedir. Bu düşüşün ana sebebi, hayvan 
yetiştiricilerinin sektörden birer birer ayrılmaları ve sektöre olan ilginin 
azalmasıdır. Üreticilerin sektörden ayrılmaları da genel olarak üretimden 
beklenen karşılığı alamamalarından kaynaklanıyor.

Bu durumda artan nüfusun büyüyen et ihtiyacını karşılamak için canlı hayvan 
ithalatına gidilmektedir. Canlı hayvan ithalatının zirve noktasına ulaştığı 2018 
yılında; toplam 1 milyon 460 bin 563 baş büyük baş ve toplam 425 bin 507 
baş küçükbaş hayvan ithal edilmiştir. Büyükbaş hayvan ithalatına 1 milyar 
692 milyon dolar, küçükbaş hayvan ithalatına 62 milyon 539 bin dolar olmak 
üzere toplam 1 milyar 755 milyon dolar ödenmiştir. (Et ve Süt Kurumu) İthal 
edilen hayvanlar yüzünden kendi hayvanını satamayıp sektörden ayrılan
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üreticilerin sayıları artmaktadır. Bu kısır döngüyü durdurmak için sendikalar 
ve akademisyenler tarafından verilen öneriler üreticiye daha fazla destek 
verilmesi ve ithalatların durdurulmasıdır. Böylece ithalatla başka ülkelerin 
üreticilerine destek olmak yerine Türk üreticisine destek olunmuş olacaktır.

2) Sanayi
Sanayi sektörü Türk ihracatının önemli bir kısmının kaynağını oluşturmaktadır. 
Türkiye GSYH’sinin %22,2’si ve istihdamın da %19,6’sı sanayi sektörünce 
karşılanmaktadır.

Türkiye’de aktif faaliyette olan sanayiler cam, çimento, demir-çelik, elektrik-
elektronik, ilaç, kimya, makine, otomotiv, seramik, tekstil, mobilya, gıda ve 
içecek sanayileridir.

Türkiye otomotiv sanayiinde öncü ülkelerdendir. Başta Ford, Hyundai, 
Honda, Mercedes, Isuzu olmak üzere pek çok otomobil markası Türkiye’deki 
fabrikalarda üretim yapmaktadır. Her ne kadar Türkiye’deki otomotiv sanayii 
parça birleştirme ve montajdan ibaretse de 2019’da tanıtımı yapılan yerli 
otomobil TOGG’un 2022 yılı sonunda satışa sunulması bekleniyor. Bundan 
önce Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde 1961’de üretilen yerli otomobil 
“Devrim” bazı kesimlerin muhalefeti sebebiyle atalete terk edilmişti.

Tekstil sanayii, Türkiye’nin en büyük sanayiidir. Türkiye, 2018 yılı dünya 
tekstil ihracatından aldığı %3,6’lık pay ile ülke bazlı sıralamada 6’ncı, dünya 
hazır giyim ihracatından aldığı %3,2’lik pay ile yine 7’nci büyük ihracatçı 
konumundadır. Deri ürünleri ihracatında ise ülkemiz %0,6 paya sahip olup 
ülke bazlı sıralamada 24’üncü ihracatçı konumundadır.

3) Turizm
Turizm, Türkiye’nin gelirlerinin ve özellikle döviz girdilerinin önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Üç denize kıyıdaş olması sayesinde deniz turizmi, 
tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapması sayesinde kültür turizmi, 
Ağrı Dağı başta olmak üzere birçok yüksek kar bölgesine sahip olması 
sayesinde kış turizmi gibi pek çok turizm türüyle Türkiye ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır.

Türkiye’ye gelen turist sayısı ve dolayısıyla turizm gelirleri son üç yıldır artış 
göstermektedir. 2019’da 51 milyon 860 bin turist Türkiye’yi ziyaret etmiş ve 
34 milyar 520 milyon dolarlık gelir sağlanmıştır. Böylece, 2019’da Türkiye’nin 
turizm geliri 2018’e göre yaklaşık yüzde 17’lik artış kaydederek Cumhuriyet 
tarihinin turist ve turizm gelirleri rekorunu kırdı.

4) Madencilik 
Türkiye toprakları yer üstünde olduğu gibi yer altında da verimli ve zengindir. 
3 milyar 66 milyon 300 bin ton bor rezervi (görünür+muhtemel) ile Türkiye, 
dünya bor rezervlerinin %73’ünden fazlasına sahiptir. Kaya tuzu, feldspat, 
mermer, zımpara, kireç taşı, taş kömürü, lüle taşı ve linyit Türkiye topraklarının 
sahip olduğu minerallerdendir. (MTA)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bor minerali kullanılarak üretilen Borel el 
dezenfektanı rafl ardaki yerini aldı. Fakat “sanayinin tuzu” olarak ifade edilen 
bu mineralin ve Türkiye’de rezervi bulunan diğer minerallerin çok daha aktif 
bir şekilde kullanılması elzemdir.

2019 yılında madencilik sektöründe yapılan ihracat 3 milyar 366 milyon dolar, 
ithalat ise 18 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.(Madencilik ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)

DIŞ TİCARET

Kaynak: TÜİK

Son üç yılın verilerine bakıldığında ihracat artış, ithalat azalış göstermiştir, 
dolayısıyla dış ticaret açığı da azalmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin ihracatı 
180 milyar dolar, ithalatı 210 milyar dolar ve dış ticaret açığı da yaklaşık olarak 
30 milyar dolardır.

Türkiye tarafından en çok ihraç edilen ürünler demiryolu harici araçlar, 
makinalar, demir/çelik, örme giyim eşyaları, elektrikli makinelerdir. En büyük 
ihracat ortakları ise Almanya, İtalya, İngiltere, Irak ve ABD’dir.  (ITC Trademap)
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Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri (milyon $)

2017 2018 2019

İhracat 164.495 177.169 180.849

İthalat 238.715 231.152 210.344

Hacim 403.210 408.321 391.193

Denge -74.221 -53.984 -29,496

İhracat/İthalat(%) 68,9 76,6 86,0



2020

Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler ise mineral yakıtlar, makinalar, elektrikli 
makineler, demir/çelik ve değerli taşlardır. 

En büyük ithalat ortakları ise Rusya, Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dır. (ITC 
Trademap)

KAYNAKÇA
1. https://www.britannica.com/
2. https://www.aa.com.tr/
3. https://www.worldatlas.com/
4. http://www.mahfiegilmez.com/
5. https://tr.euronews.com/
6. https://www.bbc.com/
7. https://insamer.com/
8. https://data.worldbank.org/
9. http://www.tuik.gov.tr/
10. http://www.mfa.gov.tr/
11. https://www.sanayi.gov.tr/
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En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 167.923.862 171.098.411

Tren, tramvay yolları ve 
levazımı dışında araçlar, 
aksamı ve aksesuarları

26.758.524 26.175.170

Makinalar, mekanik
teçhizat, nükleer 
reaktörler ve kazanlar; 
ve aksamları

15.827.680 16.453.863

Demir ve çelik 11.546.435 9.939.444

Örme giyim eşyası ve 
aksesuarları

9.043.113 9.089.251

Elektrikli makineler 
ve parçaları, ses kayıt 
cihazları ve televizyon

8.722.854 8.729.310

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 223.046.879 200.658.596

Mineral yakıtlar,
mineral yağlar
ve ürünleri

43.005.619 41.184.553

Makinalar, mekanik
teçhizat, nükleer
reaktörler ve kazanlar;
ve aksamları

25.769.824 21.525.138

Elektrikli makineler
ve parçaları, ses
kayıt cihazları ve
televizyon

16.569.507 14.993.011

Demir ve çelik 18.401.452 14.680,676

Doğal ya da kültüre
edilmiş inciler,
değerli taşlar ve
metaller

12.556.742 13.312.235
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PERSPEKTİF
Özellikle Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra dünya gündemine 
oturan ABD-İran çekişmesinin fiiliyata döküldüğü yer olmaya devam eden 
Irak’ta, Mayıs 2018 genel seçimleriyle beraber yeni bir siyasi kriz başlamış, 
bu seçimlerin ardından bir süre hükûmeti kuracak isim hakkında bir karara 
varılamamıştı. Ekim ayının başlarında eski Petrol Bakanı Adil Abdülmehdi’nin 
hükûmeti kurmasına karar verilmişti. ABD işgâli ve Saddam Hüseyin’in 
devrilmesiyle beraber siyasi otorite bakımdan zayıflamış olan Bağdat’ta, 
parlamento dışından hükûmeti kurmuş olan Adil Abdülmehdi, seçimlerden 
beş ay sonra 25 Ekim 2018’de güvenoyu oylamasının tamamlanmasıyla Irak 
Başbakanı seçilmişti.

Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre zarfında Irak halkını ilgilendiren ciddi bir 
olay olmamakla birlikte özellikle ABD işgâliyle başlayan siyasi istikrarsızlığın 
derinleşmesi, önü alınamayan yolsuzluk faaliyetleri, ekonomik sıkıntılar, 

kamu hizmetlerinin aksaması ve verimli kaynakların kullanılamaması gibi 
ciddi sorunlar halkın sabrını taşırmaya başladı. Aynı şekilde İran’ın Irak’taki 
nüfuzunu gittikçe artırması, İranlı Şiilerle aralarında ihtilaf bulunan ve Irak 
nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Iraklı Şiilerin tepkisini çekmekteydi. 

DEAŞ’la mücadelede önemli başarılar elde etmiş olan ve ABD’ye yakın olduğu 
bilinen Terörle Mücadele Birimi Başkanı Abdulvahhab es-Saadi’nin Başbakan 
tarafından görevden alınması, gösterilerin kıvılcımını ateşleyen etkenlerden 
birisi oldu.

1 Ekim 2019 itibariyle Bağdat, Basra, Nasıriye, Meysan, Kadisiye ve Babil 
kentlerinde halkın sokağa dökülmesiyle gösteriler başlamış oldu. Gösterilerde 
ana hedef olarak rejimin devrilmesi gösterilirken özellikle İran’ın ülkedeki 
etkinliğine karşı ciddi tepkiler gösterildi ve İran Dini Lideri Ali Hamaney ile 
Devrim Muhafızları Ordusu Kasım Süleymani’nin posterleri ateşe verildi. 
157 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilen ilk 
gösteriler, 6 Ekim’de Erbain törenleri nedeniyle durakladı. 25 Ekim’de Bağdat, 
Basra, Babil, Divaniye, Zîkâr, Meysan, Müsenna, Kerbela ve Necef kentlerinde 
gösteriler yeniden başladı. Hükûmetin aldığı sosyal ağları engelleme önlemi, 
gösterilerin devamına engel olamadı.

Gösterilerin genel olarak Şii nüfusun yoğun olduğu güneydeki bölgelerde 
gerçekleştirildiği ve az sayıda Sünni’nin bu gösterilere katıldığı biliniyor. Ayrıca 
göstericilerin birçoğunun gençlerle işsiz kalmış üniversite mezunlarından 
oluştuğu, farklı grupların gösterilere bir arada iştirak ettiği gözlemleniyor. 
Nitelik ve talepler yönünden bu gösterilerin ve Mısır ile Lübnan’da yakın 
zamanda gerçekleştirilen gösterilerin Arap Baharı’ndaki gösterilerin devamı 
niteliğinde olduğu yorumu yapılıyor.
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Protestoların herhangi bir tarafın organizasyonuyla gerçekleşmediği ve bir 
parti ya da gruba bağlı olmaksızın gerçekleştirildiği medya tarafından dile 
getirilirken İran Dini Lideri Ali Hamaney, protestoların arkaplanında ABD, İsrail 
ve Suudi Arabistan’ın olduğunu öne sürdü. Haşdi Şabi kuvvetlerine bağlı olan 
ve son seçimlerde ikinciliği elde eden Fetih Koalisyonu’nun da benzer bir 
açıklamada bulunması, Haşdi Şabi’nin İran’la olan sıkı ilişkilerine bir kez daha 
delil olarak gösterildi.

Göstericiler başta Haşdi Şabi’ye ait birçok bina ve ofise saldırılara devam 
ederken yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Abdülmehdi, taleplerin 
karşılanacağını ve cumhurbaşkanlığı, hükûmet ve parlamentonun 
durumunun gözden geçirileceğini söyleyerek halkı sükûnete çağırdı ve 
bu gösteriler nedeniyle ülkenin milyarlarca dinar zarara uğradığını belirtti. 
Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi de göstericilerin taleplerini 
karşılayacak reformların kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini açıkladı. 
Abdülmehdi ve El-Halbusi’nin sözlerinin doğrultusunda Irak parlamentosu 
Anayasa değişikliği ve mülki idarelerle ilgili bazı düzenlemelere girişti. Ayrıca 
üst düzey devlet yetkililerine verilen her türlü ödenek ve ayrıcalığı iptal etti. 
Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Berhem Salih de talepler konusunda gerekli 
çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek halkı sükûnete çağırdı.

Öte yandan gösterilerin başından itibaren hükûmetin aksi yönde talimat 
verdiği iddia edilmesine rağmen gerçek mermi ve öldürücü silah kullanıldı ve 
bu da çok sayıda sivil zayiata yol açtı. İlk başta, gerçek mermi kullananların 
ve göstericilere karşı keskin nişancı kullananların kim olduğu bilinemese 
de daha sonra bu grupların Haşdi Şabi’ye bağlı bazı gruplar ile Bedir Örgütü 
olduğu anlaşıldı.

Iraklı Şiilerin üzerinde manevi bir nüfuza sahip olan Şii din adamı Ayetullah Ali 
Sistani, göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi ve göstericilere şiddetle 
karşılık verilmemesi gerektiğini söylerken son genel seçimlerde birinci olarak 
çıkan Sairun Koalisyonu’nun ve Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, 
olası bir iç savaş başlamadan hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirtti. 
Türkiye de “Irak Hükümeti’nin halkın beklentilerinin karşılanmasına yönelik 
gereken adımları atacağına inanıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

18 Kasım’da Ulusal Hikmet Akımı, Fetih, Nasır ve Kanun Devleti Koalisyonları, 
Kürt partileri ve Türkmen Cephesi tarafları bir araya geldiler ve şayet 45 
gün içerisinde hükûmet; kabine revizyonu ve hizipçilikten uzak atamaların 
yapılması, yeni seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin bağımsızlardan 
yeniden seçilmesi gibi istenilen reformları gerçekleştirmezse, hükûmete 
verilen güvenoyunun geri çekileceğini bildirdiler.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda bir darbe gerçekleştirilmeden Başbakan 
Abdülmehdi, 30 Kasım 2019’da istifasını bildirdi ve istifası Meclis tarafından 
onaylandı.

Cumhurbaşkanı Salih, 15 günlük anayasal süreç bitmiş olmasına rağmen 
herhangi bir başbakan adayı belirleyemedi. Bu süreçte Bina Koalisyonu 
ve Es-Sadr gibi taraflardan çeşitli isim önerilerinde bulunuldu. Ancak iki ay 
boyunca bir isim üzerinde karara varılamadı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Salih 
de üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti. 
29 Ocak’a gelindiğinde Salih siyasi partilere “72 saat içerisinde göstericilerin 
de kabul edebileceği bir başbakan adayı önermeleri gerektiğini, aksi takdirde 
kendisinin bağımsız bir kişiye hükûmet kurmasını önereceğini” bildirdi.

Bu sürenin sonunda Salih hükûmet kurma görevini Es-Sadr’ın ve Fetih 
Koalisyonu lideri Amiri’nin desteklediği belirtilen eski İletişim Bakanı Şii 
siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi’ye verdi. Allavi görevi almasının akabinde 
“Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede 
başarıya ulaşana, ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar 
protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını 
dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle 
paylaşacağım. Vatan için sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine 
getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir.” şeklinde bir mesaj 
paylaştı.

Bu arada 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in 
öldürülmesinden sonra; kriz sürecinde oldukça belirleyici bir role sahip olan 
Sâirun Koalisyonu lideri Es-Sadr’ın gösterilere olan desteğini keserek İran’a 
yaklaşması oldukça dikkat çekti. Can güvenliğinden endişe etmesi nedeniyle 
bir süredir İran’ın Kum şehrinde ikamet ettiği belirtilen Es-Sadr, göstericilerin 
baştan beri adaylığına karşı çıktığı Allavi’ye açık bir şekilde destek verdiğini 
açıkladı. Öyle ki, artan gösterilerin önünü kesmek amacıyla kendisine bağlı 
milislere talimatta bulundu. Es-Sadr’a bağlı milisler ile göstericiler arasında 
birtakım çatışmalar meydana geldi. Bütün bu olaylar, daha çok kendisinin 
ve bağlılarının imajını korumaya yönelik bir politika yürüttüğü belirtilen Es-
Sadr’ın imajının halk nezdinde zedelenmesine yol açtı.
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Allavi’nin kabine listesini belirlemesinin ardından 27 Şubat günü Meclis’te 
güvenoyu oturumunun gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ancak 27 Şubat’taki 
oturuma yeterli katılımın gerçekleşmemesi nedeniyle oturum 1 Mart’a 
ertelendi. 1 Mart’ta da yeterli katılım sağlanamadı ve oturum ileri bir tarihe 
ertelendi. Irak’ın acımasız olarak nitelenebilecek siyasi yapısı içinde 
yeterince baskıya maruz kaldığı anlaşılan Allavi, ikinci oturumun da 
gerçekleştirilememesi sebebiyle hükûmeti kurma görevinden çekildiğini 
Cumhurbaşkanı Salih’e iletti ve “Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak 
başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen ülkemizi savrulduğu belirsizlikten 
kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına 
hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Salih aradan iki hafta geçtikten sonra 17 Mart’ta, hükûmeti 
kurma görevini eski Başbakan Haydar el-İbadi’nin liderlik ettiği Nasır 
Koalisyonu’nun Meclis’teki Grup Başkanı olan eski Necef Valisi Adnan 
ez-Zurfi’ye verdi. ABD vatandaşlığına sahip olduğu bilinen Ez-Zurfi yaptığı 
açıklamalarda “önce Irak” ve “Irak’ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların 
dışında tutulması hedefi” ekseninde bir dış siyaset yürüteceğini, Irak içerisinde 
de öncelikli olarak “silahın devletin elinde olması, silahlı grupların ortadan 
kaldırılması, göstericilerin güvenliğinin sağlanması ve meşru taleplerinin 
yerine getirilmesi” hedeflerine odaklanacağını söyledi. Ayrıca ülkedeki BM 
Temsilciliği ile bir yıl içerisinde açık ve özgür seçimler gerçekleştirilmesi için 
çalışacaklarını kaydetti.

Ez-Zurfi Allavi kadar tepki almasa da ciddi bir biçimde İran karşıtı olması 
nedeniyle İran yanlısı Şii partilerin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Salih’e 
de Ez-Zurfi’yi ataması nedeniyle çok sert tepkide bulunuldu. Mukteda 
es-Sadr ile Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ise Ez-Zurfi’nin 
görevlendirilmesine sessiz kaldılar. ABD yetkilileri de Ez-Zurfi’yi şartlı olarak 
destekleyeceklerini duyurdular.

5 Nisan’da Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin evinde toplanan Fetih 
Koalisyonu, Kanun Devleti Koalisyonu, Ulusal Hikmet Akımı, Fazilet Partisi ve 
Ulusal Vizyon Koalisyonu siyasi gruplarının mensupları; hiçbir partiye üyeliği 
bulunmadığı ve Es-Sadr’ın da desteklediği bilinen Ulusal İstihbarat Dairesi 
Başkanı Mustafa el-Kazımi’yi Ez-Zurfi’nin yerine aday göstermeye karar 
verdiler. Meclis’in en büyük Sünni grubu Irak Güçler İttifakı Koalisyonu ve IKBY 
Başkanı Barzani de El-Kazımi’yi desteklediklerini açıkladılar. 9 Nisan’da Ez-
Zurfi “Irak’ın birliğini ve yüksek çıkarlarını korumak için görevi iade ediyorum.” 
sözlerini kullanarak istifasını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Salih Ez-Zurfi’nin istifasından sonra hiç vakit kaybetmeden 
El-Kazımi’ye hükûmet kurma teklifini götürdü ve El-Kazımi teklifi kabul etti. 
El-Kazımi 2016 yılından beri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevindeydi. 
El-Kazımi’nin başlıca vaatleri arasında kontrolsüz silahların toplatılması ve 
ülkedeki yabancı varlığının sona erdirilmesi mevcut.

15 Nisan’da El-Kazımi kabine listesinin tamamlandığını, listedeki bakanların 
liyakat ve şeffaflığa göre belirlendiğini ve listenin Meclis’ten geçebilmesi için 
siyasi gruplarla müzakereler gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca kurulacak 
hükûmetin önceliğinin ülkeyi bir an önce erken seçime hazırlamak olduğunu, 
koronavirüs salgını ile ekonomik kriz konusunda çözüm sağlanması için 
çalışılacağını belirtti.

6 Mayıs’ta gerçekleştirilen güvenoyu oturumunda El-Kazımi ile kabine 
listesindeki 20 bakandan 15’i güvenoyu almayı başardı ve yemin ederek 
göreve başladılar. Diğer 5 bakan (Adalet, Göç ve Göçmenler, Tarım, Ticaret 
ve Kültür Bakanlığı) güvenoyu almayı başaramazken 2 bakanlığın güvenoyu 
oylaması henüz isim belirlenmediği için ertelendi. El-Kazımi daha sonra 
boşta kalan bakanlıklara vekaleten bazı isimleri atadı. Yemin ederek göreve 
başlayan bakanlar şu şekildedir:

• Savunma Bakanlığı : General Cuma İnad
• İçişleri Bakanlığı : Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi
• Maliye Bakanlığı : Ali Abdulemir Allavi
• Planlama Bakanlığı : Halid Necim
• İskân ve İmar Bakanlığı : Nazenin Muhammed
• Spor ve Gençlik Bakanlığı : Adnan Dircal
• Eğitim Bakanlığı : Ali Hamdi
• Ulaştırma Bakanlığı : Nasır Hüseyin
• Yüksek Öğretim Bakanlığı : Nebil Kazım
• Sağlık Bakanlığı : Hasan Muhammed
• Elektrik Bakanlığı : Macid Mehdi
• İletişim Bakanlığı : Erkan Şahab
• Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı : Adil Haşşuş
• Su Kaynakları Bakanlığı : Ali Mehdi Raşid
• Sanayi Bakanlığı : Menhel Aziz

Kabinenin güvenoyu almasından sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile ABD 
Başkanı Donald Trump, kabinenin kurulmasından dolayı memnuniyetlerini 
bildirdiler. 

Kabinenin kurulduğu birkaç gün içerisinde El-Kazımi, General Abdulvahhab 
es-Saadi’yi görevine iade etti. Ayrıca eski Başbakan Abdulmehdi ve 
kabinesindeki 22 bakanı da emekliye sevk etti. Bununla beraber gösteriler 
hâlâ duraklamış değil.
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TAHLİL VE SONUÇ
Bütün meselelerin iç içe girmiş olduğu Irak’ta, hükûmet krizini müstakil bir 
değerlendirmeye tabi tutmak biraz zor. Bu kriz farklı yönlerden ve farklı bakış 
açılarından ele alınabilir.

Halen devam etmekte olan gösteriler, ilk başladığında halkı bizzat ilgilendiren 
çeşitli meseleler ve hükûmetin istifası talebi üzerine kuruluydu. Ancak fazla 
geçmeden istifa eden Abdulmehdi’nin istifası gösterileri durdurmadı, hatta 
hafi fl etmedi. Haşdi Şabi’ye mensup birtakım grupların gösterilere müdahalesi, 
gösterilerin kanlı ve yıkıcı bir vaziyete bürünmesine yol açtı. Gösterilerin 
başladığı 1 Ekim’den beri 600’den fazla gösterici hayatını kaybederken 24 
binden fazla kişi yaralandı. Bunların yanında binlerce gösterici gözaltına alındı.

Her ne kadar göstericilerin can korkusundan dolayı bir temsil ya da müzakere 
heyeti oluşturamadıkları bilgileri verilse de siyasilerin ve tarafl arın tavırlarını 
göstericilerin vaziyetine göre şekillendirme çabası içerisinde olması 
gösterilerin ciddiyetini gösteriyor. Bununla beraber Necefl i Şii din adamı Ali 
Sistani’nin genel olarak halk nazarında muteber bir karakter olması, ülkedeki 
siyasi grupları ona karşı olumlu bir duruş sergilemeleri hususunda uyarıyor.

Bu kriz içerisinde öne çıkan etnik unsur daha çok güneyde yer alan Şii halk. 
Krizin başlamasından beri Sünni, Kürt ve Türkmen vatandaşlardan pek ses 
çıkmadı. Süreç boyunca gösterilerde ve politik sahada herhangi bir mezhepçi 
tutum sergilenmediği için Sünniler, bu sürecin içerisinde fazla etkili olmadılar. 
Hatta bu gösterilerin, ülkedeki mezhepçilik söylemlerini kırdığı ve ulusal 
kimliği güçlendirdiği söyleniyor. Kürtler yaşanan krizle halkın geri kalanı kadar 
ilgili değiller. Bununla beraber kurulacak hükûmete dair çeşitli görüşler dile 
getirdiler. Ülke siyasetinde fazla etkisi bulunmayan Türkmenlerse kurulacak 
yeni hükûmette yer almak istediklerini beyan ettiler.

Sonuç olarak genellikle ülkedeki siyasi gruplardan bıkmış olduğu görülen 
göstericiler Irak’taki siyasi partilerin ya da mezheplerin veyahut da etnik 
grupların herhangi birini destekleme amacını taşımıyorlar. Göstericilerin 
temel talepleri daha kaliteli bir yaşam ve ülke içerisindeki yabancı unsurların 

ve etkilerinin ortadan kaldırılması. Ancak birinci talep de diğer talebin 
gerçekleşmesine bağlı. Ülkede yaşam koşullarının

iyileştirilmesi için bölgesel çatışmaları tetiklediği
bilinen iki temel yabancı unsurun

(ABD ve İran’ın) Irak topraklarından el çekmesi gerektiği halk tarafından 
gayet açık bir şekilde anlaşıldı. Bu nedenle zaten Irak üzerinde pek bir umudu 
kalmadığı görülen ABD, gündemi fazla meşgul etmediği için gösterilerin 
amacı zamanla İran’ın ülkedeki etkinliğini ortadan kaldırma hedefi ne saptı. 
Aslında Irak Şiiliği ile İran Şiiliği arasında öteden beri ihtilaf bulunması da bu 
gösterileri tetikleyen etkenlerden birisi.

Bu atmosferde Haşdi Şabi’nin durumu da mevcut sorunların çözümü 
konusunda büyük önem arz ediyor. Zira Haşdi Şabi başlangıçta DEAŞ’la 
mücadele amacıyla birçok Şii milis grubunun bir araya gelmesiyle 
oluşturulmuştu. DEAŞ’tan sonra ise fonksiyonunu yitirmemiş, Irak siyasetinde 
belirleyici bir role sahip olmuştu. Ancak bir süre sonra kontrol edilemez bir 
vaziyet almaya başlayınca devlet kuvvetleri arasında özerk bir statüye sahip 
oldu. Irak üzerinde Haşdi Şabi’nin sayesinde çıkarlarını yönetebilen İran için 
Haşdi Şabi’nin mevcut statüsü çok önemli. Çünkü son zamanlarda güçlendiği 
bilinen DEAŞ’a müdahaleyi öncelemek yerine gösterileri kana bulayan ve 
önemli bir kısmının başına buyruk hareket ettiği bilinen Haşdi Şabi birliklerinin 
tamamen devlete bağlanması isteniyor ve bu konuda çeşitli tartışmalar söz 
konusu ediliyor. Ayrıca Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar arasında mevcut olduğu 
bilinen ayrışmaların özellikle Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-
Mühendis’in öldürülmesinden sonra yerine Ebu Fedek’in geçmesiyle beraber 
derinleşmesi, Haşdi Şabi’nin siyasi alana da hâkim olması nedeniyle ülkede 
mevcut siyasi krizin çözümünü zorlaştırıyor. 

Hükûmeti kurmayı başaran El-Kazımi’nin önünde birçok zorluk bulunuyor. 
Başta ciddi bir şekilde mücadele edilememiş olan Covid-19 salgını, 
onaylanmayı bekleyen 2020 bütçesi, taleplerinin gerçekleştirilmesini   
bekleyen göstericiler, oldukça şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi 

gereken erken seçim; bunların yanında hâlâ kırsal bölgelerde etkinliğini 
sürdüren DEAŞ’la mücadele ve Irak topraklarında tırman-

maya devam eden ABD-İran gerilimi başlıca zorluklar
olarak öne çıkıyor.  Ayrıca son zamanlarda ABD üslerine

ve Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliğine
gerçekleştirilen füze saldırıları, ABD-İran çekişmesi

konusunda gerilimi artırıyor. Bütün bu
sorunların çözülmesi ve Irak’ın

istikrarlı bir yapıya  kavuş-
turulması, yine istikrarlı bir
yönetime ihtiyaç duyuyor.
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Dağlık Karabağ Sorunu ve Tanınmayan Dağlık Karabağ (Artsah) 
Cumhuriyeti

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı 
kapsayan Azerbaycan’ın geçmişten günümüze öz ve hukuki topraklarıdır. 
Dağlık Karabağ yüzyıllardır Azerbaycan ve “Büyük Ermenistan” hayalleri 
peşinde koşan Ermenistan arasında süregelen bir problem haline gelmiş, 
1988 yıllarından itibaren problem daha da derinleşerek iki ülkeyi savaşa 
sürüklemiştir. Karabağ Savaşı’nın olduğu 1991-1993 yıllarında, Ermenistan 
Silahlı Kuvvetleri Dağlık Karabağ’ı ve 7 Azerbaycan ilini işgal etmiş ve bu 
işgaller sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycan Türk’ü vatanlarından 
sürgün edilmiştir.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) olmakla birlikte dünyadaki birçok uluslararası kurum ve kuruluş,   
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgaline karşı çıkmış ve BM’in 
Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kayıtsız şartsız Azerbaycan’a 
teslim etmesi yönünde ilgili 4 beyannamesinin uygulanmasını talep etmiştir. 
Lakin Ermenistan işgalini sürdürmüş, Dağlık Karabağ’da 10 Aralık 1991’de 
Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermeni nüfusunun katıldığı halk 
oylaması sonucunda bağımsızlık yönünde karar alınmıştır. Bunu müteakiben 
6 Ocak 1992’de sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kurulmuştur. Lakin bu de 
facto cumhuriyeti Ermenistan da dahil hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş 
tanımamıştır. Dağlık Karabağ’da Şubat 2017’de gerçekleştirilen referandum 
ile ülke ismi Artsah Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir.1

Dağlık Karabağ’da 31 Mart Seçimleri
Hatırlanacağı üzere Dağlık Karabağ’da korkunç koronavirüs pandemisine 
rağmen 31 Mart 2020’de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 
düzenlendi. 150 bin  nüfusun yaşadığı tanınmayan cumhuriyette seçim hakkına 
sahip 103.506 Ermeni nüfusu yaşıyor. Seçimlerde cumhurbaşkanlığına 
14 aday ve parlamentoya girmek için ise 12 parti ve ittifak yarıştı. Ayrıca, 
adayların içinde mevcut cumhurbaşkanı olan Bako Saakyan’ın yer almaması 
dikkat çekmişti.

Artsah Merkez Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre seçimlere 76.471 
kişi veya toplam seçmen sayısının yüzde 72,7’si katılım sağlamıştır.2

Açıklanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:

Araik Arutyunyan : %49,26 - Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak
Masıs Mayilyan : %26,4  - Kendi inisiyatifi ile
Vitali Balasanyan : %14,7 - Adalet Partisi
Diğer Adaylar : %9,64 

Tanınmayan cumhuriyetin anayasasına göre hiçbir aday yüzde 50+1’den 
fazla oy alamadığı için devlet başkanı ikinci tur seçimlerinde seçilecektir. 
İkinci turda ise en çok oy oranına sahip Araik Arutyunyan ve Masis Mayilyan 
mücadele edecektir. 

DAĞLIK KARBAĞ’DA
TANINMAYAN SEÇİMLER
Mağrur GANİZADE
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Seçimlerin ikinci turunda yarışacak adaylardan Araik Arutyunyan ile 
Masis Mayilyan’ın Ermenistan ile ilişkileri hangi denklemde yürüteceği ise 
merak edilen konular arasındadır. Seçimlerden önce Masis Mayilyan Dağlık 
Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesinden yana olduğunu bildirmesi, gelecek 
seçimlerdeki olası Mayilyan zaferi hem Karabağ’da hem de Ermenistan ve 
Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Dağlık Karabağ’ın 
Ermenistan ile birleşmesi konusunda Araik Arutyunyan ise “Ermenistan 
ve diaspora temsilcilerinin birleştiği üçlü bir ittifak.” ifadeleri ile görüşünü 
bildirmişti.

31 Mart’taki seçimlere yönelik Ermenistan Başbakanı Nikol
Paşinyan’ın “Kanaatimce yüksek kaliteli seçimler yapıldı,
bunu yayınlanan veriler de ispat ediyor” ifadeleri, Paşinyan
hükümetinin bu seçimlerden duyduğu memnuniyeti gösteriyor
şeklinde izah edilebilir.

31 Mart’taki seçimlerden sonra parlamentoda 5 siyasi parti
ve ittifak yer aldı.3

Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak Bloğu : %40,4
Birleşmiş Vatan Partisi : %23,63
Adalet Partisi : %7,9
Ermeni Devrimci Federasyonu : %6,4 
Artsah Demokrat Partisi : %5.81

Araik Arutyunyan’ın aday olduğu Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak oyların 
büyük çoğunluğunu alarak parlamentoya girdi. Lakin hiçbir siyasi güç 
parlamentoda ezici bir güç oluşturamadı. Başkanlık sistemi ile yönetilen 
tanınmayan cumhuriyette seçilecek başkanın yürütmede yakaladığı rahatlığı 
yasamada bulamama ihtimali olduğu söylenebilir.

Uluslararası Kamuoyundan Seçimlere Tepkiler
Tanınmayan cumhuriyet olan Dağlık Karabağ (Artsah) Cumhuriyeti’nde 31 
Mart 2020 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 
uluslararası kamuoyundan tepkiler yağdı.4

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 
“Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası hukuk norm ve 
prensipleri, BM Tüzüğü, AGİT’in 1975’te kabul ettiği Helsinki Sonuç 
Bildirgesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği kararlar ihlal edilmiştir 
ve bu bakımdan seçimlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur.” diye bildirilmiştir.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından sözde seçimlere yönelik yapılan yazılı 
açıklamada: “Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları 
ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri dahil uluslararası 
hukukun açık ihlalidir.” ifadeleri ile seçimi tanımadıkları bildirilmiştir.

Benzer şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık 
Karabağ’da 31 Mart’ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento 
seçimlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı 
olduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları da bir bildiri 
yayınlayarak seçimleri tanımadıklarını bildirdiler.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, AB’nin 
seçimlerin yapıldığı yasal çerçeveyi ve anayasayı tanımadığı bildirildi. 
Bunların yanında birçok ülke ve uluslararası kuruluşta seçimleri tanımadıkları 
yönünde açıklamalar yaptı.

Sonuç
Dağlık Karabağ ve işgal
edilen diğer bölgeler
Azerbaycan’ın öz ve kadim
topraklarıdır. 19. yüzyıldan
itibaren Rusların bu topraklara
kasıtlı olarak göç ettirdiği
Ermeniler yüzyılı aşkın süredir gerek Kafkasya’da gerekse de eski Azerbaycan 
topraklarında problem kaynağı olarak yaşamaktadırlar. Hayallerini kurdukları 
Büyük Ermenistan için yüz binlerce Müslüman Türk’e soykırım yapmış, 
Azerbaycan’dan ve Türkiye’den haksız toprak iddialarında bulunmuşlardır. 
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gençlere hitaben yaptığı 
bir konuşmasında dile getirdiği “Karabağ’ı bizim nesil aldı, Ağrı’yı da sizin 
nesil alacak.”5 ifadeleri bunun bariz numunesidir. Çok değil sadece iki 
yüz sene önceye gidilse bu iddiaların içinin ne kadar boş ve hayal olduğu 
görülecektir. Ayrıca Dağlık Karabağ’da gerçekleştirilen bunun gibi seçimler 
Ermeni tarafının Dağlık Karabağ sorununda diyalogdan yana olmadığı tam 
tersine işgalci politikalarını sürdürmek istediğinin açık kanıtıdır. Ermenistan’ın 
sözde cumhuriyette yaptıkları uydurma seçimlerle uluslararası arenada 
tanınma yönündeki hak arayışları içine girmeleri beyhude bir davranıştan 
öteye gitmemekte, tam tersine tepki toplamaktadır. Azerbaycan’ın resmi 
toprakları olan Dağlık Karabağ’da düzenledikleri 31 Mart cumhurbaşkanlığı ve 
parlamento seçimleri de bunlardan bir tanesidir.
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Seçimlerin ikinci turunda yarışacak adaylardan Araik Arutyunyan ile 
Masis Mayilyan’ın Ermenistan ile ilişkileri hangi denklemde yürüteceği ise 
merak edilen konular arasındadır. Seçimlerden önce Masis Mayilyan Dağlık 
Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesinden yana olduğunu bildirmesi, gelecek 
seçimlerdeki olası Mayilyan zaferi hem Karabağ’da hem de Ermenistan ve 
Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Dağlık Karabağ’ın 
Ermenistan ile birleşmesi konusunda Araik Arutyunyan ise “Ermenistan 
ve diaspora temsilcilerinin birleştiği üçlü bir ittifak.” ifadeleri ile görüşünü 

Araik Arutyunyan’ın aday olduğu Özgür Vatan ve Sivil Birleşik İttifak oyların 
büyük çoğunluğunu alarak parlamentoya girdi. Lakin hiçbir siyasi güç 
parlamentoda ezici bir güç oluşturamadı. Başkanlık sistemi ile yönetilen 
tanınmayan cumhuriyette seçilecek başkanın yürütmede yakaladığı rahatlığı 

Tanınmayan cumhuriyet olan Dağlık Karabağ (Artsah) Cumhuriyeti’nde 31 

Sonuç
Dağlık Karabağ ve işgal
edilen diğer bölgeler
Azerbaycan’ın öz ve kadim
topraklarıdır. 19. yüzyıldan
itibaren Rusların bu topraklara
kasıtlı olarak göç ettirdiği
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Petrol tarih boyunca farklı şekilleriyle günümüze kadar sürekli 
kullanılagelmiştir. Petrol ürünleri açısından baktığımızda büyük bir çeşitlilik 
görülüyor. Mesela MÖ 4000 yıllarında Babil’de kule yapımında petrolün 
bir ürünü olan asfalt kullanılmıştır. Buna ek olarak antik İran tabletlerinde 
petrolün sağlık ve aydınlatma alanlarında kullanıldığı ifade ediliyor. Özellikle 
1878 yılında Karl Benz tarafından keşfedilen benzinle çalışan içten yanmalı 
motorun ortaya çıktığı 19. yüzyıldan beri petrol, dünyada stratejik bir maden 
olarak görülüyor. Bunu takip eden sivil havacılığın yaygınlaşması ve özellikle 
plastik yapımı ve organik kimyada da petrol kullanılagelmektedir. Bu açıdan 
petrol günümüze kadar atılan siyasi ve ekonomik adımların sebebi olurken 
aynı zamanda ülke sınırlarının değişmesine muktedir bir maden olmuştur. 
Bilindiği gibi yakın günlerde petrol fi yatlarının eksiye düştüğü yönündeki bir 
haber muhtemelen dünyadaki her insanın gündemine girdi.  Şimdi akaryakıt 
istasyonuna gidince; üstüne bize para mı ödeyecekler? İşte araştırmamızda 
bunu anlatmaya çalışacağız. 

Öncelikle petrol fi yatının nasıl hareket ettiğini ve petrol piyasalarını anlamak 
için dünyada bir kartel görevi gören OPEC örgütünü ve petrol piyasasındaki 
etkisini anlamamız gerekiyor. 

Resim 1 : OPEC Üyeleri

Algeria, Angola, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, 
Republic of Congo, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela
Kaynak : OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

OPEC 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından 
Batıdaki petrol ithalatını kontrol eden çok uluslu şirketler ve 1950’lerde yabancı 
petrol fi yatlarını düşüren ABD Hükümetine yanıt vermek için kurulmuştur. 
Bunun sebebi orjinal beş olarak da bilinen bu ülkelerin ekonomilerinin o 
dönemde oldukça petrol ihracatına dayalı olmasıdır. 

OPEC , KORONAVİRÜS 
PANDEMİSİ ve EKSİ (-) 

Samet GÖYDENİZ
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Daha sonra günümüze kadar yukarıdaki dünya haritasında da görüldüğü gibi 
Cezayir, Angola, Ekvator Ginesi, Gabon, İran,  Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Kongo 
Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela olmak 
üzere 13 tane ülkenin bulunduğu büyük bir örgüt halini almıştır. OPEC bugün 
üye ülkelerin temsilcileriyle toplanarak petrol üretim seviyeleri ve fiyatlarını 
koordine eder. Özellikle OPEC kurucuları yüksek petrol fiyatları belirlemekle 
kalmayarak uluslararası petrol şirketleri imtiyazlarının millileştirilmesiyle 
kendi rezervlerinin büyük bir kısmında kontrol sağladı. Bu açıdan OPEC dünya 
petrol piyasasında fiyatların belirlenmesinde önemli siyasi ve ekonomik bir 
kuvvet olarak bulunuyor.

Resim 2 : Büyük Petrol Üreticisi Ülkeler

Kaynak : U.S. Energy Information Administration

Yukarıdaki resim ABD Enerji Bakanlığının kaynaklarından elde edilmiştir. 
Resimde turuncu olan ülkeler OPEC üyesi ülkelerin günlük varil başına 
petrol üretimini gösterirken gri ülkeler OPEC üyesi olmayan ülkelerin günlük 
üretimlerini göstermektedir. Grafiğe göre ABD dünyanın en büyük petrol 
üreticisi konumunda yer almaktadır.  OPEC’in en büyük üreticisi olan Suudi 
Arabistan ise ikinci sırada yer almaktadır.  Aslında burada üçüncü sırada yer 
alan Rusya petrol piyasalarında önemli bir güç olarak görülmektedir. Genel 
olarak OPEC dünyada toplam petrol üretiminin % 40’ına yakın olarak üretim 
gerçekleştirmektedir. Ancak OPEC dışı ülkelerin tamamı OPEC’ten oransal 
olarak daha fazla üretime sahiptir. Buna ek olarak OPEC’in kuruluş felsefesi 
açısından önemli bir karşıtlık barındıran ABD, kaya gazı sayesinde dünyanın 
en büyük petrol üreticisi olarak konumundadır. Peki durum böyle olmasına 
rağmen OPEC neden petrol piyasasında bir kartel görevi görebilmektedir?

Kaynak : OPEC

Yukarıdaki grafik OPEC resmi sayfasından alınmıştır. Grafik OPEC ve OPEC 
dışı ülkelerin ve tek OPEC bünyesinde bulunan ülkelerin 2018 yılına göre 
rezerv miktarı ve oranlarını göstermektedir. Grafik üzerinden doğru bir 

okuma yapılırsa OPEC ülkeleri içerisinde rezerv bakımından en büyük ülkesi 
Venezuela olmasına rağmen önceki grafikte de yer aldığı gibi günlük en çok 
üretim yapan Suudi Arabistan OPEC içindeki en etkili ülke konumundadır. 
Diğer bir açıdan bakıldığında OPEC ülkeleri dünyadaki petrol rezervlerinin 
yaklaşık %80’ine sahip gözükmektedir. Bu petrol piyasaları açısından stratejik 
bir durumdur. Çünkü rezerv kelime olarak yatağında veya havzasında 
bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş, biriktirilmiş maden demektir. 
Peki bu neyi ifade etmektedir? OPEC dünya petrol rezervlerinin %80’ini elinde 
bulundurduğu için sürdürülebilir petrol üretimine sahip petrol üretirken en 
düşük maliyetle üretim yapabilen üreticiler konumunda bulunmaktadır. Buna 
ek olarak ABD son yıllarda dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna 
gelirken OPEC tarafı da boş durmamıştır. OPEC üretimi ve fiyatı koordine 
etmek için Rusya ve diğer büyük ihracatçı ülkelerle ortaklık kurmuştur. OPEC+ 
olarak adlandırılan bu koalisyon şuan hali hazırda hem en büyük rezervlere 
sahip hem de uzlaşmaya varmaları halinde arz-talep dinamikleriyle petrol 
üretimini ve fiyatını başka faktörlerden bağımsız olarak belirleyen büyük bir 
kartel görevi görmektedir.

Grafik 1 : Petrol Fiyatları

Kaynak : Wikipedia

Yukarıdaki grafik 1861-2014 yılları arasındaki petrol fiyatlarının seyrini 
göstermektedir. Özellikle OPEC örgütünün dünya sahnesinde olmadığı petrol 
piyasalarını belirlemedeki en büyük otoritenin ABD olduğu yıllarda petrol 
fiyatları daha az dalgalı bir seyir izlemiştir. Grafikteki yukarı yönlü ok petrol 
piyasalarında OPEC etkisinin nasıl cereyan ettiğini ifade etmektedir.

1973 yılında Filistin’e yönelik baskılarından dolayı Mısır ve Suriye İsrail’e 
sürpriz bir saldırı başlattı. Bunun üzerine ABD İsrail’e 2,2 milyar dolarlık askeri 
yardım paketi ile karşılık vermiştir. Bunu takip eden süreçte yönetimi Suud 
ve Arap ülkeleri elinde olan OPEC bu tarihte sahneye çıktı. OPEC ABD’ye karşı 
petrol ambargosunda bulunarak petrol üretiminde büyük bir azaltmaya gitti. 
Bundan dolayı o dönemde ABD ekonomisi %6 daraldı. Bu sürecin sonunda 
OPEC kurulduğu tarihin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra petrol 
piyasasında ABD’ye karşı güçlü bir otorite olarak yer almaya başladı. 

Yukarıdaki grafikte gösterilen siyah ok bu kısıtlama sonucu olarak neredeyse 
fiyatların 2 kat kadar arttığı petrol piyasasındaki sıçramayı göstermektedir.  
Grafiğe dikkatli bakıldığında 1861 yılından bu yana en büyük sıçramanın 1973-
1979 aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Bu açıdan OPEC krizi piyasalarda 
I. ve II. Dünya Savaş’ından bile daha büyük etki yaratmıştır. Bu da OPEC 
örgütünün petrol piyasasındaki kartel etkisinin nasıl sonuçlar doğurduğunu 
ortaya koymaktadır.
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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OPEC+ ‘ın oluşmasıyla Rusya ve diğer büyük 
petrol ihracatçılarını yanına çeken OPEC 2017 yılından beri bu otoritelerle 
toplantılar yapıp uzlaşarak petrol fiyatlarının 50-70 dolar bandında kalmasını 
sağladı. Fakat dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de Aralık  ayında 
koronavirüs salgınının görülmesinden dolayı Çin ekonomisi büyük oranda 
faaliyet durdurdu. Bunun üzerine petrole olan talep azalarak devam etti ve 
petrol fiyatları aşağıya doğru hareket etmeye başladı.

Son olarak 5 Mart 2020 tarihinde OPEC ve Rusya acil toplantı yaparak petrol 
fiyatlarını tekrar eski haline getirmek istediler. Fakat OPEC ve Rusya’nın 
anlaşamaması üzerine OPEC’in ana aktörü Suudi Arabistan radikal bir kararla 
vanaları açıp arz artışına giderek son 20 yılın en büyük fiyat düşüşüne yol 
açmıştır. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump bu durumdan 
memnun olduklarını ve bu işin ABD petrolü olan kaya  gazı (WTI) şirketlerine 
yarayacağını ifade etti. Petrol düşmeye devam ederek tarihinin en ucuz 
fiyatlarını gördü. Vadeli işlemler piyasasında 1 varil petrol 1 kasa domatesten 
daha ucuz  fiyata alıcıya çıkar bir duruma geldi. Tam da bu tarihlerde ABD dahil 
olmak üzere tüm dünya koronavirüs pandemisiyle sarsılmaya başladı ve tüm 
dünyada petrolde muazzam bir talep gerilemesi başlamış oldu. Fakat taraflar 
hala uzlaşmaya varamadıkları için üretim kesintisiz devam ediyordu. Bu 
petrol tarihinde ilk defa görülen bir olaydı. Tabiki üretilen petrol tüketilemediği 
için depo edilmeye başladı ve fiyatlarda aşağıya doğru seyir devam etti. 
Bunun üzerine OPEC+ üyeleri durumun böyle gitmeyeceğine karar vererek 
Nisan  ayının ikinci haftası fiyatları eski durumuna getirebilmek için günde 10 
milyon varil üretim kısıtlamasına gittiler.

Grafik 2 : Brent Petrol Fiyatı

Kaynak : Hürriyet Bigpara

Yukarıdaki grafik Brent petrolün Şubat ve Mayıs  ayları arasındaki fiyatlarını 
göstermek için elde edilmiştir. Dünyada yaygın olarak görülen üç petrol çeşidi 
vardır. Bunlar Brent petrol, Ham petrol (WTI) olarak adlandırılan ABD petrolü 
ve Umman petrolüdür. Fakat Brent petrol taşınmasının kolay olması sebebiyle 
dünya petrol piyasasının üçte ikisinin fiyatlandırılmasında kullanıldığı için en 
etkili petrol çeşididir. 

Grafiğe göre OPEC+ restleşmesinin gerçekleştiği 5 mart tarihinden beri 
petrol fiyatları neredeyse sürekli bir düşüş yaşamıştır. 20 Nisan  tarihine 
gelindiğinde petrol fiyatlarında ters yönlü bir hareket başlamış ve fiyatlar 
artmış gözükmektedir. Bunun sebebi OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamasında 
anlaşmasıdır. Peki Donald Trump’ın ifade ettiği gibi Rus-Suud restleşmesi ABD 
petrolüne mi yaramıştır?

Grafik 3 : Ham Petrol (WTI) Fiyatı

Kaynak : tradingview.com

Yukarıdaki grafik ABD ham petrolün (WTI) aylara göre fiyatlarındaki seyrini 
göstermektedir. Grafiğe bakılacak olursa Mart  ayından bu yana Brent petrol 
gibi ham petrol fiyatlarında da düşüş meydana gelmiştir. Fakat hem Brent 
petrol grafiğinde hem de ham petrol grafiğinde görülüyorki petrol fiyatları 
hiçbir zaman eksiye düşmedi. Ve bu restleşmede, ABD ya da başka bir ülke, 
herhangi bir kazananı olmadığı gözükmektedir. Peki petrolün satışındaki fiyat 
eksiye düşmediyse bu eksiye düşen fiyat neyin fiyatıydı? 

Bunu doğru anlayabilmek için türev piyasalarının ne olduğuna değinmemiz 
gerekmektedir. Türev piyasalar ileri bir vade için fiyatı ve şartları önceden 
belirlenmiş oluşan türev ürünlerin alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği 
piyasalardır. Diğer bir ifadeyle varsayalımki tarlamıza buğday ektik ve bu 
buğdayı daha mahsul topraktayken mahsul çıktığı zaman belirtilen şartlar 
ve fiyatta ileri bir tarihte bir başkasına satıyoruz. Ve bunun sonucunda bir 
senet gibi bir kağıdı daha mahsul topraktayken karşılıklı olarak alıcı ve satıcı 
olarak imzalıyoruz. İşte türev piyasalar bu kontratların alınıp satıldığı ikincil 
piyasalardır. Türev piyasalar diğer bir adıyla vadeli işlemler piyasası olarak da 
adlandırılır. Peki bu piyasalar neden var ve kim neden bu piyasalarda işlem 
yapmaktadır? Bu piyasalar genelde sigortalama amacıyla çalışmaktadır.  
Mesela bir havayolu şirketi veya bir akaryakıt şirketi sürekli petrole ihtiyaç 
duyduğu için bugünden 2 ay sonra teslimatı gerçekleşecek bir petrol kontratını 
satın alabilir. Çünkü sürekli petrole ve türevlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu 
vadeli piyasalarda en yaygın olan işlem lerfutures, forward, options ve swap  
işlemleridir. İşte petrolde fiyatı eksiye düşen şey WTI ham petrolünün vadeli 
diğer bir ifadeyle future  kontratıdır.

Grafik 4 : Ham petrol (WTI) Vadelileri

Yukarıdaki grafik ham petrolün (WTI) diğer bir ifadeyle ABD petrolünün vadeli 
(future) kontrat fiyatının 1985-2020 yılları arasındaki değerlerini göstermek
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için elde edilmiştir. Grafi ğe dikkatlice bakılacak olursa 2020 yılında tarihinde ilk 
kez WTI vadeli kontratlarının eksi 40 seviyesine düştüğü gözlemlenmektedir.  
Eksiye düşen petrolün kendi fi yatı değil vadeli kontratının fi yatıdır. Peki vadeli 
kontratlar neden eksiye düşmüştür? 21 Nisan 2020 WTI  Mayıs  ayı vadeli 
kontratının son işlem tarihiydi. Eğer fi rmalar bu kontratı ellerinde tutsalardı 
petrolü Mayıs ayında teslim alacaklardı. Fakat koronavirüs pandemisi 
dolayısıyla ekonomilerin kepenk kapatması ve petrol talebinin azalmasıyla 
petrol rafi neri şirketlerinde hızlı bir şekilde depolanır hale gelmiştir. Şuan 
depoların tamamı dolu olduğu için şirketler vadeli kontratları satmaya 
başladılar. Bundan dolayı fi yat -40’a düştü. Bu durumda petrol üreticileri 
şirketlere ek depolama için üstüne para vermek zorunda kalmıştır. Bu 
durumdayken petrol üretimini durdurmanın maliyetinin yüksek olması ve 
petrol kuyusunun kapatılamamasından dolayı fi rmalar şuan bu duruma razı 
olmak zorunda görünmektedir.

SONUÇ
1973 petrol krizinden beri OPEC petrol piyasasında bir kartel görevi 
üstlenmektedir. Özellikle ABD’nin kayagazı ile petrol üretiminde dünya 
birinciliğine ulaşmasına karşı bir hamle olarak Rusya ve büyük petrol 
ihracatçılarıyla OPEC arasında bir koalisyon olan OPEC+ oluştuğundan beri 
hem rezerv hem de üretim açısından OPEC‘in kartel etkisi daha da artmış 
gözükmektedir. Mart ayındaki Suud-Rus restleşmesi petrolün satış fi yatını 
yarıdan fazla düşürmüştür. Ve koronavirüs pandemisi piyasalarda şok etkisi 
yaratmış durumdayken talebin azalmasına rağmen restleşme sonucu arzın 
artması bir taraftan depoları doldururken bir taraftan fi yatların daha aşağı 
seviyelere inmesine sebep olmuştur.  

Bunun üzerine Nisan’ın  2. haftası OPEC+ üyeleri petrol üretiminde 
kısıtlamaya gitmişlerdir. Fakat üretimdeki düşüş Mayıs ve Haziran  aylarında 
gerçekleşecektir. Bu durumda arz kısıtlaması sadece depoların yavaş 
dolmasını sağlayacaktır.

Aslında petrol fi yatlarındaki temel düşme ve WTI vadeli kontratlarının eksiye 
düşmesinin ana sebebi koronavirüs (covid-19) pandemisinin tetiklediği dünya 
ekonomilerindeki daralma ve petrole olan talebin azalmasıdır. COVID-19 
pandemisine piyasaları toparlayacak ve normale döndürecek kesin bir çare 
bulunmadıkça bu sorun çözülecek gibi görünmemektedir.  Ekonomideki 
ve insan yaşamındaki göstergeler bu hastalığın uzun sürmesi durumunda 
Ortaçağ karavebasından daha kötü izler bırakacağını ifade etmektedir.  Hele ki 
dünya Ortaçağdan daha fazla birbiriye etkileşim halinde olan küreselleşmenin 
çarkındayken…

Sonuç olarak petrolün ne ABD ne de OPEC bir kazananının olacağı 
gözükmemektedir. Sadece bu şartlarda Rusya ile OPEC koordinasyonu 
devam ettikçe OPEC ülkelerinin eli ABD’ye göre daha güçlü gözükmektedir.  
Ayrıca OPEC yakın tarihte bir petrol karteli olarak hüküm sürmeye devam 
edecektir. En azından yenilenebilir enerjinin petrolü enerji piyasasında devre 
dışı bırakacağı tarihe kadar...
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83 Şirketin Uygurları Köle Ettiği Rapor Edildi
Bitter Winter haber ajansının 28 Mayıs tarihli haberine göre Çin’in Doğu 
Türkistan’daki insan hakları ihlallerini araştırmak için kurulan Avustralyalı 
bir düşünce kuruluşu Çin’in Uygurları Çin eyaletlerine yerleştirme sürecini 
hızlandırdığını tespit etti. Avustralyalı düşünce kuruluşu ve Avustralya 
Stratejik Politika Enstitüsü ortaklaşa yürütülen bir araştırmayla bu yılın 
başlarında Çin’in Doğu Türkistan halkını Çin eyaletlerine taşıyıp ve onları 
köle olarak sattığı hakkında rapor yayınlayıp Uluslararası toplumun dikkatini 
çekmişti.

Kerkük’te Deaş’a Karşı Operasyon Başlatıldı
Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Kazımi’nin Askeri Sözcüsü 
Yahya Resul, yaptığı açıklamada, “Başbakan Kazımi’nin talimatıyla Kerkük’ün 
güney batısında DEAŞ’a karşı ‘Irak’ın Kahramanları’ adlı operasyonlar 
başladı.” ifadesini kullandı. Operasyonun 5 ayrı koldan devam ettiğini belirten 
Resul, bu operasyonla istikrar ve güvenliğin sağlanması ve söz konusu 
bölgenin DEAŞ kalıntılarından arındırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Filistin’den kritik açıklama! ‘’Savaş ilanıdır’’
Maliki, BM Cenevre Ofi sine Akredite Basın Mensupları Birliğinin  (ACANU) 
video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. 
ABD’nin Kudüs’ü “yasa dışı” şekilde “İsrail’in başkenti” olarak  tanımasına ve 
İsrail’in ilhak kararlarına sert tepki gösteren Maliki, bu iki  ülkenin “Filistin’in 
haklarına karşı savaş ilan ettiğini” vurguladı.

Spacex’in Görevini Başarıyla Tamamlaması, Tesla Hisseleri Uçurdu
Cumartesi günü ABD tarihinde ilk kez bir özel şirket uzaya Nasa için astronot 
göndermişti. SpaceX’in “Crew Dragon” isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı 
uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi. SpaceX’in görevini başarıyla 
tamamlaması ve astronotları Merkezden rokete götüren araçların Tesla 
Motor olması Tesla hisselerini uçuşa geçirdi. Haftanın ilk günü yüzde 2 
yükselişle açılan Tesla hisseleri daha sonra gelen alımlarla yüzde 5’i aştı. 



Siyonist Zulmü! İşgalci İsrail Güçleri Otizmli Genci Katletti
İşgalci İsrail polisi cumartesi günü Kudüs’te 32 yaşındaki otizmli İyad Hellak’ı 
vurarak öldürdü. Filistinli silahsız ve savunmasız gencin öldürülmesi büyük 
çapta tepki çekerken son olayla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin aşırı güç 
kullanımına dair itirazlar da bir kez daha gündeme geldi.

Associated Press’in (AP) haberine göre pazar günü siyonist İsrail’in Savunma 
Bakanı ve kurulan koalisyonda yeni güç paylaşımı anlaşmasına göre 
kabinenin “dönüşümlü” başbakanı Benny Gantz, haftalık bakanlar kurulu 
toplantısında son olaya değindi. Gantz, “İyad Hellak’ın vurularak öldürüldüğü 
hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz ve ailesinin acısını paylaşıyoruz” dedi.
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Amerika Yangın Yeri
ABD’de yıllardır devam eden ırkçılık, Trump yönetimiyle birlikte yeniden 
yükselişe geçti. Irkçı polis şiddetiyle öldürülen suçsuz siyahilerin öfkesi 
“Nefes Alamıyorum” sloganıyla ülkenin birçok eyaletinde yayıldı, sokaklar 
yangın yerine döndü. Saadet Partisi Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi 
ve Economicand Social Affairs Foundation (ESAF) Başkanı Mehmet Nurullah 
Işık, ABD’de son günlerde yaşanan olayları Millî Gazete’den Abdussamet 
Karataş’a anlattı.

ABD yönetiminde asırlardır hâkim olan ırkçılık hastalığı ülkeyi yine toplumsal 
bir kaosa sürükledi. ABD’de George Floyd isimli bir siyahinin Amerikan polisi 
tarafından vahşice katledilmesinin ardından, sokaklar adalet ve özgürlük 
sesleriyle yankılanmaya başladı. 

Libya Hükümeti İle Hafter Arasında Ateşkes Görüşmesi Başlayacak
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile 
ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in ateşkes 
görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili 
güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat’ta 5+5 formatındaki 
ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen 
gerçekleştirileceği ifade edildi. Tarafl arın, “en kısa zamanda onurlu ve güvenli 
bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog 
masasına oturmayı kabul ettiğine” değinilen açıklamada, BM’nin tarafl arın bu 
kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Dsö duyurdu! Ebola salgını yeniden başladı
Ağustos 2018’de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın 
yeni vakaların görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), Ebola 
nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı 
açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar 
olduğunu belirterek, dört kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini 
kaydetti.

Dsö: Kongo’da Ebola Salgını Başladı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter 
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin 
batısında yeni ebola salgının başladığını ve 4 kişinin ebola virüsü nedeniyle 
hayatını kaybettiğini söyledi. Vaka sayısının 6 olduğu duyuruldu.



Rusya’dan Kritik ABD Açıklaması! Karışmak Niyetinde Değiliz
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, 
ülke genelinde yapılan protestolarla ilgili Rusya’yı işaret ederek, “ABD’de 
yaşananlar Rusya taktiklerini andırıyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu 
açıklamaya Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 
bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD’deki protestolarla ilgisi olmadığını 
vurgulayarak, “Bu konuda ima edilen şeyler tabii ki de yanlış ve gerçeği 
yansıtmayan ifadeler. Üstelik bu imalar Washington’un resmi açıklaması da 
değildir. Biz çok dikkatli bir şekilde ABD’de olanları takip ediyoruz. Orada olup 
biten her şey ABD’nin içişleridir. Hiçbir zaman karışmadık. Şimdi de karışma 
hazırlığı içinde değiliz” şeklinde konuştu
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Londra’da Irkçılığa Karşı Protesto
46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin 
tarafından öldürülmesiyle ABD’de başlayan protestolar, küresel bir tepki 
haline geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’da da protestocular, ırkçılığa karşı 
sokağa dökülerek kentin güneyindeki Peckham’a yürüdü. “Adalet yok, barış 
yok” sloganı atan protestocular, “Dayanışma” ve “Siyah hayat önemli” yazılı 
pankartlar taşıyarak ırkçılığı protesto etti. Kentin başka bir bölgesindeki 
protestoda ise, “Polisi ortadan kaldır” yazılı pankartlar taşındı. Göstericilere 
korona virüs salgını kapsamında güvende kalmaları için maske takmaları ve 
sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Trump İlişkilerimizi Kesiyoruz Demişti : Dsö’den Yanıt
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıkları açıklamasına 
ilişkin, “Bunu sadece medyadan duyduk. DSÖ, mevcut iş birliğinin devam 
etmesini diliyor.” dedi.

Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video 
konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı 
Trump’ın 29 Mayıs’ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığı açıklamasına değinen 
Ghebreyesus’un, bu ülkeye övgülerde bulunması dikkati çekti. Ghebreyesus, 
dünyanın uzun zamandır ABD hükümeti ve halkının “güçlü ve iş birliğine 
yatkın” tavrından faydalandığını belirtti.

Dünyada Koronavirüs Vaka Sayısı 6 Milyonu Aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin  derlendiği 
“Worldometer” internet sitesine göre, dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi 
sayısı 6 milyon 300 bin 892’ye ulaştı.? Yeni tip koronavirüs vakası en fazla 
ABD’de görüldü, bu ülkede 1  milyon 839 bin 679 kişi Kovid-19’a yakalandı.

ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514  bin 
992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762),  İtalya 
(232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve Almanya  (183 
bin 564) oldu. Türkiye’deki vaka sayısı 163 bin 942’ye ulaştı.






