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GENEL BİLGİLER

Resmi Adı Fransa Cumhuriyeti 

Başkenti Paris 

Dili Fransızca

Yüzölçümü 643,801 Km²

Nüfus 67,364 Milyon (2017)

Nüfusun Etnik Dağılımı Slav, Kuzey Afrika, Çinhindi, Bask 
Azınlıkları ile Kelt ve Latin Halk

Ortalama Yaşam Süresi 81,8

Dini % 63-% 66 Roman Katolik, % 
2 Protestan, % 1 Yahudi, % 7-9 
Müslüman, % 23-28 Bağımsız. 
Denizaşırı Bölgelerde: Roman Ka-
tolik, Protestan, Hindu, Müslüman, 
Budist, Putperestlerden

Para Birimi Euro (€)

Kişi Başına Milli Gelir $ 44.100 (2017)

GSYH Büyüme Hızı % 1,8 (2017 Haziran)

Sektörlere Göre GSMH Tarım % 1,7 

Sanayi % 19,5

Hizmet % 78,8

Faal İşgücü 30,7 Milyon

İşsizlik Oranı % 9,5 (2017 Haziran)

Sektörlere Göre İşgücü Tarım % 3

Sanayi % 21,3

Hizmet % 75,7

İhracat 549,9 milyar Fob $ (2017)

Başlıca İhracat Ürünleri Makine ve ulaşım araçları, uçak, 
plastik ürünler, kimyasallar, ec-
zacılığa ait ürünler, demir ve çelik, 
içecek.

İhracat Ortakları (2017) %14,8 Almanya,% 7,7 İspanya,   % 
7,5 İtalya, % 7,2 ABD,

% 7 Belçika, % 6,7 İngiltere,

Türkiye’nin Fransa’ya İhracatı 7,8 milyar dolar (2017)

İthalat (2017) 601,7 milyar Fob $ 

İthalat Ürünleri Makine ve ekipman, araçlar, ham 
petrol, uçak, plastik ürünler, kimy-
asallar.

İthalat Ortakları(2017) % 18,5 Almanya, % 10,2 Belçika,% 
8,3 Hollanda,  % 7,9 İtalya, 

% 7,1 İspanya, % 5,2 ABD, % 5,3 
İngiltere, % 5,1 Çin. 

Türkiye’nin Fransa’dan İthlatı 7,7 milyar $ (2017

Hükümet Cumhurbaşkanı: Emmanuel Macron 
(Mayıs 2017'den beri)

Başbakan: Edouard Philippe (15 
Mayıs 2017'den beri)

En Yakın Seçim Tarihleri Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: 2022

Parlamento Seçimleri: Haziran 2017

1.GENEL BİLGİLER 
1.1.COĞRAFİ KONUM1 

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı 
Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en 

büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana 
kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir.Kara suları ise 
Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş denizine ve 
Kuzey denizine dayanır.Sınırları 2.889 km uzun-
luğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzey-
de Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve 
İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise 
İspanya bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 km uzun-
luğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas 
Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçme-
ktedir. Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli 
sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir 
konumdadır. Güneyden İtalya’nın sanayi merkezi 
olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere’deki sanayi 
merkezilerini, güneyden ise İspanya’nın Katalan 
bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına 
kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren ka-
vşakta yer almaktadır. Ülke genelinde ılıman iklim 
hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim 
tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi 
hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri 
fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak 
karşımıza çıkar. Okyanus ikliminen tipik bir şekli 
Fransa’nın batı kıyısını oluşturan Bretanya yarıma-
dasında göze çarpar.

1.2.SİYASİ VE İDARİ YAPI2 
Fransa, yarı başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. 
5 yıllık süre için doğrudan halk tarafından seçilen 
ve en fazla iki dönem görev yapabilen Cumhur-
başkanı geniş yetkilere sahiptir. Başta dış poli-
tika olmak üzere, siyasi yetkileri bulunan, ancak 
parlamentoya karşı sorumluluk taşımayan Cum-
hurbaşkanı, Hükümetin işleyişinin içinde olmakla 
birlikte, Bakanlar Kurulu adına parlamentoya karşı 
sorumluluk Başbakan’dadır. Parlamento, 577 üyeli 
Ulusal Meclis ve 348 üyeli Senato olmak üzere iki 
kanatlıdır. 

1- Konya Ticaret Odası/Fransa Ülke Raporu/Mart 2016
2- http://www.mfa.gov.tr/fransa-siyasi-gorunumu.tr.mfa

FRANSA
ÜLKE RAPORU
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Ulusal Meclis üyeleri doğrudan halk tarafından, 
Senato üyeleri, ulusal ve yerel düzeylerdeki seçilm-
iş kişilerden oluşan bir “ikinci seçmen” grubu 
tarafından seçilmektedir. 

Fransa 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Ulusal 
Meclis seçimleri olmak üzere yoğun bir seçim 
döneminden geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinin 23 Nisan’da yapılan ilk turunda en yüksek 
oyu alan “İleri!” hareketinin lideri Emmanuel Ma-
cron (%24,01) ve Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri 
Marine Le Pen (% 21,30) 7 Mayıs’ta yapılan ikinci 
turda yarışmışlar, Macron oyların %66,1’ini alarak V. 
Cumhuriyetin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Marine 
Le Pen, oyların %33,1’ini almıştır. Seçimlere katılım 
oranı %74,56 olmuştur. Cumhurbaşkanı Macron, 
15 Mayıs 2017 tarihinde Le Havre Belediye Başkanı 
(LR) Edouard Philippe’yi Başbakan olarak ata-
mıştır. 

Ulusal Meclis seçimleri, iki turlu olarak 11 ve 18 
Haziran 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron’un partisi Cumhuriyet 
İleri (LREM) ikinci turda % 43.06 oy alarak Ulusal 
Meclis’te mutlak çoğunluğu elde etmiştir. Cum-
hurbaşkanı Macron’un yeniden Başbakan olarak 
atadığı Philippe, 21 Haziran’da yeni hükümeti 
kurmuştur. 

348 sandalyeli Senato’daki yaklaşık 170 sanda-
lyenin yenilenmesi için kısmi seçimler 24 Eylül 
2017 tarihinde düzenlenmiştir. Söz konusu kısmi 
seçimlerde 1996 aday yarışmıştır. Senatörler, 
milletvekilleri, belediye meclisi delegeleri, bölgesel 
konsey ve vilayet konseyi üyelerinin oluşturduğu 
Büyük Seçmenlerin oy kullandığı seçimlerin ilk 
açıklanan geçici sonuçlarına göre, sağ Senato’ya 
ağırlığını koymuştur. Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un merkez partisi Cumhuriyet İleri (LREM) 
208 kişiyle aday olmasına karşın 23 koltuk almış, 
Savoie vilayeti seçim bölgesinden bir koltuk ise 
boş kalmıştır. 

Fransa 2015 ve 2016 yıllarında birçok terör saldırısı-
na maruz kalmıştır. (Ocak 2015 Charlie Hebdo, 
Kasım 2015 Paris, Temmuz 2016 Nice ve Saint-Éti-
enne-du-Rouvray). 13 Kasım 2015 Paris saldırılarını 
takiben ilan edilen olağanüstü hal uygulaması son 
olarak 1 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılmıştı.
17 Kasım 2018 tarihinde “Sarı Yelekliler” olarak 
adlandırılan bir grup akaryakıt zamlarını protesto 
etmek amacıyla Paris’te eylem yaptı.Ancak göster-

ilerde kullanılan sloganlar incelendiğinde protesto-
ların hayat pahalılığı, vergi artışı ve devlet yardım-
larının kısıtlanmasına yönelik Fransız toplumundaki 
genel öfkeyi yansıttığı görülmektedir. Macron 
hükümetinin kemer sıkma adına aldığı iş hukuku 
reformu, emeklilik yardımı kısıtlaması ve varlık 
vergisinin kaldırılması gibi ekonomik ve sosyal 
kararlar toplumda vergi adaletsizliği ve sosyal ada-
letsizlik duygusunun artmasına neden olmuştur.
Bu yüzden olaylar çok kısa bir sürede büyüyerek 
başka ülkelere de sıçradı. Bunun üzerine endişe-
lenen hükümet yetkilileri zamlar konusunda geri 
adım attı.

1.3.NÜFUS YAPISI
Fransa’nın nüfusu 2017 yılı verilerine göre 67 
milyonun üzerindedir. Nüfusun önemli bir kısmı 
kentlerde yaşamaktadır. Ülkenin en kalabalık şehri 
toplam nüfusun %16’sınını barındıran Paris’tir. 
Paris’ten sonra en kalabalık kentler Lyon, Marsilya, 
Lille, Touluse ve Nice’tir. Ülke ’de nüfusun %18,7’si 
65 yaşın üstünde, %62,6’sı 15-64 yaş, %18,7’si ise 
0-14 yaş aralığındadır. Avrupa ülkeleri arasında 
en fazla doğurgan nüfusa sahip ülke olmasına 
rağmen nüfus artış hızı yavaştır. Ülke nüfusunun 
artışındaülkeye gelen göçmenlerin payı da oldukça 
fazladır. Göçmen nüfus içerisinde en fazla Portekiz, 
Cezayir ve Fas etnik kökenli grupları görmekteyiz. 
Gelen göçmen gruplarının önemli bir kısmı Fransız 
vatandaşlığına geçmektedir.Türk nüfusunun yak-
laşık olarak %4 oranında olduğu tahmin edilmekte-
dir. Son yapılan tahminlere göre Fransa’da ortala-
ma yaşam süresi kadınlar için 85, erkekler için 79 
yaş civarındadır. 

2. EKONOMİ
Fransa, dünyada ekonomik yönden gelişmiş 
ülkeler arasındadır. 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yapılan planlarla, sanayileşmeye önem verilmiş, 
devlet tarafından gerekli olan sanayi tesisleri kurul-
muştur. Son yıllarda siyasi ve ekonomik dönüşüm 
sağlanmış, devlet eli ile ülkede kurulan demir ve 
deniz yolları, hava limanları, telefon, televizyon ile 
petrol şirketleri özelleştirilmiştir. Bu durum Fran-
sa’nın kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Fransa 
ekonomik gücünü tarımsal kaynaklar, geniş sanayi 
altyapısı ve kalifiye işgücünden almaktadır. Son 
yıllarda yeni iş yaratımı hizmet sektöründe yoğun-
laşmaktadır. 

Fransa doğrudan yabancı yatırım yapmak için en 
çok tercih edilen ülkeler arasında olmasının yanı 
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Sanayi %19.50

Tarım %3

Hizmet %78.80

Sanayi %21.30

Tarım %1.70

Hizmet %75.70

sıra yabancı firmaların genel merkezlerini konum-
landırmak için tercih ettiği ülkelerden birisidir. 
Fransız ekonomisinin 1990’lı yıllardan bu yana 
en önemli ekonomik sorunları sırasıyla, düşük 
büyüme hızı, özellikle delokalizasyonun (uluslar-
arası rekabet çerçevesinde üretim maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle üretimin üçüncü ülkelerde 
gerçekleştirilmesi) artırdığı işsizlik, bütçe açıkları ve 
sosyal güvenlik sistemi açıklarıdır. Ekonomide ka-
munun payının büyük olması, vergi politikaları ve 
işçiler için düzenlenmiş yüksek hak ve menfaatler 
son yıllarda büyüme ve istihdam üzerinde olum-
suz etki yaratmaktadır. İşsizlik yükselmiş, emeklilik 
sistemi ve sağlık harcamaları kamu maliyesinin 
dengesini bozmaya başlamıştır. Fransa ekonomis-
inin mali sürdürülebilirliğe ulaşması için işsizliği 
azaltması ve yüksek büyüme oranlarını yakalaması 
gerekmektedir. Fransa ekonomisi, 2008 yılının son 
çeyreğinde başlayan ve reel ekonomiyi etkisi altına 
alan küresel krizden etkilenmiş ve sonuçta iç ve 
dış talep azalmış, işsizlik artmaya devam etmiştir. 
2009 yılı boyunca ekonomik canlanmanın sağlan-
ması için ülkede talep artırıcı tedbirler alınırken, 
ekonomi 2010 yılında toparlanmaya başlamış ve 
%1,6 büyüme gerçekleşmiştir. Fransa ekonomisi 
2011 yılında %1,7, 2012 yılında %0,5 ve 2013 yılında 
%1 büyüme kaydetmiştir. Fransa ekonomisi 2014 
yılsonu itibariyle ise %0 oranında büyümüş olup, 
2017 yılı Haziran ayı itibariyle büyüme %1,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Fransa’da 2014 yılında %10,2 olan 
işsizlik oranı, 2015 yılı itibariyle %10,2 ve 2017 yılı 
Haziran ayı itibariyle de bu rakam %9,5 olarak 
açıklanmıştır. Fransa genelinde perakende satışlar 
2017 yılı Haziran verilerine göre son bir yıllık 
süreçte %3,4 oranında artarken, 2017 yılı Mayıs ayı-
na göre ise %0,1 oranında azalmıştır. Fransa sanayi 
üretiminde ise 2017 yılı Haziran verilerine göre son 
bir yıllık süreçte %0,6 oranında artış kaydedilirken, 
2017 yılı Mayıs ayına göre ise %0,5 oranında ger-
ileme kaydedilmiştir.

2.1. Bankacılık
Fransa Bankacılık Kanunu 24 Ocak 1984 yılında 
yürürlüğe girmiş ve AB’ye entegrasyonun sağla-
nabilmesi için birçok yeniden yapılanma süreçleri 
geçirmiştir. Bankacılık sistemi, ülkedeki iş çevreler-
inin büyük kısmını kontrol eden büyük bir kurum 
etrafında merkezileşmesi bakımından Almanya’da-
ki bankacılık sistemine benzemektedir. Söz konusu 
kurum, merkezi Paris kentinde bulunan Fransız 
Merkez Bankasıdır (Bank of France). 1848’den bu 

yana banknot çıkışı yapma hakkına sahip bir tekel 
şeklinde işlemekte ve kısa süre öncesine kadar me-
vduat bankacılığının nispeten az orandaki değişi-
mine bağlı olarak ülkedeki bankacılık sektöründe 
en büyük paya sahiptir.

3. SEKTÖRLER3

    SEKTÖRLERE GÖRE GSMH 

   SEKTÖRLERE GÖRE İŞ GÜCÜ

3.1. Tarım ve Hayvancılık
Fransa, elverişli coğrafi konumu ve iklimsel özel-
likleri sayesinde, kişi başına yaklaşık ½ hektarlık 
geniş ve verimli tarım alanına sahiptir. Avrupa 
Birliği’nin birinci tarım ülkesidir. Başlıca tarım ürün-
leri, tahıl, şeker pancarı, şarap, meyve ve sebze, süt 
ürünleriyle çeşitli hayvansal ürünlerdir.
Fransa, yine ABD’den sonra dünyanın en büyük 
tarım ürünleri ihracatçısıdır. Ancak tarımın 
ekonomi içindeki önemi göreli olarak azalmaktadır. 
Fransa’da genel olarak tarımsal işletmelerin araz-
ileri küçüktür. Yaklaşık 320 000 işletmenin -ki bu 
rakam toplam tarımsal işletme sayısının yarısını 
oluşturmaktadır- arazisi 20 ha’nın altındadır. Bu 
işletmeler toplam tarımsal arazilerin %7’sinden 
azını ellerinde bulundurmaktadırlar. AB’nin Ortak 
Tarım Politikası çerçevesinde ise fonlardan daha 
ziyade geniş arazili işletmeler yararlanabilmektedir.

3 https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/
avrupa/fransa/sektorler/genel-sektorel-bilgiler
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Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım 
Politikası ABD ve gelişmekte olan birçok ülke 
tarafından DTÖ bünyesinde tenkit edilmekte-
dir. Fransa’nın tarım sektörü, rekabet bozucu 
olduğu bilinen ve disiplin altına alınan OTP fiyat 
desteklerinden büyük ölçüde faydalanmakta ve 
dolaylı olarak liberal kesimin eleştirilerine hedef 
olmaktadır. Günümüzde bu destekler Dünya Ticar-
et Örgütü kuralları çerçevesinde azalmış olsa da, 
Fransa için bu desteklerin büyük bir önemi vardır. 
Fransa AB içinde tarımsal liberalizasyonu zamana 
yayarak tedrici olarak gerçekleştirmek isteyen bir 
ülke konumundadır. Tarım Fransa açısından hassas 
bir sektörü oluşturmaktadır.

3.2. Sanayi
Fransa’nın imalat sanayisi, beş ana bölgede 
yoğunlaşmış durumdadır. Paris ve çevresi çok 
çeşitli sanayi dallarının çekim bölgesi olurken, 
kuzeydoğu Fransa (Nord-Pas-des-Calais) demir 
çelik, çeşitli metal sanayileri ve otomotivde öne 
çıkarken, Lyon bölgesi kimya sektöründe, Toulouse 
bölgesi havacılık ve uçak üretiminde, büyük Paris 
ve Alsace bölgeleri de KOBİ düzeyinde çok çeşitli 
hizmet ve üretim dallarında öne çıkmaktadır. 
Fransa, sektörel anlamda geniş yelpazeli bir imalat 
sektörüne sahiptir. Çeşitli ara, sermaye ve tüketim 
malları üretimi yapılan Fransa’da öne çıkan sanayi 
sektörleri havacılık ve otomotivdir. Otomotiv sek-
törü, yarattığı katma değer ile milli gelirin %6’sını 
oluşturmakta ve 272.000 kişiye istihdam sağla-
maktadır. En büyük firmalar Renault, PSA Peugeut 
ve Citroen’dir.

Fransa’nın kimya (eczacılık) sektörü, Avrupa’nın 
en büyüğü olarak İngiltere ve Almanya’yı geride 
bırakmaktadır. Sektörde irili ufaklı 300 şirket bu-
lunmaktadır. 

3.3. Müteahhitlik Hizmetleri
Fransa‘nın hizmet sektöründe 2011-2015 döne-
minde aşamalı olarak 1,6-2,0 arasında büyüme 
beklenmektedir. Yine önümüzdeki dönemlerde 
yatırımlarda hafif bir büyüme beklenmekte olup 
eskiyen makine ve ekipman parkını yenilenme-
si söz konusu olup genelde inşaat sektöründe 
yatırımlara soğuk bakılmaktadır. Ancak yenilen-
ebilir enerji sektöründe kullanılan inşaat malze-
mesi ve ekipmanı konusunda Fransız piyasasında 
büyüme görülmekte olup bu artış, özellikle avanta-
jlı gelir vergisi kredisine, % 0 faizli çevre kredilerine, 

ulusal ve bölgesel bazda doğrudan veya dolaylı 
verilen desteklere ve yeniden yapılandırmalar için 
KDV’nin % 5,5 oranında uygulanmasına bağlan-
maktadır. 

Kanal inşaatını Fransa’nın lider inşaat firmaları 
Vinci ve Bouygues gerçekleştirecektir. Yapım 
süresince 4000 kişiye istihdam sağlanması, kanalın 
faaliyete geçmesiyle de 25 000 kişiye lojistik 
sektöründe iş imkanı yaratılması planlanmaktadır. 
Kanalın maliyeti 4,3 Milyar Avro olarak öngörülme-
ktedir. Projenin finansmanı, üstlenici firmalar, dev-
let ve yerel yönetimler tarafından karşılanacaktır. 
Ancak, maliyetin beklenenin üzerinde olabileceği 
yönünde endişeler de bulunmaktadır.

Karayolu trafiğini hafifletecek proje kapsamında, 
2020 yılına kadar 14 milyon ton taşıma kapasite-
sine ulaşılması, 2050 yılına kadar ise kapasitenin 
25 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. Proje 
ile, Paris, Dunkerque, Rouen, le Havre, Anvers ve 
Rotterdam Limanları bağlantılı hale gelebilecektir.
Kara taşımacılığının yılda 500 000 kamyon hafi-
fletilmesine ilave olarak karbon gazı salınımı da 
hafifletilmiş olacaktır. Ekolojik olarak sağlanacak 
kazanç 2,4 milyar Avro olarak ifade edilmektedir. 
Taşıma maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin rakam ise 
8 milyar Avro olarak açıklanmaktadır. 
Fransa’da müteahhitlik sektörü konusunda bir 
girişimin düşünülmesi halinde İstanbul’da Fransız 
sefaretine bağlı olarak çalışan Fransız Yatırım 
Ajansından ülkedeki son uygulamalar ve devlet 
yardımları konusunda bilgi alınması da müm-
kündür. 

3.4. İnşaat
Fransa’da devletin altyapı ve ulaşım sektörlerinin 
gelişimine verdiği önem dolayısıyla inşaat sektörü 
hem çok gelişmiş, hem de devletin kontrolü al-
tında kalmıştır. Fransız inşaat sektörü, Paris’teki iş 
merkezi bölgesi olan La Defense’ın geliştirilmesin-
den otoyol inşaatlarına ve devletin koruyuculuğu 
altında uluslararası müteahhitlik ihalelerinin alın-
masına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göster-
mektedir. 

Piyasadaki temel oyuncular uluslararası piyasal-
ara ulaşabilen büyük firmalardır. Holcim, Lafarge, 
Saint Gobain sektörde öne çıkan şirketlerdir. En 
büyük inşaat ve müteahhitlik firmaları ise Vinci ve 
Bouygues’dur.
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Fransa’da 2004 yılında çıkmış olan bir yasayla 
yerel yönetimlere veya yerel teşkilatlara sadece tek 
ve aynı yüklenici firmaya finansman, inşaat, bakım 
ve işletmesinden oluşan işlerin tününü birden verip 
anlaşma yapma yetkisi verilmiştir. Anılan bu yön-
temle anılan 5 yıllık dönemde 25 büyük projenin 
8’i inşaat, 8’i enerji ve atık değerlendirme, 4’ü bilgi 
teknolojileri ve iletişim, 2 si eğitim, 2 si ulaştırma, 
2si kültür ve spor alanında gerçekleştirilmiştir. 
Toplamı değeri 40 milyar avroyu aşan söz konusu 
projelerde Vinci % 49,8, Bouygues % 21,4, Eiflage 
%21, diğer şirketler %7,8 pay almışlardır. Enerji pro-
jeleri ise GDF – Sueaz, EDF, Veolia adlı şirketlerce 
paylaşılmıştır. 

3.5. Turizm
Fransa, Ülkeye giren kişi sayısı dikkate alındığında 
dünya turist akışı bakımından ilk sırayı alan ülkedir. 
2008 yılında, dünya turist hacminin %10’ununu 
teşkil eden 79 milyon uluslararası turisti ağırla-
mıştır. Ülkeyi turistler açısından çekici kılan başlıca 
özellikleri doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği, 
zengin mimarisi ve mutfak mirası ve iyi gelişmiş 
taşımacılık alt-yapısıdır. Ayrıca Fransa sportif ve 
kültürel olaylar ile turistik açıdan yeni olanaklar 
sunmaktadır. Turizm sektörü yaklaşık 894 bin kişiyi 
istihdam etmektedir.2010 yılında 270,8 milyon 
gecelik konaklama yapılmıştır. 

3.6. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı
Ulaştırma sektöründe hızlı trenleri (TGV) üreten 
Alstom firması öne çıkmaktadır. Havacılık sek-
töründe öne çıkan AIRBUS firması da dünyanın 
en büyük uçak üreticilerinden birisidir. Söz konusu 
sektörlerin hepsinin sabit harcamaları ve Ar-Ge 
giderleri çok yüksektir. Söz konusu yüksek sabit 
giderler çoğunlukla devletçe finanse edilmek-
tedir. Son yıllarda artan bütçe ve devlet açıkları 
ve yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle bu 
sektörlerin Ar-Ge harcamalarında azalma yaşan-
maktadır.

3.7. Enerji
Fransa enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar 
uygulamaktadır. Petrol bağımlılığını başka enerji 
kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Nor-
veç gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel 
enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek 
uygulamalar sayesinde, günümüz Fransa’sı daha 
çok elektrik ve gaz tüketmektedir. 

Nükleer enerji, Fransa’da enerji üretiminde önemli 
bir rol oynamaktadır. Fransa’nın tükettiği elektriğin 
yaklaşık %78’i nükleer enerjiden üretilmektedir. 

59 adet nükleer ünitesi vardır. Ayrıca bu üretimde 
yenilenebilir enerjinin ve rüzgâr enerjisinin payı % 
10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üre-
timdeki payı ise % 12’dir. Nükleer enerjiden elektrik 
üretiminin orta vadede yüzde 78’den yüzde 40’a 
düşürülmesi düşünülmektedir. Uzmanlar Fransız 
nükleer santrallerin yüzde 80’i 1977-1987 yılları 
arasında devreye girmiştir. Anılan santrallerin 40 
yıl ömürleri olduğundan yola çıkıldığında 2027 
yılında nükleer enerjiden elektrik elde etmek 
konusunda Fransa’nın çıkmaza gireceğini ifade 
etmektedirler.

Japonya’daki nükleer felaketin ardından Avrupa 
Birliği’nde stres testinden geçirilen nükleer sant-
rallerin tamamına yakınında güvenlik açıkları bu-
lundu. AB Komisyonu’nun Ekim 2012’de açıklanan 
raporunda, “Stres testi sonuçlarına göre nükleer 
santrallerin neredeyse hepsinde güvenliğin 
iyileştirilmesi gerekiyor” denildi. Raporda, elek-
trik ihtiyacının yüzde 80’ini toplam 58 nükleer 
santralinden sağlayan Fransa, nükleer güvenlik-
te en kötü durumdaki ülke olarak gösterildi. AB 
Komisyonu, Fransa’dan acilen 19 nükleer santralde 
standartları yükseltmesini istedi. 

Fransa, enerji sektörünün özelleştirilmesine şiddet- 
le karşı çıkmakta ve geçtiğimiz yıllarda görüldüğü 
üzere Brüksel’deki AB Komisyonu birimleriyle 
karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi, 
enerji firmalarının devlet elinde tutulması yönünde 
teşvik etmektedir. Dolayısıyla Fransa, gaz ve elek-
trik piyasalarının liberalleştirilmesine ayak sürü- 
mektedir. Sektördeki önemli firmalar, Total, EDF ve 
GDF-Suez’dir.

4. DIŞ TİCARET
Fransa’nın 2011 yılında 586 milyar dolar olan genel 
ihracatı, 2016 yılına kadar dalgalanmalar yaşamış 
olmakla birlikte son 7 yıllık süreç değerlendi-
rildiğinde gerileme eğiliminde olduğu görülmek-
tedir. Bu ülkenin ihracatı 2017 yılında 522 milyar $ 
değerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında 714 milyar 
dolar değerinde olan Fransa’nın genel ithalatı ise, 
2017 yılında 611 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir.
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FRANSA’NIN DIŞ TİCARETİ (MİLYAR DOLAR)

2013 2014 2015 2016 2017

İhracat 568 568 494 488 522

İthalat 674 670 564 560 611

Dış Ticaret Hacmi 1242 1238 1058 1048 1133

Dış Ticaret Dengesi -106 -102 -70 -72 -89

Fransa’nın 5 milyar $ üzerinde ihracat hacmi olan 
18 pazar bulunmaktadır. Fransa’nın ürün bazında 
ihracatında özellikle diğer hava taşıtları ve uzay 
araçları ön plana çıkmaktadır. Bu ürünler Fransa 
ihracatının yaklaşık %9,3’ünü oluşturmaktadır. 
Fransa’nın ihracatında başlıca ürünler; Diğer hava 
taşıtları, uzay araçları, ilaçlar, otomobiller, kara 
taşıtları için parçalar, turbojetler vb.dir.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN İLK 5 ÜRÜN GRUBU (BİRİM: MİLYON DOLAR)

Fasıl No Tanım 2015 2016 Değişim Pay

84 Makine,Nükleer 
Reaktör ve Kazanlar

56.900 57.320 0.7% 11,7%

88 Hava Taşıtları,Uzay 
taşıtları vb.

54.129 53.376 -1,4% 10,9%

87 Motorlu Kara Taşıtları 43.721 45.383 3,8% 9,3%

85 Elektrikli Makine ve 
Cihazlar

39.490 39.173 -0,8% 8,0%

30 Eczacılık Ürünleri 29894 30126 0,8% 6,2%

Kaynak: ITC Trademap – Ağustos 2017

Fransa’nın ithalatında başlıca ürünler Otomobiller, 
diğer hava taşıtlarının parçaları, ham petrol, petrol 
yağları, ilaçlar vb.dir.

EN ÇOK İTHAL EDİLEN İLK 5 ÜRÜN GRUBU( BİRİM: MİLYON DOLAR)

Tanım 2015 2016 Değişim Pay

84 Makine,Nükleer 
Reaktör ve Kazanlar

66.191 68.299 3,27% 12,2%

87 Motorlu Kara Taşıtları 54.323 59.272 9,1% 10,6%

27 Mineral Yakıtlar,Yakıt-
lar vb.

51.097 51.747 1,3% 9,2%

88 Hava Taşıtları,Uzay 
taşıtları vb.

59.620 47.088 -21,0% 8,4%

85 Elektrikli Makine ve 
Cihazlar

30.860 33.769 9,4% 6,0%

Kaynak: ITC Trademap – Ağustos 2017

Fransa’nın uzun yıllardan beri hem ithalatında 
hem de ihracatında ilk sırada yer alan ticari part-
neri Almanya’dır. Fransa’nın, ithalatında ilk 5 ülke 
Almanya (94,5 milyar $), Çin(51 milyar $), İtalya 
(42 milyar $), ABD (39,7 milyar $) , Belçika (38 
milyar $)’dır. Türkiye 7,8 milyar $ ile 13. sırada yer 
almaktadır. İhracatında ise ilk 5 ülke Almanya (78,9 
milyar $) , İspanya (36,6 milyar $), ABD (36,1 mil-
yar $), İtalya (35,7 milyar $), İngiltere (34,4 milyar 
$)’dir. Türkiye - 7,7 milyar $ ile 11. Sırada yer almıştır.

 
5. TÜRKİYE-FRANSA DIŞ TİCARETİ
Türkiye’nin Fransa’ya genel ihracatı 2010 yılından 
itibaren değerlendirildiğinde, dalgalı bir sey-
ir izlediği görülmektedir. 2011 yılında yaklaşık 7 
milyar dolar olan ihracat, 2017 yılında 7,8 milyar 
dolar olarak kaydedilmiştir. Fransa ile son yıllardaki 
ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış 
ticaret açığı verildiği gözlenmektedir. 2017 yılında 
Fransa’dan ithalatımız 7,7 milyar $ seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE- FRANSA DIŞ TİCARETİ (MİLYAR DOLAR)

2013 2014 2015 2016 2017

İhracatımız 6,37 6,46 5,85 6,02 7,8

İthalatımız 8,07 8,12 7,58 7,36 7,7

FRANSA İLE İHRACATIMIZDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI 2017 
(Milyon Dolar)

8703
Binek Otomobilleri ve Diğer İnsan Taşımaya Yöne-
lik Motorlu Taşıtlar

1.472,8

8704 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu taşıtlar 406,1

8708 Karayolu taşıtları için aksam,parça ve aksesuarlar 343,9

8702
10 ve daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar

269,2

6109
Tişörtler,fanilalar,atletler,kaşkorseler ve diğer 
içgiyim eşyası

152,4

FRANSA İLE İHRACATIMIZDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI 2018 
(Milyon Dolar)

8802
Helikopterler, uçaklar vb., uzay araçları, uzay 
araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçlar

743,9

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 478,6

8703
Binek Otomobilleri ve Diğer İnsan Taşımaya Yöne-
lik  Motorlu Taşıtlar

406,4

8903
Yatlar ve Diğer eğlence ve spor amaçlı deniz 
taşıtları

344,0

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı halde ürünler 262,1

6. FRANSA’DA İSLAM’A GENEL BAKIŞ
Avrupa’da son yılların en önemli tartışma konu-
larından biri İslam ve Terör kavramlarıdır. Özellikle 
11 Eylül saldırılarındın sonra tüm Batıda İslam karşı 
bir tutum sergilenmiş, İslam ve Terör eşdeğer ka-
bul edilerek İslamofobi tartışması ortaya çıkmıştır. 
Böylece İslamofobi, Avrupa’da son yıllara dam-
gasını vuran en önemli meselelerden biri olmuştur. 
Avrupalılar her ne kadar bu tartışmanın asıl ned-
eni olarak Müslümanları gösterseler de gerçekte 
asıl neden Avrupa devletlerinin ve toplumlarının 
İslam’a karşı olan önyargıları ve olumsuz tutumları 
olmuştur.

Avrupa’da son yıllarda artış gösteren İslamofobinin 
yoğun bir şekilde gündeme geldiği ülkelerin başın-
da Fransa gelmektedir. ABD’de meydan gelen 11 
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Hazırlayan:
Vahdettin ALTINOVA

Eylül saldırılarından sonra tüm Avrupa’da olduğu 
gibi Fransa’da da bu İslam ve Terör kavramları 
birlikte kullanılarak İslam’a karşı tepkiler açıkça 
hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle göçmenlere 
ve Müslümanlara ilişkin konular Fransa’daki güncel 
terör eylemleri ile ilintili olarak değerlendirilmiş, 
toplumda Müslümanlara yönelik korku ve güven-
sizlik iklimi oluşturulmuş ve bu durum Fransa’nın 
entegrasyon politikalarının sorgulanmasına ned-
en olmuştur. Siyasi gündemin ve yöneticilerin 
söylemlerinin ve aldıkları kararların bu durumda 
önemli rol oynadığı, bu duruma bir de Fransa’da 
son yıllarda başta Charlie Hebdo olmak üzere 
gerçekleşen terör saldırılarından bahsedildiğinde 
her defasında Müslümanlara veya Arap asıllı kişil-
ere yönelik “ötekileştirme” ve “ırkçı” eylemlerde 
artış gözlemlenmiştir. Saldırıların hedefinde olan 
batılı toplumlar kadar Müslümanların da saldırılara 
maruz kalmış olmasına rağmen, bu husus medya-
da yeteri kadar yansıtılmamış ve toplum nezdinde 
bölünmelere yol açmıştır. Başkalarına zarar ver-
meden düşünce özgürlüğünün sağlanabilmesi ve 
insan haklarının korunabilmesi için tarih boyunca 
yoğun mücadele veren Fransa’da günümüzde ırkçı 
görüşleriyle dikkatleri üzerine çeken aşırı sağ par-
tilerin yükselişte olduğu da görülüyor. Fransa’da 
laiklik adeta İslam dinine karşı bir kalkan olarak 
telakki edilirken, medya da İslamofobik söylemleri 
tetikleyerek, kendi dışındaki din ve kültürlere söz 
hakkı dahi vermeyerek onları ötekileştirme yoluna 
girmiştir.

Fransa’da İslamofobinin oluşmasında medya, 
önemli rol oynamaktadır. Terörist eylemlerinin 
sonucunda ülke güvenliği sarsılan toplumlarda 
olayları fırsat haline dönüştürmek, “medyatik 
politikacılar” için çok kolaydır. Devlet, beka ve 
cumhuriyet gibi kavramlar, tüm problemlerin 
merkezine konularak, korunması gereken bir değer 
haline gelir.  11 Eylül’den sonra resmi açıklamalara 
dikkatle baktığımızda ise Müslüman toplumlar 
ayırt edilmeksizin, tüm bu surecin merkezine konu-
larak adeta bu eylemlerden sorumlu tutulmuştur. 
Öyle ki, İslam’ın gerçekten “ne” olduğunu bilmey-
en elit kesim, saldırıların ertesinde Müslümanları 
suçlamıştır.4 

Fransız yöneticiler ve elitler, ülke içinde bir bir-
lik oluşturmak için bir “öteki” kullanmaktadır. Bu 

4 Sayım,Gülbahar, Batı’da İslamofobi ve Medya: 
 Fransa Örneği Yüksek Lisans Tezi,Ankara,2017.

ötekileştirmenin neticesinde yerli Fransız halkıy-
la Kuzey Afrikalı göçmenler başta olmak üzere, 
Müslüman toplumları arasında sorunlara neden 
olduğunu görebilmekteyiz. Yetkililer, ülke gene-
linde ırkçılık boyutuna ulaşan söylemlerle asim-
ile olmayı reddeden Müslümanlara “ayrılıkçı” ve 
“uyum sağlayamayanlar” damgasını vurmaya 
çalışmaktadır. Son dönemde ise bu söylemler baş-
ka bir versiyon olarak yani İslamofobik eylemler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak gerek ABD ‘deki 11 Eylül ve gerekse 
de Fransa’daki  Charlie Hebdo saldırısı başta olmak 
üzere gerçekleşen diğer  terör eylemleri medyanın 
kışkırtıcı yayın politikası ile birleşince tüm Avru-
pa’da olduğu gibi Fransa’da da ırkçı söylemlerde 
artış olmuş, İslam karşıtı protesto ve gösteriler 
meydana gelmiş ve  İslam ile terör eşdeğer kabul 
edilerek Müslümanların can güvenliği hususunda 
endişelere neden olmuştur. Bunun sonucunda da 
Fransa başta olmak üzere Batı ülkelerinde temelde 
İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı olarak lanse 
edilen İslamofobi kavramı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça
Fransa Ülke Raporu/Mart 2016/ Konya Ticaret 
Odası
http://www.mfa.gov.tr/fransa-siyasi-gorunumu.
tr.mfa
https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avru-
pa/fransa/sektorler/genel-sektorel-bilgiler
https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2018/03/13/
fransa-ulke-raporu-201803131155520447-6FE5F.
pdf
https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/19_oz-
demir_2012.pdf
Sayım,Gülbahar, Batı’da İslamofobi ve Medya: 
Fransa Örneği Yüksek Lisans Tezi,Ankara,2017.
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ABD VE KUZEY KORE ARASINDAKİ 
SORUNLARIN KÖKENİ
Dünya haritasına bakıldığında Kore Yarımadası’nın 
Asya’nın doğusunda; Çin, Rusya ve Japonya’nın 
orta-sında stratejik bir konuma sahip olduğu 
görülür. Ger-çekten de öyledir, Kore denince akla 
gelen de 1950’li yıllarda meydana gelen Kore 
Savaşı’dır.

Japonya, 1905 yılında Rus Çarlığına karşı zafer 
kazanmış ve Kore Yarımadası’nı işgal etmiş, ancak 
II. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi sebebiyle bölgeyi 
ABD ve SSCB’ye bırakmıştır. Savaş sonrasında iki 
ülke de askerlerini Kore’den çekti ve SSCB Kore’nin 
kuzeyinde yani 38. enlemin kuzeyinde komünist 
bir idare olan Kuzey Kore’yi, ABD ise 38. enlemin 
güneyinde kendi yandaşı olan Güney Kore’yi kur-
du. Yarımadada iki süper gücün de askeri olmasa 
da bir tarafta SSCB yanlısı komünist bir hükumetin 
bulunması diğer tarafta da ABD yanlısı bir hü-
kumetin bulunması Kore Yarımadası’nda savaşı 
kaçınılmaz hale getirmiştir.

25 Haziran 1950’de Kuzey Kore kuvvetleri 38. 
enlemi ve Güney Kore sınırlarına saldırmış ve ele 
geçirmiştir. Bu saldırı sonrasında ABD ve içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu BM birliklerinin yarıma-
daya çıkarma yap-masıyla savaş patlak vermiştir. 
ABD ve BM güçleri Güney Kore’nin başkenti Seul’a 
kadar gelen Kuzey Kore güçlerini püskürtmüş ve 
ilerleyerek Kuzey Kore’yi Çin sınırına kadar işgal 
etmiştir. Bu sırada Kuzey Kore’nin yanında Çin de 
savaşa dâhil olmuştur. Çin’in katılmasından sonra 
savaş cephesi 38. enlemde sabit-lenmiştir.

İki taraf da birbirine üstünlük sağlayamayınca 
1951 yılı Nisan ayında barış görüşmeleri başlamış 
ve ancak 1953 yılı Temmuz ayında Panmunjom 
Antlaşması imzalanarak sonuçlanmıştır. Bu savaş-
ta ABD ve BM güçleri 450.000, Türkiye 700’den 
fazla ve Çin ile Kuzey Kore toplam 1.500.000 kayıp 
vermiştir. Bu kadar kaybın yanında Kore Yarıma-
dası’ndaki sivil halk da çok ıstırap çekmiştir. Bu 
kanlı savaş sonrasında Kuzey Kore ile ABD, Güney 
Kore ve diğer müttefiklerinin arası soğuk olmaya 
devam etti. Bu dönemde Kuzey Kore-ABD ilişkil-
erinde İsveç iki ülkeye aracılık etti. Kuzey Kore 

hükumeti askeri yönden gelişmeyi kendine düs-
tur edindi ve balistik füze denemeleri ile nükleer 
çalışmalara başladı. 1991 yılında SSCB’nin dağıl-
masıyla Kuzey Kore büyük bir sıkıntıya girdi. Ancak 
askeri çalışmalarını devam ettirdi.

Nükleer çalışmaları ve füze denemeleri ABD’yi her 
zaman endişelendirmiş ve endişelendirmeye de-
vam etmektedir. Günümüzdeki iki ülke arasındaki 
problem-lerin temel sebebi budur.

 
ABD VE KUZEY KORE ARASINDAKİ İLK 
GÖRÜŞME
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri 
Kim Jong-Un 12 Haziran 2018’de güvenli ve ara bu-
lucu bir ülke olan Singapur’da bir araya geldi. Daha 
günler öncesinde birbirine çeşitli ağır ithamlarda 
bulunan iki liderin buluşması konusunda herkes 
gergin ve sonuçsuz bir görüşmenin gerçekleşme-
sini beklerken Trump ve Kim beklenenden daha 
olumlu ve hoşgörülü bir görüşme gerçekleştirdiler. 
Bu görüşme bir başlangıç olsa da dört madde 
üzerinde anlaşmaya vardılar:
1) ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
(KDHC), iki ülke halklarının barış ve refah yönünde-
ki arzuları doğrultusunda yeni bir ilişki kuracak.

2) ABD ve KDHC, Kore Yarımadası’nda kalıcı ve 
istikrarlı bir barış rejiminin tesis edilmesi için ortak 
çaba gös-terecek.

3) 23 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Deklarasyonu 
uyarınca KDHC, Kore Yarımadası’nın nükleer 
silahlardan tamamen arındırılması yönünde çalış-
mayı taahhüt eder.

ABD VE KUZEY KORE GÖRÜŞMESİ
ANALİZ
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4) ABD ve KDHC, hâlihazırda kimliği tespit edilen-
lerin ülkelerine derhâl geri gönderilmesi de dâhil 
olmak üzere, savaş esirleri ve kayıplardan geriye 
kalanları kurtarmayı taahhüt eder.

Trump görüşmeyi “Birçok insan bunun bilim kurgu 
filminden bölüm olduğunu düşünecek. Geçmiş, 
vücu-dumuzla bir zincir gibi eski, ön yargılar ve 
davranışlar engellerle birlikte üzerimizdeydi. Ancak 
bunları aştık ve şuan buradayız.” ve “Eskisine göre 
ilişkilerimiz çok farklı olacak. Harika ilişkilerimiz 
olacağından şüphe yok. Baş başa görüşme çok 
iyiydi. Görüş ayrıklarını beraber çözeceğiz.” diyer-
ek yorumladı. Kim ise “Bugün tarihi bir görüşme 
yaptık ve geçmişi arkamızda bırakmaya karar 
verdik.” ve “Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller 
vardı ancak bunları aşarak buraya geldik. Görüşm-
eye açık fikirlerle geldik. Tarihi bir belgeyi atmak 
üzereyiz. Dünya daha büyük bir değişim görecek. 
Sayın Başkan Trump’a görüşme için teşekkürlerimi 
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

 VİETNAM’DA İKİNCİ ZİRVE
Gayet olumlu ve yapıcı geçen Singapur görüşme-
sinden sonra iki lider ikinci kez bir araya gelme 
kararı aldılar. Görüşme yerini ise bir zamanlar 
ABD’nin hezimete uğradığı Vietnam olarak seçtiler. 
27–28 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 
bir araya geldiler. İki gün süren görüşmelerin so-
nucunda bir sonuca ulaşamayıp görüşmeyi sona 
erdirdiler. 

İKİNCİ ZİRVENİN AYRINTILARI
Gayet iyi başladığı ancak sonuçsuz bittiği bildirilen 
zirveden sonra yaptığı basın açıklamasında ABD 
Başkanı Donald Trump, “Çok verimli iki gündü. An-
cak bazen anlaşma olmadan masayı terk etmeniz 
gerekir. Anlaşmazlığın merkezinde yaptırımlar 
vardı. Kuzey Kore tarafı tüm yaptırımların kaldırıl-
masını talep etti. Bir takım tavizler önerdiler ancak 

bu tavizler bizim istediğimiz alanlarda değildi. 
Bunu yapamazdık. Yaptı-rımları uygulamaya 
devam edeceğiz. Herhangi bir taviz vermedik.” 
şeklinde açıklama yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-Ho yaptığı 
basın açıklamasıyla Trump’ın sözlerini yalanladı. 
“Tüm yaptı-rımların kaldırılmasını istemedik, 
yalnızca 2016 ve 2017’den itibaren sivillere yöne-
lik uygulanan BM yap-tırımlarının (yani ülkeye 
toplamda uygulanan 11 yaptı-rımın 5’inin) kaldırıl-
masını istedik.”,

“Nükleer deneme ve uzun menzilli füze denemel-
erini daimi olarak askıya alacağımıza dair yazılı bir 
belge imzalamayı önerdik.”, ““Yaptırımların kısmi 
olarak kaldırılması karşılığında plütonyum ve ura-
nyum işleme tesisleri ile Yongbyon nükleer tesisini 
ABD’li uzmanların önünde imha etmeyi teklif ettik. 
ABD teklifimizi kabul etmeye hazır değildi. Wash-
ington Yongbyon’un imhası dışında bir talepte 
daha bulundu, talepleri bizim için çok fazlaydı.” ve 
“Pozisyonumuz değişmeyecek.” ifadelerini kul-
landı.

İKİ DEVLETİN TAVRI VE GÖZLEMLENENLER
Kuzey Kore’nin başlıca hedefleri nükleer çalışma-
larına ve füze denemelerine devam etmektir. Ama 
yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifleteceği düşünc-
esiyle anlaşma yolunu tutmuştur. Bu tutumu Sin-
gapur Zirvesi’nden sonra herhangi bir füze dene-
mesinde bulunmamasından anlaşılabilir. Bununla 
beraber Kim Jong-Un, yaptığı yeni yıl konuşmasın-
da ABD’nin yaptırımlarını sona erdirmemesi duru-
munda nükleer silahsızlanma konusunda fikirlerini 
değiştireceklerini açıklayarak altta kalmamaya 
dikkat ettiğini belli etmiştir.

ABD, bugüne kadar görüldüğü gibi bulunduğu 
her yerde çıkarlarını korumaya özen gösteren bir 
devlettir. Nükleer silah konusunda dünyanın en 
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önde gelen devleti olarak bir başka ülkenin bu 
konuda güçlendiğini ve o ülkenin kendi çıkarlarına 
aykırı başka faaliyetlerde bulunduğunu görmek 
ABD’yi bu konuyla ilgilenmeye sevk etmiştir. 
Donald Trump da bu yüzden bu problemi çözmek 
hususunda istekli davranmıştır. Konuşma-larından 
da görüşmelere devam edilmesini istediği anlaşıl-
maktadır. 

Yine de her iki ülkenin çıkarlarını korumak istemesi 
görüşmeleri uzatacaktır ve çetrefilli bir hale getire-
cek-tir. 

SONUÇ
ABD, tarih boyunca süper güç olma yolunda 
önüne çıkan engelleri yok etmiş veya atlatmaya 
gayret etmiş-tir. Bu meseledeki tavrıyla da çıkar-
larını korumak ko-nusunda kararlı görünmektedir. 
Bununla beraber bazı küçük tavizler yapmaya 
da hazırdır. Kuzey Kore de bazı tavizler vermeye 
hazırdır ama büsbütün altta kalma-maya çalışmak-
tadır. Çünkü müttefiki az olan küçük bir ülke olarak 
dezavantajlı konumdadır. Meselenin aslı itibariyle 
ABD’nin bağımsız bir ülke olan Kuzey Kore’nin 
savunmayla ilgili ve askeri faaliyetlerine hiçbir 
şekilde karışmaya hakkı yoktur. Sadece topraklarını 
ve üslerini tehdit eden unsurlara karışabilir. 
Bütün bu gelişmeleri incelediğimizde iki devletin 
an-laşması pek mümkün görünmemektedir. Eğer 
anlaşma gibi bir durum olursa Kuzey Kore pasif 
bir konuma düşecektir ve diğer ülkelerin bu an-
laşmadan bir men-faatleri olmayacaktır. Yani şu 
haliyle ABD bu görüşme-lerin kârlı tarafıdır.
 

Kaynaklar
1) https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/ko-
re-savasi-77
2) https://www.ntv.com.tr/dunya/kuzey-kore-
den-kore-savasinin-bitirilmesi-icin-deklara-
syon-cagrisi,5m45PcgAaESfM-oO1kEjWQ
3) https://www.milligazete.com.tr/haber/1869482/
trump-ve-kim-jong-un-vietnamda-bir-araya-ge-
lecek
4) https://www.dw.com/tr/abd-ve-kuzey-koreden-
kal%C4%B1c%C4%B1-bar%C4%B1%C5%9F-taah-
h%C3%BCd%C3%BC/a-44169884
5) https://www.diplomatikstrateji.com/ameri-
ka-kuzey-kore-tarihi-zirvesi/
6) https://tr.sputniknews.com/politi-
ka/201902281037916736-kuzey-kore-kim-abd-
baskani-trump-zirvesi-ikinci-gun/#article_
item_1037918907
7) https://www.bbc.com/turkce/47399199
8) http://turksam.org/donald-trump-kim-jong-un-
singapur-ve-dort-madde 
9) https://tr.euronews.com/2019/02/27/vietnam-
da-abd-kuzey-kore-zirvesi-trump-ile-kim-ikinci-
kez-el-sikisti
10) https://www.webtekno.com/pasifik-hatti-geril-
di-abd-kuzey-kore-ye-karsi-balistik-fuze-testleri-
ni-baslatti-h28373.html

Hazırlayan:
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Geçtiğimiz 2018 yılında dünya genelinde 
değişim isteyen ve yahut yapılan değişiklikle-

rden memnun olmayan halklar, yaptıkları eylemler-
le taleplerini hükümetlere duyurdu. Bu protesto-
ların merkezinde ise Avrupa yer aldı. Başta Fransa 
olmak üzere Macaristan ve Ermenistan ülkelerinin 
de arasında olduğu Avrupa’da yıl boyunca devam 
eden protestolar kimi zaman ölüm ve yaralanma-
larla sonuçlandı. 2019’a geldiğimizde halen etkisini 
kaybetmeyen protestolar olduğu gibi kimi eylem-
ler de istifa ve eylemcilerin talepleri doğrultusunda 
sonuçlandı.

Popülizmin ve aşırı sağcılığın yükseldiği Avrupa 
ülkelerinde ekonomik sorunların günah keçisi 
olarak göçmenlerin ve mültecilerin görülmesi, 
artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık 
yüzbinlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Bu 
eylemlerin en kapsamlısı Almanya’nın başkenti 
Belçika da gerçekleşti. Çok sayıda sivil toplum 
kuruluşunun destek verdiği ve katılımın yüksek 
olduğu bu eylemlerde Avrupa’nın mülteci poli-
tikasına karşı çıkan protestocular ‘’Faşizm bir 
daha asla”, “Dayanışma sınır tanımaz” ve “Birlikte 
ırkçılığa karşı” pankartlarıyla tüm dünyaya birlik ve 
beraberlik mesajı verdiler. İtalya’da ırkçı bir saldır-
ganın Afrika kökenli 6 kişiyi aracından ateş açarak 
yaralaması on binlerce kişi tarafından protesto 
edildi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da on binler, 
aşırı sağcı hükümetin politikalarını protesto etti.
Çok uluslu şirketler de uluslararası grevlerin 
merkezi haline geldi ve bünyesinde çalışan işçil-
er birtakım haklar elde edebilmek için grevler 
düzenledi. 2018’e damgasını vuran eylemlere imza 
atan Sarı Yelek isyanlarıyla mücadele eden Fran-
sa’da sular 2019 yılında da durulmadığı gibi lise ve 
üniversite gençliğinin nitelikli, sınavsız ve parasız 
eğitim hakkı mücadeleleri de öne çıktı.

FRANSA’DA SARI YELEKLİLER 
2008’de yaşanan Küresel Finansal krizin her ne 
kadar sona erdiği düşünülse de kriz sonrası uygu-
lanan yanlış politikalar günümüzde Fransa’da 
ve Avrupa’da çıkan vergi karşıtı protestoların en 
büyük nedeni oldu.

Kriz zamanında talebi canlandırmaya yönelik 
Keynesyen maliye politikaları uygulamak gere-
kirken, birçok Avrupa ülkesi bunun yerine  kemer 
sıkma politikaları uyguladı. Bu kapsamda dolaylı 
vergi oranları arttı, memur ve emekli maaşları 
baskılandı ve kalkınma yönelik kamu harcamaları 
azaltıldı. Bu uygulamalar krizi daha da derinleştirdi. 
Avrupa Merkez Bankası’nın genişletici para politi-
kası sadece büyük şirketlerin ve varlık sahiplerinin 
gelirlerinin daha da artmasına yaradı. Macron’un 
sonrasında uyguladığı büyük şirketlere vergi in-
dirimi, 1 milyon 300 bin Euro’nun üzerinde varlığı 
olanlar için konulmuş Servet Vergisi’ni kaldırması 
ve ardından bunlarla yetinmeyip gelir dağılımını 
bozucu etkiye sahip akaryakıt vergisini arttırma 
kararı alması, Avrupa’nın en pahalı petrolünü 
tüketen dar gelirli Fransızların öfkesini artırdı. Yıl 
boyunca fiyat artışları yetmezmiş gibi yeni vergi 
planı bardağı taşırdı ve halk 17 Aralık 2018’den bu 
yana akaryakıt vergilerinin yükseltilmesi ve eşitsiz-

ANALİZ
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liklere karşı sokaklara çıktı. Eylemlerine ülkenin kır-
sal bölgelerindeki yolları kapatarak başlayan  “Sarı 
Yelekliler ‘’ hareketi kısa süre içinde saman alevi 
gibi yayılarak Macron ve düzen karşıtı bir isyana 
dönüştü. Her Cumartesi günü on binlerce gösterici 
başkent Paris’te ve diğer şehirlerde sokaklara çı-
karak zenginler ve büyük şirketler lehine olduğunu 
söyledikleri politikaları protesto etti. Gösterilerin 
bilançosu ağır oldu, eylemler sırasında birçok can 
kaybı yaşanırken binlerce insan yaralandı. Fran-
sa’da başlayan eylemler zamanla Belçika, Hollanda 
gibi ülkelere de yayıldı.2018’in sonlarına doğru 
protestolar etkisini kaybetmeye yaklaşsa da halen 
devam etmekte. 
  

MACARİSTAN’DA ‘’KÖLELİK YASASI’’ PROTES-
TOSU
2017’de yüzde 4,2 ile işsizlik oranının en yüksek 
olduğu Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan’da 218 
yılına gelindiğinde iş kanununda yapılan değişik-
likler üzerine başkent Budapeşte’de yaklaşık 10 
bin kişi yeni iş kanununu protesto etmek için ‘’Köle 
olmayacağız’’ sloganı ile sokaklardaydı. Hükümetin 
ülkedeki işsizlik sorununa karşı önemli bir ham-
le olarak gördüğü bu düzenlemeler, şirketlerin 
çalışanlarından yılda 400 saate kadar fazla me-
sai talep edebilmesin ve İşverenlere de bu mesai 
ücretlerini 3 yıla kadar geciktirebilmeleri hakkı 
tanımasını, çalışanların emeklerinin  sömürülme-
si olarak nitelendirip “köle yasası” şeklinde ad-
landırdı. Eylemler ile yeni yıla giren Macaristan’da 
durum senenin başında da bu şekilde devam etti.

ERMENİSTAN’DA İSTİFA
İki yıldır protesto eylemleriyle gündeme gelen 
Ermenistan’da Cumhurbaşkanlığı koltuğundan 
ayrılan Serj Sarkisyan protesto eylemlerine rağmen 
başbakan olması üzerine 13 Nisan’da Milletvekili Ni-
kol Paşinyan’ın öncülüğünde protesto gösterilerine 
başlayan halk günlerce eylemlerine devam etti. 
Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan 

olmasını engellemek için başlayan ve Sarkisyan 
başbakan seçildikten sonra devam eden protes-
to gösterilerine çok sayıda asker de dahil oldu. 
Gösterilerin 11.’inci gününde Ermenistan Başbakanı 
Serj Sarkisyan’ın istifa etti ve gösteriler Sarkisyanın 
‘’Başbakanlığı bırakıyorum” açıklamasıyla son 
buldu.

Hazırlayan:
Melike YILDIRIM
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F-35,F-400 KRİZİNDE
TÜRKİYE

F-35 LİGHTİNG II 5. NESİL HAYALET 
SAVAŞ UÇAĞI:
“JSF” ( Joint Strike Fighter), “Müşterek Taarruz 
Uçağı” veya diğer adıyla “F-35 Lighting II” projesi 
1994 yılında ABD tarafından üretimine başlanan, 
Amerikan Deniz kuvvetleri için F-16’ların yerine 
geçebilecek, kısa iniş-kalkış ve dikey iniş yapabi-
lecek bir jet uçağıdır. 1994 yılında maliyetin çok 
fazla olacağı hesaplanıp projede İngiltere ve Kana-
da ile ortaklık kurulmuştur. 2001 yılında projenin 
tasarım yarışması yapılmış ve bu yarışmada “Lock-
heed Martin” firması rakiplerini eleyerek kazanan 
taraf olmuştur. “Lockheed Martin”, “BAE Sytems” 
ve “Northrop Gruman” ile birlikte üretime başlamış 
ama hesaplanan zamanda tasarım tamamlanama-
mıştır. Projenin aksaklıklara uğrayıp tahmin edilen 
tasarım zamanını aşmasının ana nedeni, dikey 
iniş-kalkış sistemi için geliştirilen ve uçak üzerinde 
iki motor olmasını gerektiren, son derece karmaşık 
tasarımından dolayıdır. Sonraki yıllarda projenin 
maliyetleri daha da artınca çok taraflı ortaklık ile 
üretilmesi kararlaştırılmıştır. Projeye dâhil olan 
ülkeler ise şöyledir; ABD, İngiltere, Kanada, Avus-
tralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Tür-
kiye. Uçak ilk uçuşunu 2006 yılında gerçekleştirmiş 
ve üç ana modelde üretilmesi planlanmıştır bunlar; 
“F-35A” (klasik iniş-kalkış), “F-35B” (dikey iniş, 
kalkış), “F-35C” (ABD uçak gemileri için üreti-
lecek olan katlanabilir kanatlı model) (Fotoğraf 
1.1) .  2015 yılı bilgilerine göre “F-35” programına 
yapılan-yapılacak harcama 1 Trilyon $ aşmış du-
rumdadır.

 (Fotoğraf 1.1 Soldan sağa: “F-35A/B/C”)

Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılında yedinci uluslar-
arası üretim ortağı olarak projeye dâhil olmuş 
ve “F-35A” modelinden 100 adet sipariş ver-
miştir. Türkiye projede orta gövde ve bazı motor 
parçalarının üretimini “TUSAŞ Havacılık ve Uzay 
Sanayii” markası ile yapmaktadır. “F-35A” uçak-
larının ilk iki tanesi 2018 yılının Haziran ayında Türk 
subaylara teslim edilmiş ve ABD’nin Teksas eya-
letinde eğitim uçuşlarına başlanmıştır.

Türk Hava kuvvetlerinin envanterini incelediğimiz 
zaman “F-35” uçaklarına neden ihtiyaç duyduğu-
muzu anlayabilmekteyiz. Envanter de bulunan 2 
tip jet vardır bu jetlerden görev ömrünü tamam-
lamak üzere olan “F-4E” (Fotoğraf 1.2) uçakları 
çift motorlu olup hava kuvvetlerimizde bulunan 
tek, çift motorlu askeri jettir. Çift motora sahip 
jetlerin envanterde bulunmasının ana amacı tek 
motorlu uçaklar ile karşılaştırıldıklarında; havada 
kalış sürelerinin ve harekât yarıçapının daha uzun 
olması, manevra kabiliyeti ve mühimmat taşıma 
kapasitesinin daha fazla olmasıdır. Tek motorlulara 
göre göreceli olarak daha üstün özelliklere sahip 
olması onu hava hâkimiyetinde de vazgeçilemez 
kılmaktadır. Türkiye envanterin de ki “F-4E” uçak-
larını emekli etmesiyle “Poppeye” ve “SOM-J” gibi 
ağır ve seyir özelliğine sahip füzeleri kullanma 
kabiliyetine sahip uçağı kalmayacaktır. “F-35” tek 
motorlu olmasına rağmen füze taşıma ve kullanma 
kabiliyetinden faydalanılması amaçlanmaktadır. 
Türkiye F-35’leri F-16’ların operasyonel eksiklerini 
tamamlaması için satın almakta ve hava hâkimi-
yeti için çok önemli olan çift motorlu uçak ihtiyacı 
için geçiş sürecinde kullanmayı amaçlamaktadır. 
İhtiyaç duyulan çift motorlu uçak için ise “MMU 
TF-X” (Milli Muharip Uçak) projesinin 2016 yılın-
da “TUSAŞ” ile ana sözleşmesi, 2017 yılında ise 
İngiltere (“BAE Systems”) ile işbirliği anlaşması 
imzalanmıştır. Proje takvimine göre 2030 yılında 
hangardan çıkması planlanan milli ve yerli uçakta 
rüzgâr tüneli testleri sürmektedir.

  

ANALİZ
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F-16

F-4E
“S-400 TRİUMF” YÜKSEK İRTİFA HAVA 
SAVUNMA SİSTEMİ:
 “S-400” (C-400 TRİUMF) hava savunma sistemi-
nin tarihi aslında soğuk savaş yıllarına dayanmak-
tadır. Sovyet Rusya o yıllarda ekonomik olarak 
baş etmekte zorlandığı (daha sonra ki yıllarda 
Sovyetler’ in yıkılmasına neden olacak) Nükleer 
füze programlarında ABD ile kıyasıya yarışmaktay-
dı. Ana savaş doktrini hava savunma sistemlerini 
geliştirerek topraklarının tamamında, tam şekilde 
hava egemenliği kurmak olan Sovyet Rusya, son 
yıllarında da hava savunma sistemlerinin geliştir-
ilmesiyle meşgul olmuştur. “S-400” geliştirilmeye 
1993 yılında başlanılmış ve projenin neredeyse 
tamamında “S-300” (1979) sistemi temel alınmıştır. 
Kullanım testlerine 1999 yıllarında başlanan sistem 
2007 yılında Rusya’nın envanterin de aktif olarak 
kullanılmaya başlanılmıştır. “S-400” hava savunma 
sisteminin amacı, insanlı ya da insansız her türlü 
hava aracının yanı sıra seyir ve balistik füzeleri 
imha etmektir. Teknik özellikler kısmına geld-
iğimizde ise 400 km çapında menzile, 30 km irti-
faya sahip olduğunu ve dört ana merkez araçtan 
idare edildiğini söyleyebiliriz; uzun menzilli izleme 
radarı, komuta aracı, angajman radarı ve fırlatma 
aracı. (Fotoğraf 1.3)
 

(Fotoğraf 1.3 “S-400 Kullanılan araçlar”)

TÜRKİYE’NİN HAVA SAVUNMA ,
SİSTEMİ İHTİYACI:
Türkiye soğuk savaşın en gergin yıllarından,1955 
yılında Sovyet Rusya tehdidi ile karşı karşıyayken 
ABD’den satın aldığı “MIM Nike Ajax” ve 1959’da 
transfer ettiği “Nike Hercules” füzeleri ile ilk kez 
hava savunma sistemlerine sahip olmuştur. Hala 
envanterde bulunan konuşlu en gelişmiş hava 
savunma sistemi 2000 yılında ABD’den 2.el 
olarak satın alınan “MIM-23 HAWK” hava savunma 
sistemidir. Alçak hava savunma sistemlerinde ise 
“Rapler B1X” ve “Stinger” uçak savar füzeleri kul-
lanılmaktadır. Bu sistemlerin yanı sıra “ASELSAN” 
tarafından geliştirilen “Atılgan” ve “Zıpkın” sistem-
leri de aktif olarak kullanılmaktadır. 

Anlayabileceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hava savunmasının bel kemiğini “F-16” savaş 
uçakları oluşturmaktadır. Türkiye’nin balistik füze 
tehdidi ile karşı karşıya kalması ise 1960’lı yıllar-
da Sovyet Rusya’nın Varşova Paktı üyelerinden 
Bulgaristan’a ve Irak ile Suriye’ye de “SCUD” tipi 
balistik füzeler vermesidir. Doğu (Irak), Batı (Bul-
garistan), Kuzey (Sovyet Rusya) ve Güney (Suri-
ye) sınırlarında dört tarafı balistik füzelere sahip 
ülkelerle çevrelenen Türkiye için hava savunma 
sistemi hayati öneme sahip bir ihtiyaç olmuştur. 
1991 Körfez Savaşında Irak, Suudi Arabistan ve 
İsrail’e çok sayıda balistik füze fırlatmış bu füzeler 
konuşlu bulunan “Patriot” hava savunma sistemleri 
tarafından imha edilmiştir. “Patriot” hava savun-
ma sistemlerinin bu başarısı, envanterinde balistik 
füzelere karşı herhangi koruma sağlayabilecek 
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sistemi bulunmayan Türkiye’yi yeniden bir arayışa 
itmiştir. Bu dönemde bazı girişimler olmasına 
karşın hepsi sonuçsuz kalmış ve Türkiye, tam 
hava saldırısı güvensizliği ile yıllarını geçirmiştir. 
2006 yılına geldiğimizde “Savunma Sanayii İcra 
Komitesi” (SSİK) tarafından “Uzun Menzilli Hava 
ve Füze Savunma Sistemi” (T-LORAMIDS) proje-
si başlatılmıştır. Proje kapsamında hazır halde 12 
batarya satın alınması öngörülmüş, 2009 yılında 
projeye çağrı açılmış, 2010 yılında bütün teklifler 
toplanmıştır. Açılan çağrıya, projeye giren firmalar 
ve menşeiler şöyledir; Çin – “CPMIEC / FD2000”, 
ABD – “Rayhteon ve Lockheed / Patriot PAC III”, 
Rusya – “Rosoboroneksport / Antey 2500”, Fran-
sa-İtalya – “EUROSAM / SAMP’T (Aster 30 Block 
1)” füze sistemleri ile ihaleye katılmışlardır. (Fo-
toğraf 1.3 – 1.4)

  

  

Üç yıl süren incelemelerden sonra 2013 yılında Çinli 
“CPMIEC” firmasının “FD2000” isimli hava savun-
ma sistemi seçilmiş ve sözleşme için görüşmelere 
başlanmıştır. NATO tarafından bu girişime karşı 
yoğun baskılar yapılmıştır. Bu baskıların ana se-
bebi satın alınan sistemin NATO’nun ortak hava 
savunma ağına bağlanması gerektiği ama Çinli 
bir firmadan satın alındığı için böyle bir şeye asla 
müsaade edilmeyeceğidir. Doğu blokuna yıllarca 
bağlı kalmış, farklı bir rejimle yönetilen, ABD ve 
NATO tarafından potansiyel düşman olarak algıla-
nan bir ülkenin en stratejik iletişim ağı olan hava 
savunma ağına bilerek bağlanması haklı olarak 
karşı çıkılacak bir girişimdir. 

Türkiye’nin bu eleştirilere cevabı ise ayrı bir yerli 
hava savunma ağı geliştirileceği ve bu hava savun-
ma sisteminin yerli ağa bağlı olarak çalışacağıdır. 
Aynı zamanda satın alınan “FD2000” sistemind-
en kazanılacak tecrübe ve bilgi birikimi ile uzun 
vade de yerli ve milli uzun menzilli hava savunma 
sistemi geliştirileceği açıklanarak, ileri de daha fa-
zla bu sistemden satın alınmayacağı dolaylı olarak 
garanti edilmiştir. İki yıl süren görüşmeler sonu-
cunda 2015 yılında teknoloji transferi konusunda 
çıkan sorunlar sebebiyle “FD2000” hava savun-
ma sisteminin alımının iptal edildiği kamuoyuna 
duyurulmuştur.

TÜRKİYE’NİN PATRİOT BAŞVURUSU 
VE SURİYE KRİZİ: 
Türkiye Arap Baharının Afrika kıtasından Orta 
Doğu’da ki Arap ülkelerine sırasıyla yayılışını 
endişe ile takip ediyordu. 15 Mart 2011’de Arap Ba-
harının zirve yaptığı günlerde Suriye’de gösteriler 
ve protestolar başladı. 

Ülke çapına yayılan protestoların amacı ülkeyi 1971 
yılından beri yöneten Esad ailesinin oğlu, “BAAS 
Partisi” lideri, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın istifa 

FD 2000

EUROSAM / SAMP’T

Patriot PAC III

Rosoboroneksport / Antey 2500
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etmesinin ve ülkenin demokratik bir yönetim 
ile yönetilmesinin istenmesiydi. Suriye güvenlik 
güçlerinin ülke çapında yayılan bu gösterilerde 
ki sert ve kanlı müdahaleleri sonucu Suriye’de iç 
savaş fitili ateşlenmiş oldu. Suriye yönetimine karşı 
tavır alan batılı ülkeler ve Türkiye Esad’a muhalif 
olan tarafları destekleyerek yönetimin değişme-
sini amaçladı. İleri tarihlerde gerginleşen Türkiye 
– Suriye ilişkilerinde sistematik olarak, Türki-
ye’nin sınır köylerine düşen ve vatandaşlarımızın 
ölümüne sebep olan füze ve roketler Türkiye’nin 
hava savunma sistemi temini için NATO’ya başvur-
masını gerektirdi. 2012 yılında NATO’ya başvuran 
Türkiye “Patriot” hava savunma sistemlerinin, 
Suriye sınırından gerçekleşmesi beklenen hava 
saldırılarına karşı yerleştirilmesini istemektey-
di. Talep olumlu değerlendirildi ve 2013 yılında 
ABD’nin iki bataryası Gaziantep’e, Almanya’nın 
iki bataryası Kahramanmaraş’a ve Hollanda’nın iki 
bataryası Adana’da kurulan birliklere yerleştirilmek 
üzere sevk edildi. 2013-2015 yılları arasında Suriye 
krizinin çözümü ve tehdit algısı konusunda Türkiye 
ve batılı ülkeler arasında görüş ayrılıkları olması 
sonucu ilişkiler gerilmeye, Türkiye’ye krizin başında 
verilen destek geri çekilmeye başlanıldı. 

2015 yılında ise sırasıyla Hollanda, Almanya ve 
ABD füzelerini herhangi bir hava saldırısı tehdi-
di kalmadığı gerekçesi ile geri çektiler. 2015 yılı 
aynı zamanda Rusya’nın Suriye’ye yerleşmesinin, 
NATO’nun güney kanadının hava saldırısına tama-
men açık halde bırakılmasının tarihi oldu. Aynı 
yıl sınır ihlali yaptığı gerekçesi ile bir Rus savaş 
jeti, Türk hava kuvvetleri tarafından düşürüldü, 
arkasından Rusya’nın, Suriye-Türkiye sınırına “S-
400” hava savunma sistemleri yerleştirmesi Su-
riye’de iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. 15 Temmuz 
2016 yılında başarısız darbe girişiminden sonra 
rahatlayan Türk-Rus ilişkileri neticesinde, Rus 
uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda 
görüşmelere başlanıldı. 2017 yılında ise Türkiye’nin 
Rusya’dan 2.5 Milyar dolar ödeme karşılığında iki 
sistem ve dört adet “S-400” füze bataryası satın 
aldığı, sistemlerin ilk sevkiyatının 2020 yılında 
gerçekleşeceği kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra 
bu satın alış ile bağlantılı olarak, ABD Kongresinin 
aldığı ülkemize silah satışının kısıtlanması kararıyla, 
Türkiye’nin talebi sonucu “S-400” hava savunma 
sisteminin ilk sevkiyatı 2019 yılının Temmuz ayına 
çekildi. 2018 yılında “Ak Kuyu Nükleer Tesisi’nin” 
temelinin de atılmasıyla Türkiye-Rusya ilişkileri kriz 
öncesi durumdan daha iyi hale gelmiş oldu. 

Aynı dönemlerde Türkiye-ABD ilişkilerine bak-
tığımızda ise sistematik olarak gerginleşen ve 
neredeyse ilişkileri koparma seviyesine gelen bir 
hal aldığını görmekteyiz. 2015 yılında “Patriot” 
sistemlerinin geri çekilmesi, 2016 yılında Türki-
ye’de gerçekleştirilmek istenen başarısız darbe 
girişimine karşı sessiz kalınması, darbenin lideri 
olan Fetullah Gülen’in korunması ve geri teslim 
edilmemesi. Hemen arkasından Suriye içerisinde ki 
“YPG-YPJ-PKK” güçlerine ağır silah, mühimmat ve 
askeri araç yardımları yapılması. 2018 yılı içerisinde 
ABD Kongresinin Türkiye’ye silah satışını engelley-
en bir karar alması ve ardı ardına gerçekleşen 
krizlerin en sonunda Türkiye’de bir kilise de rahip 
olan Andrew Craig Brunson’ın terör örgütleri ile 
ilişkisi olduğu ve yabancı ülkeler için casusluk faa-
liyetleri gerçekleştirdiği gerekçesi ile tutuklanması, 
Türk-Amerikan ilişkilerinde ki gerginliği zirveye 
ulaştırdı. Son olarak ABD kongresinin “F-35” uçak-
larının teslimini askıya alan bir yasa çıkarması ve 
2019 yılının şubat ayında Donald Trump’ın bu ya-
sayı onaylamasıyla birlikte, uçakların alınamaması 
ile ilgili senaryolar kurulmaya başlanıldı. (Fotoğraf 
1.5) Bu dönemde, Türkiye’nin kuruluş döneminden 
beri uygulamakta olduğu denge politikasını Rusya 
ve İran ile ilişkilerini geliştirerek devam ettirdiğini 
söyleyebiliriz.
 
Tarihten bir örnek vererek “S-400” sisteminin 
satın alımında ne gibi bir senaryo gerçekleşebi-
leceğini şu şekilde açıklayabiliriz; “Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi” 1996 yılında Rusya’dan “S-300” 
hava savunma sistemi satın alacağını açıklamıştır. 
1996 yılında verilen siparişin, 1998 yılında “Kıbrıs” 
adasının hâkim tepelerine yerleştirilerek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kıbrıs üzerinde ki hava hâkimiyeti-
nin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Ani bir karar ile alınan bu sistemin adaya yerleştir-
ilmesi, en başta Türkiye ve KKTC dışında adada 
bulunan İngiltere içinde büyük bir tehlikeydi. 
Öncelikli endişeler Rusya’nın bakım için adaya 
gelmesi gereken Rus askerlerinin casusluk faali-
yetleri ve bunun dışında silah sistemleri satmas-
ıyla elde edeceği bağımlılık ile Akdeniz’de güç 
dengesini bozmasıydı. Üç ülkenin haklı baskıları, 
Türkiye’nin bu durumu savaş nedeni sayacağını 
açıklaması ve uluslararası kamuoyunda yapılan 
hamleler ile ABD’de Rum Yönetimine karşı tavır 
almıştır. Rum yönetimi adanın askerlerden arındırıl-
ması karşılığında bu füzeleri konuşlandırmayacak-
ları gibi bazı şartlar koşmasına rağmen baskılara 
dayanamamıştır. Satın aldığı “S-300” sistemlerini 
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Yunanistan ile arasında bulunan “Ortak Savunma 
Doktrini” aracılığı ile Yunanistan’a vermiş, Yunan-
istan ise yine ana karasına konuşlandıramayacağı 
bu sistemi Ege denizinin çıkışında bulunan Girit 
Adasına konuşlandırmıştır. Hala Girit Adasında 
bulunan sistem hiç kullanılmamış ve atıl vaziyette 
hala adada durmaktadır. Yazımın konusu olan 
“S-400” meselesinin nasıl çözülebileceği hakkında 
senaryoları ise sonuç kısmında yazacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti hem “F-35” hem de “S-400” 
konusunda attığı adımlar ile 2015 yılından beri 
göreceli olarak azaldığını düşündüğü,  jeopolitik 
ve jeostratejik önemini geri kazanmaya çalışıyor 
diyebiliriz. Tarihimizde daha öncede yaşanmış olan 
jeopolitik ve jeostratejik önem kayıpları Türkiye’de 
ki karar alıcı mercileri her zaman tedirgin etmiş 
ve endişelendirmiştir. Aslında Türkiye ile ABD 
arasında “S-400” sistemlerinin teslim tarihinin 
yaklaşmasıyla “Patriot” hava savunma sistemleri 
için görüşmelerde hız kazanmış, olumlu sonuçlar 
alınmaya başlanılmıştır. “S-400” hava savunma 
sisteminin alımının açıklandığı tarihten beri yapılan 
ABD ve NATO açıklamalarının kısa özetini, şu 
şekilde açıklayabiliriz; “F-35” savaş uçağı radar-
da görülme ihtimali çok çok düşük, stratejik bir 
silahtır. “S-400” hava savunma sistemi de bir o 
kadar stratejik teknolojiye sahip olup dünyanın 
en gelişmiş hava savunma sistemidir. Müttefikler-
in endişesi “S-400” hava savunma sistemlerinin 
yerleştiği bölgede uçacak olan, “F-35” savaş 
uçaklarının radara yakalana bilirlik bilgilerinin, hava 
savunma sisteminin bakımlarını yapacak olan Rus 
teknisyenler tarafından tespit edileceği ve casusluk 
faaliyetleri ile bu stratejik bilgilerin Rusya’nın eline 
geçeceğidir. ABD’nin tek başına sahip olduğu ve 
müttefiki olan devletlere bile vermekten çekindiği 
bu bilgilerin, ana düşman olarak belirlenmiş olan 
Rusya’nın eline geçmesini projeye katılan hiçbir 
devlet istememektedir. Türkiye ise bu casusluk faa-
liyetlerine karşı alacağı önlemlerin çok üst düzeyde 
olacağını, “F-35” uçaklarının kullanıldığı yerlerde 
“S-400” sistemleri kullanılmayacağının garanti 
edileceğini söylemektedir. 

 SONUÇ:
 Türkiye uzun soluklu, tam bağımlı, hava kuv-
vetleri ile ABD müttefikliği ilişkilerini sürdürmüştür. 
Yazımın konusu olan örnek olayımızda tek bir 
kaynağa bağımlı olma durumunun getirdiği olum-
suzluklar neticesinde Türkiye’nin savunma alanın-
da, silah çeşitliliğinin sayısını çoğaltmaya çalıştığını 
ama bu hamlenin nasıl derin bir krize dönüştüğünü 
görmekteyiz. S-400 hava savunma sistemi alım 
kararı Türkiye’de bazı çevrelerce NATO’dan kopuş, 
bazıları için yüzünü batıdan doğuya çeviriş, ba-
zıları için ise “Patriot” alımı konusunda ki engellerin 
aşılması için bir blöf hamlesiydi. Benim fikrim ise 
yazımın önceki sayfalarında bahsettiğim üzere, 
Suriye iç savaşında yalnız bırakılan, NATO ve batılı 
ülkeler tarafından desteklenmeyip aksine eleştir-
ilen, batılı ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye 
çalışması gibi bir takım olumsuzlukların Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından jeopolitik, jeostratejik 
önem kaybı olarak algılanması ve bu önemin tekrar 
geri kazanılmasının tezahürüydü. Uluslararası 
ilişkilerin realist teorisine baktığımızda “Devletler 
dış politika konusunda karar alacakları zaman 
kar, zarar hesabı yapar ve buna göre karar alırlar.” 
der. Bu bağlamda Türkiye’nin de realist teoriye 
göre karar almış olduğunu fakat yatırım yapılan iki 
sisteminde henüz kullanılamadığı için sadece zarar 
kısmını gördüğümüzü söyleyebiliriz. İki sistemin 
getirilerine baktığımızda: “F-35” savaş uçaklarının 
alınamaması durumunda; 2002 yılından bu yana 
yapılan ödemeler ve Türk şirketlerin yaptıkları 
yatırımların yok sayılması, bu uçakların kullanımı 
için üretimine başlanan “TCG Anadolu” ve “TCG 
Trakya” amfibi uçak gemilerinin sağlayacağı 
üstünlüğün kaybedilmesi, “F-4E” savaş uçaklarının 
görev dışı bırakıldıktan sonra oluşacak boşluğu 
dolduracak bir uçağın envanterde bulunmaması. 
Bunların dışında hava üstünlüğünün bir veya 
birçok bölge ülkesine kaptırılması, “F-35” sistemleri 
için geliştirilen mühimmatların, uçağı alan ülkelere 
satılamaması gibi varsayımları düşündürmektir. 
Gelecek yıllar için Türkiye’de başka bir görüş, “F-
35” projesinden vazgeçilmesi ve yapılan yatırımın 
“MMU TF-X” (Milli Muharip Uçak) (Fotoğraf 1.6) 
projesine aktarılmasını savunmaktadır. Fakat ilk 
uçuşunu en erken 2030 yılında yapacak olan 5. 
Nesil, yerli ve milli savaş uçağı için önümüzde ki 
10 yılı envanterimizde bulunan “F-16” uçaklarıy-
la geçirebilmemiz imkânsız olduğu gibi bölgede 
ki hava gücü üstünlüğünü kaybedeceğimizde 



Nisan
2019

Nisan
2019

21

yadsınamayacak bir gerçektir. Böyle bir girişim 
TSK’nın operasyonel yeteneklerini çok kısıtlayacak 
aynı zamanda hava kuvvetlerinde ki uçaklarımızın 
çok eski kalmasına neden olacaktır.

Bu ifadelerin dışında bir de “S-400” hava savunma 
sisteminin alınmasının sonuçlarına bakmamız ge-
rekiyor. Türkiye Cumhuriyeti yıllardır sahip olmak 
için sınırsız girişimlerde bulunduğu bir sisteme 
sahip, hava savunmamız göreceli olarak güvenli 
olacaktır. “S-400” projesi kapsamında duyurulan 
ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda iki 
ülkeden de detaylı bir açıklama yapılmamıştır 
fakat Türkiye’de ki önemli stratejistlerin ve ben-
im de şahsi görüşüm, eşi benzeri olmayan böyle 
bir hava savunma sisteminin, kaynak kodlarının 
veya füze sistemlerinin bir NATO ülkesine teslim 
edilmeyeceğidir. Günümüzde Doğu Akdeniz’de 
Mısır, Yunanistan ve İsrail işbirliği ile yapılan askeri 
tatbikat ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken, 
“S-400” hava savunma sistemi de “F-35” kadar 
stratejik öneme sahip bir silah olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zarar kısmına baktığımızda ise NATO 
ortak ağına bağlanamaması, yerli bir hava ağı 
kurulması gerekmesi ve bunun maliyeti, “F-35” 
ile efektif kullanılamayacağı ve sisteme ödenen 
paranın, sistemin kurulamaması sebebiyle boşa 
harcanmış olacağından söz edebiliriz. 
 Ulusal çıkarlarımızı göz önüne aldığımız zaman 
sadece maliyet hesabı yapmayarak, müttefiklik 
ilişkilerimizin geleceğini de düşünmeliyiz. Türki-
ye’nin 1952 yılından beri bağlı olduğu NATO’nun, 
sağladığı teknoloji, teçhizat ve bilgi birikimi ile batı 
bloğundan yana tavır alacağını ve önümüzde ki 
tarihlerde “F-35” projesine devam edileceğini, aynı 
zamanda savaş uçaklarının ülkemizin envanterine 
girmesiyle hava kuvvetleri üstünlüğünün bölgem-
izde bize ait olacağını, garantilemiş olacağımızı 
düşünüyorum. “S-400” hava savunma sistemi için 
ise Türkiye’nin bu sistemin kurulumunu yapmadan 
depoya kaldırabileceğini ya da ülke sınırlarına bile 
sokulmadan stratejik önemi olmayan orta veya 
alçak irtifa hava savunma sistemleri ile değiştir-
ilebileceğini düşünüyorum. Yakın tarihte “F-35” 
satın alacağını açıklayan Yunanistan’ın, çökmüş 
ekonomisine rağmen milyarlarca dolar harcayarak 
bu uçaklardan almayı istemesi, yine Doğu Akdeniz 
ve Ege denizinde sahip olmadığı hava gücü üstün-
lüğünü, tamamen kaybetmemek istediği içindir. 
Türkiye’nin çıkan krizler ile “F-35” alamaması 
ihtimalinde, hava gücü üstünlüğünü hangi ülkel-
erin eline geçeceğini görebiliyoruz. Buraya kadar 

açıkladığım kar-zarar hesabı neticesinde “F-35” 
projesi kapsamında kalmanın avantajları ile “S-
400” hava savunma sistemi satın almanın deza-
vantajları konusunda hangi tarafın tercih edilmesi 
gerektiği hakkında bir fikir yürütme yapmaya 
çalıştık. Gelecek dönemlerde “S-400” yerine “Pa-
triot” sistemleri ve “F-35” uçakları satın alınıp, Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilir. Fakat 
anlamamız gereken konu aslında S-400’ü tercih 
ederek Rusya’ya, F-35 uçaklarını tercih ederek ise 
ABD ve NATO’ya bağımlı kalacağımızdır. Bu pro-
jelerden hangisi satın alınırsa alınsın, bir bağımlılık 
yaratacak ve zaman içinde yazımda işlediğim 
örnek olay gibi kritik tercih durumlarında, daha fa-
zla bağımlı olduğumuz tarafı tercih etmek zorunda 
kalacağız. Gelecek 20 yıl içinde elde edeceğimiz 
bilgi birikimi ve tecrübelerle, üreteceğimiz yerli 
ve milli teknolojiler bize, stratejik kararları alırken 
sadece kendimize bağımlı olmamız gerektiğini 
öğretecektir.

KAYNAKÇA: 
https://orsam.org.tr/tr/turkiye-nin-hava-savunma-sem-
siyesi-ve-s-400/
http://edam.org.tr/turkiye-rusya-abd-ucgen-
inde-stratejik-silah-sistemlerine-dair-tercihler-ve-sonu-
clari/
https://www.gaste24.com/s-400-ve-f-35-alternati-
fleri-daha-dogrusu-alternatifsizlikleri-makale,73.html
http://m.milliyet.com.tr/abd-f-35-konusunda-blof-yapi-
yor--gundem-2839423/
https://4.bp.blogspot.com/-tfgslNYZX6s/
XIPVsOh3VqI/AAAAAAAAJkI/APc2Ppyot6wR_GnK-
Fw_CGT1juex3wiGdQCLcBGAs/s1600/IMG-20190309-
WA0014.jpg
http://www.kokpit.aero/patriot-s-400-kiyaslamasi#.
XBz6ap1u3EA.blogger
http://www.bilgesam.org/Images/Dokuman-
lar/0-1510-201811270f-35_rapor1.pdf
http://www.kokpit.aero/hakan-kilic-nede-f35-1
https://www.tai.com.tr/urun/jsff-35-programi
https://www.tai.com.tr/urun/milli-muharip-ucak
https://tr.wikipedia.org/wiki/S-400

Hazırlayan:
Ömer Yiğit DEMİR
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Dünya’nın sanayi devriminden sonra çağ atladığı 
yadsınamaz. Devrimden sonra insanların ihti-
yaçlarını karşılamaktayerel, bölgesel organizasyon-
lar yeterli olmuyor ve dünya kontrolünü sağlamak 
isteyen kişiler/kurumlar/devletler yeni oluşumların 
içerisine giriyordu. Nitekim bu oluşumlardan en 
büyüğü olan Birleşmiş Milletler (BM) 24 Ekim 1945 
de Amerika’nın San Francisco şehrinde kurul-
muştur. BM güvenlik konseyi 15 ülkeden oluşup 
bunların beşi daimi üye(ABD, Rusya, Çin, İngiltere, 
Fransa) statüsündedir ve mutlak veto hakkına sa-
hiptir. BM Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 
9/15 oy oranı gerekli olup daimi üyelerden herhan-
gi birinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir.
BM ye bağlı 17 kuruluş vardır. Bunlar;
1-GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ(FAO)
2-ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ KURUMU(IAEA)
3-ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ(ICAO)
4-ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU(IFAD)
5-ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO)
6-ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ(IMO)
7-ULUSLARARASI PARA FONU(IMF)
8-ULUSLARARASI TELEKOMİNASYON BİRLİĞİ(ITU)
9-BM EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ(UNESCO)
10-BM ENDÜSTRİYEL GELİŞME ÖRGÜTÜ(UNIDO)
11- DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ(UNWTO)
12-DÜNYA POSTA BİRLİĞİ(UPU)
13-DÜNYA BANKASI(WB)
14-DÜNYA GIDA PROGRAMI(WFP)
15-DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ(WIPO)
16-DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ(WMO)
17-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ(WHO)(1)

İkinci Dünya savaşından sonra Yalta Konferansı ile 
Yeni Dünya Düzenini kurmak isteyen kişi/kurum 
ve devletler (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin) 
Birleşmiş Milletleri kurmakla kalmayıp her alanda 
Dünya’nın kontrolünü sağlamak amacı ile yukarıda 
saydığımız kurumları da BM bünyesinde harekete 
geçirmiştir. 

Dünya çapında bir sağlık örgütünün ilk işbirliği 
ihtiyacı, 19. Yüzyılda Avrupa kıtasında ortaya çıkan 
kolera salgının ardından ortaya çıkmıştır. Paris’te 
yapılan 23 Temmuz 1851 yılında I. Uluslararası 

Sağlık Konferansı’na katılan 12 ülke, bu katılımın 
ardından katılımcı ülke temsilcileri tarafından 137 
maddelik Sağlık Yönetmeliği oluşturmuştur. 

Bu konferanslar 19. Yüzyılın sonuna kadar 12 kez 
toplanmıştır. Bu konferansların üçüncüsü İstan-
bul’da yapılmıştır. Bu konferansların genelinde 
Avrupa kıtasında görülen kolera, veba gibi sal-
gın hastalıkların tespiti ve korunması konusun-
da bu koşulları ortadan kaldırma çözümleri 
görüşülmüştür. Bu durumun ardından 1902 yılın-
da Washington merkezli olarak Amerika Sağlık 
Örgütü(PAHO) kurulmuştur. Bu kuruluş 1949 yılın-
da Dünya Sağlık Örgütü ile birleşmiştir. 

Tarihler 1907 yılını gösterdiğinde Roma’da 9 
Avrupalı, 12 üyenin girişimi ile merkezi Paris’te 
bulunan Uluslararası Halk sağlık Bürosu kurulmuş-
tur. Bu kuruluşların yanı sıra bölgesel faaliyetleri 
yürüten kuruluşlarda Osmanlı devleti içerisinde 
mevcuttur. Bu kuruluşlar, 1839 yılında padişah 
onayı ile kurulmuş İstanbul Üst Sağlık Konseyi,  
Tanca Sağlık konseyi(1840) , İskenderiye Sağlık 
Konseyi(1843) ile Tahran Sağlık Konseyidir(1864). 
(Kaynak:tarihiolaylar.com)

RAPOR

DÜNYA SAĞLIK ÖRĞÜTÜ 
VE AFRİKA RAPORU
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Dünya Sağlık Örgütü kurulmadan önce bu şekilde 
bölgesel faaliyetler gösteren kurumlar mevcut idi. 
En başta da söylediğimiz gibi dünyadaki her şeyi 
kontrolü altında tutmak isteyen kişiler/kurumlar/
devletler bu alanı da boş bırakacak değildi. Bu se-
beple BM de Çin ve Brezilya delegelerinin ‘Uluslar-
arası Sağlık Örgütü’ kurulması amacıyla toplantı 
düzenlemesi oy birliği ile kabul edildi. 19-22 Tem-
muz 1946 tarihlerinde New York’ta düzenlenen 
Uluslararası Sağlık Konferansında BM’ye üye olan 
51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü(FAO), 
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), BM Eğitim Bilim 
ve Kültür Örgütü(UNESCO), OIHP(Merkezi Paris’te 
bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, 
Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve 
Rockefeller  Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü 
(World Health Organisation - WHO) anayasasını 
oluşturmuşlardır.Bu anayasa 22 Temmuz 1946 da 
61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 
26 ülkenin onayı ile 7 Nisan 1948 de DSÖ faali-
yetlerine resmi olarak başlamıştır. 

Dünya Sağlık Örgütünün Görevleri;
• Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan 
çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sı-
fatıyla hareket etmek.
• BM, İhtisas kuruluşları, sağlık idarel-
eri, meslek grupları ve uygun görülecek diğer 
örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
• Hükümetlere istek üzerine sağlık hizmetler-
inin güçlendirilmesi için yardım yardım yapmak.
• Uygun teknik yardım yapmak ve acil du-
rumlarda hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile 
gereken yardımı yapmak.
• BM‘nin isteği üzerine, manda altındaki 
ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık 
hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya 
da bunların sağlanmasını sağlamak.
• Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de 
dâhil olmak üzere gerekli görülecek idari ve 
teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek. 
• Epidemik, andemik vb. hastalıkların or-
tadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik 
etmek ve geliştirmek.
• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile 
iş birliği yaparak beslenme, mesken, eğlence, 
ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı 
ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini 
kolaylaştırmak.
• Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan 
bilim ve meslek grupları arasında iş birliğini kolay-

laştırmak.
• Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sö-
zleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, 
tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı 
Örgüte dönüşebilecek ve amacına uygun görev-
leri yerine getirmek.
• Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki 
hareketleri geliştirmek.
• Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar 
arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her 
türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
• Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve reh-
berlik etmek.
• Sağlık, tıp ve yardımcı sağlık personelinin 
öğretim ve yetiştirme normlarının iyileştirilmesini 
kolaylaştırmak.
• Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile iş 
birliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle 
sosyal güvenlik de dâhil koruyucu ve tedavi edici 
tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incele-
mek ve tanıtmak. 
• Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, 
tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
• Sağlık bakımından aydınlatılmış bir 
kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu 
sağlığı uygulama metotlarının uluslararası no-
manklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre 
yeniden gözden geçirmek.
• Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar stand-
art hale getirmek.
• Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve 
benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar 
geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik 
etmek.
• Genel olarak örgütün amacına ulaşmak için 
gereken önlemleri almak.

Afrika Kıtası(African )
Genel Bilgiler:
Afrika, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından 
dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendine bitişik 
kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km 
karelik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve 
dünya üzerindeki toprakların %24,4 ünü kapsar. 1 
milyar kişilik nüfusu ile dünya nüfusunun %15’ini 
barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanın-
mış bağımsız devlet, 9 bölge ve 3 adet sınırlı tanın-
mış devlet bulunur.
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Tüm kıtalar arasında en fazla genç nüfus Afri-
ka’da bulunmaktadır. Afrikalıların %50’si 19 yaşın 
altındadır. Cezayir yüzölçümü olarak en büyük 
ülkesiyken, nüfus anlamında en büyük ülke ise 
Nijerya’dır. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasının 
Afrika olduğu düşünülür. 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar “Karanlık 
Kıta” olarak adlandırılan Afrika kıtası, özellikle iç 
bölgelerin geç keşfedilmesi nedeniyle gelişmiş 
toplumların zihninde bu terimle yer edinmiştir. 
Ucuz işgücü, sınırsız kaynakları ve verimli toprak-
ları bulunsa da Afrika kıtası ancak on dokuzuncu 
yüzyılda sömürgeci milletlerin dikkatini çekebilm-
iştir. İngiltere başta olmak üzere Fransa, Hollanda, 
Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin siya-
si, ekonomik ya da sosyal hayata müdahaleleri 
sömürgecilik döneminin temellerini oluşturmak-
tadır. Bununla birlikte, sömürgecilik döneminden 
önce, çok daha katı bir sistem olan “köle ticareti” 
İngilizler tarafından kurulmuştur. Avrupa’da or-
taçağ kapanırken Afrika’da köle ticareti başlamıştır. 
Uluslararası köle ticaretinin başını çeken İngiltere, 
feodal sistemin ağır bastığı, güneyinde büyük 
toprakları barındıran fakat çiftçi sıkıntısı içinde 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bir köle pi-
yasası yaratmayı başarmış ve köleye olan talebin 
artmasını sağlamıştır. Bu olay ABD’de günümüzde 
de sürmekte olan siyah ırk karşıtı ırkçılığın te-
mellerini atmıştır. Aynı zamanda, ABD’de kabul 
görmeyerek ülkelerine geri gönderilen köleler, 
Afrika yerlileri tarafından dışlanmış ve bu olay 
da Afrika’da iç karışıklığa neden olmuştur. İç 
karışıklık ve ayrımların bir başka sebebi de Afri-
kalı yerli tüccarların köle ticaretinin getirdiği kârı 
fark etmeleri sonucu kendi insanlarını yabancılara 
pazarlamaya başlamalarıdır. Görüldüğü üzere, 
Afrika’nın en önemli özelliği olan, altmışlı yıllarda 
bile “Karanlık Kıta” terimiyle adlandırılmasına yol 
açan iç savaşlar, etnik ayrımlar, ekonomik, sosyal 
ve siyasi problemler Avrupalı misyonerlerin Afri-

ka’yı keşfi ve köle ticareti ile sömürgeciliği başlat-
maları sonucu ortaya çıkmıştır. On dokuzuncu 
yüzyıla kadar varlığını sürdüren köle ticareti, on 
dokuzuncu yüzyıl başında kapitalist ülkeler için, 
sermayesi olan işgücünü kaybeden, sermayeyi 
kâra dönüştüremeyen ve kapitalizm kadar üret-
ken olamayan bir sisteme dönüşmüştür. Sanayi 
devriminin de yaşanmasıyla hammadde arayışına 
yönelen Avrupa, kaynak arayışı için Afrika’ya mi-
syoner göndermeye önem vermiştir. Her ne kadar 
misyonerlerin Afrika’ya gönderiliş amacı bölgenin 
coğrafyasının, kültürünün, sosyal ve ekonomik 
hayatının sömürüye açık olup olmadığının araştırıl-
ması olsa da, bu akım tüm dünyaya “siyah ırkı 
eğitmek için buradayız” şeklinde tanıtılmıştır.
Sömürgeciliğin temellerini oluşturan bu olay-
lar sonucunda Avrupa, verimli topraklara sahip, 
hammadde bakımından zengin ve ticaret limanı 
olmaya elverişli alanlar barındıran Afrika kıtası 
üzerinde bir süre rekabet ettikten sonra, bu to-
prakları kendi çıkarları doğrultusunda, kıtanın iç 
dinamiklerini ya da sosyal yapısını göz ardı edecek 
biçimde paylaşma kararı almış ve önceliği ekono-
mik sömürüye vererek kendi şirketlerini kurmaya 
yönelmişlerdir. Avrupa’nın kendi imkânları ile 
bölgede kurduğu şirketler hammaddeyi işleyerek 
ticaret yapmaktaydı. Hükümet boşluğu yaşayan, 
herhangi bir kontrolün bulunmadığı Afrika ülkel-
erinde, rekabet içinde olan yabancı şirketler 
çalışanlarına ne ekonomik yönden ne de sağlık 
yönünden bir garanti vaat etmemekteydi. Köle 
ticaretinden bu yana iç savaş ve etnik ayrımlarla 
kendi içinde bölünme yaşayan Afrika toplumunda 
milliyetçilik olgusunun gelişmemesi de Avrupa 
sömürüsüne başkaldırışın sadece bölgesel anlam-
da olmasına yol açmıştı. Köle ticaretinin pahalı 
hale gelmesi, Fransız İhtilali’nin etkileri ve köleliğe 
karşı tutumlar köle ticaretinin sonunu getirirken, 
yasal sömürgeciliğin de başlangıcı olmuştur. Yerel 
direnişlerle karşı karşıya kalan Avrupa, zaten kendi 
içinde bölünmüş olan bir kıtayı 1884 Berlin Kon-
feransı ile kâğıt üzerinde de bölerek ekonomik 
sömürüyü politik bir boyuta taşımıştır.

Avrupalı Devletlerin Afrika üzerindeki sömürge 
savaşları kızışınca, Portekiz’in talebi ile Alman lider 
Bismarck büyük batı güçlerini Afrika toprakları 
konusundaki belirsizliği müzakere etmek amacıyla 
1884 yılında Berlin’de bir konferans düzenlemiştir. 
Sömürgeciliğin resmi başlangıcı olarak kabul 
edilen Berlin Konferansı, Avrupalı devletlerin Afrika 
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ülkelerini paylaştığı ve bu ülkelerin bugünkü siyasi, 
sosyal ve kültürel durumlarına birincil derecede 
etki etmiş olan tarihin dönüm noktalarından 
biridir. (7)

Köy ve kabile hayatını hiçe sayarak kıta üze-
rinde çizilen yeni sınırlar, asırlardan beri ortak bir 
kültürü paylaşan insanları bölmüş, bu insanların 
farklı kültürlere adapte olmalarına neden olmuş 
ve böylece iç savaşları körüklemiş ve Avrupa 
sömürüsüne karşı yerel anlamda oluşan milliyetçi-
lik, beraberlik hareketlerini de zedelemiştir. Berlin 
Konferansı ile hayata geçirilen politik sömürü 
anlayışı, yerel otorite boşluğunda olan Afrika 
ülkelerinde siyasi yönetimin de ele geçirilmesine 
yardım etmiştir. Özellikle Hollanda’dan göç eden 
beyaz yerleşimciler, ekonomik etkinliğin yanı sıra, 
yerleştikleri ülkelerin yönetiminde de egemen 
duruma gelmişlerdir. Örneğin, on altıncı yüzyıl 
sonlarında Güney Afrika’ya göç etmeye başlayan 
beyaz yerleşimciler, ekonomiyi kalkındırmak adına 
kendi faaliyetlerini beraberlerinde getirmiş ve elde 
edilen ekonomik gücün de yardımıyla bölge siya-
seti üzerinde üstünlük kurmuşlardır. 

Bu üstünlük, ilerleyen zamanda ırkçılığın artmasına 
da yol açmıştır. Güney Afrika’da beyaz yerleşim-
ciler o kadar etkin bir konuma gelmişlerdir ki, 
siyah nüfus yaşam alanlarından sağlık ve eğitim 
hizmetlerine kadar dışlanmıştır. Sömürü ile Afri-
ka’nın maddi gücünü eline alan beyazlar Afrika’da 
giderek artan bir fakirliğe sebep olmuşlardır. Afrika 
kıtasındaki sağlık sorunlarının temelinde fakir-
lik yatmaktadır. Fakir ülkeler sağlık sistemlerine 
yatırım yapacak para bulamamış, hastalıkların iy-
ileştirilmesi için gerekli ilaçlar da sağlanamamıştır. 
Bundan olayı fakirlik beraberinde hastalıkları da 
getirmiştir. Ayrıca sağlık sisteminde yer alacak per-
sonelin yetiştirilememesi, var olan az sayıdakilere 
eğitim verilememesi veya ihtiyaç duyulan aşıların 
temin edilememesi de hastalıklarla mücadeleyi 
etkilemiştir.
 
Afrika kıtasında bugün günlük yaşamı tehdit eden 
en büyük sorunlardan birisi salgın hastalıklardır. 
Bütün dünyayı tehdit eden AIDS ilk olarak Afrika 
kıtasında görülmüş ve hastalığın maymunlardan 
insana geçtiği tespit edilmiştir.(8) AIDS’in yanı sıra 
Afrika kıtasında tamamen önlenebilir olan bulaşıcı 
hastalıklardan dolayı yine çocuklar hayatını kay-
betmektedir. Bu hastalıklardan bazıları;

1. Maymun Çiçeği(Monkeypox) Virüsü:
Monkeypox, tropikal yağmur ormanlarının yakının-
da, özellikle orta ve batı Afrika’nın uzak bölgel-
erinde görülen nadir bir viralzoonotik hastalık-
tır.1980’de eradike olmuş bir hastalık olan insan 
çiçek hastalığına benzer. Maymun çiçek, çiçek 
hastalığından çok daha hafif olmasına rağmen 
ölümcül olabilir. Çoğunlukla kemirgenler ve pri-
matlar gibi çeşitli vahşi hayvanlardan insanlara 
bulaşır, ancak insandan insana geçiş yoluyla se-
konder yayılımı sınırlıdır.

Tipik olarak, maymun çiçeği salgınlarında vaka 
ölümü% 1 ila% 10 arasında olmuştur ve çoğu ölüm 
genç yaş gruplarında meydana gelmiştir.
Spesifik bir tedavi veya aşı mevcut değildir, ancak 
önceden çiçek hastalığı aşılanması, maymun çiçeği 
de önlenmesinde oldukça etkilidir.(9)

2. Çocuk felci(Poliomiyelit):
Üç tip enterovirüs (poliovirus tip 1, 2 ve 3) kaynaklı 
bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.Poliomiyelit 
aynı zamanda “çocuk felci” olarak da bilinir, çünkü 
genellikle küçük çocuklarda ve çocuklarda felce 
neden olur.Son derece bulaşıcı özelliği olan virüs 
esas olarak fekal-oral yol sayesinde olmak üzere 
kişiden kişiye yayılmakta veya daha az sıklıkla 
kontamine su veya gıda ile ve kalabalık ortamlarda 
havaya yayılan damlacık şeklinde bulunan mikro-
pların solunmasıyla bulaşmaktadır. Hasta kişiyle 
aynı evde kalan çocuklara yayılma oranı %100, 
erişkinlere bulaşma oranı %90’ın üzerindedir.Afrika 
kıtasında Orta Afrika ve Batı Afrika da görülmek-
tedir ve tedavisi yoktur.Ancak kişilerin çocuk felci 
aşılarının tam olması gerekir.(10)

3. Lassa Sıtması(Lassa Malaria):
Batı Afrika’da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk 
vakalar Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldüğü 
için bu isim verilmiştir.Etken Arenaviridae ailes-
ine mensup, tek iplikli bir RNA virüsüdür. Lassa 
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Ateşi hayvan kaynaklı bir hastalıktır. Vektörü çok 
memeli sıçan “Multimammaterat” olarak bilinen 
Mastomysnatalensis’tir. Bu kemirgen bir kez en-
fekte olduktan sonra uzun bir sure virüsü idrarıy-
la çıkarır. Mastomys kemirgenleri Batı, Doğu ve 
Merkez Afrika’da ki savanalarda ve ormanlarda 
yaygın olarak bulunurlar.Tedavide bir antiviral ilaç 
olan Ribavirin’le başarılı sonuçlar alınmaktadır.(11)

4.Kolera(Cholera):
Kolera, VibrioCholerae bakterisinin neden olduğu, 
ani başlangıçlı bol sulu ishalle seyreden bir barsak 
enfeksiyonudur.Yetersiz hijyen, su ve kanalizasyon 
sistemleri koleraya zemin hazırlar. Kolera bakterisi 
genellikle dışkıyla kirlenmiş sular veya besinlerle 
bulaşır. Salgın sırasında içme sularına kanalizasyon 
sularının karışmasıyla kolayca yayılır. Kişiden kişiye 
doğrudan bulaşmaz, bu nedenle hasta kişiyle geçi-
ci temas bulaşıcı risk oluşturmaz.Uygun tedaviyle 
en ağır hastalar bile iyileşebilir.(12)

5. Menenjit(Meningitis):
Meningokok olarak da bilinen “NeisseriaMenin-
gitidis” adlı bakterinin neden olduğu hastalıklara 
Meningokok Hastalığı denir.N. Menejitidisnazofa-
renksin (geniz, üst yutak) mukozal yüzeylerinde 
yerleşir, solunum yoluyla ve tükürük gibi boğaz 
salgılarıyla( örneğin aynı kapalı ortamda yaşama, 
öpüşme) hastalardan veya asemptomatik (belirti 
göstermeyen) taşıyıcılardan diğer kişilere bulaşır.
Ancak menenjit bakterisi soğuk algınlığı veya grip 
mikropları kadar bulaşıcı değildir.Erken teşhis ve 
tedavi çok önemlidir. Hastalık ciddi olduğundan ve 
nedene bağlı olarak tedavi değişeceğinden menin-
gokok tanısı mutlaka teyit edilmelidir.
Tedavide birkaç etkili antibiyotik kullanılır. Antibi-
yotik tedavisi hastalığın ağır seyretme ve ölüm 
riskini azaltabilir. Antibiyotik tedavisine rağmen 
vakaların % 10-15’i ölür. Yaşayanların yaklaşık % 
11-19 ‘unda organ kayıpları, sağırlık, sinir sistemi 
problemleri veya beyin hasarı gelişir.(13)

6. AIDS:
HIV (İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonu 
kan, kan ürünleri ve diğer vücut sıvıları (semen 
gibi) ile bulaşan, çok ciddi ve öldürücü bir hastalık-
tır. Bağışıklık sistemi hücrelerini enfekte ederek 
onların yıkımına veya fonksiyonlarının bozulmasına 
neden olarak kişide bağışıklık yetmezliğine ned-
en olur. Bu da çeşitli ciddi enfeksiyonlara ve bazı 
kanserlere yatkınlığı arttırır.Kontrolsüz cinsel ilişki, 
ortak kullanılan kirli enjektör veya cerrahi malze-
melerle, test edilmemiş kan ve kan ürünleriyle, 
anneden bebeğe hamilelik ve emzirme sırasında 
bulaşır.Kan testleriyle tanı konur. HIV tedavisinde 
kullanılan antiretroviral ilaçlarla HIV enfeksiyonu 
baskılanabilmektedir.  Bu ilaçlar hastalığın kesin 
tedavisini sağlamasa da vücuttaki virusun çoğal-
masını kontrol altında tutarak bağışıklık sisteminin 
güçlenmesini ve enfeksiyonlarla mücadele kapasi-
tesinin tekrar kazanılmasını sağlamaktadır. Böylece 
hastaların yaşam süreleri ve kalitesi artmaktadır.
(14)
 
Hastalıkların sadece Nijerya’daki etkisine bakıla-
cak olursa durumun ne kadar vahim ve korkutucu 
sonuçları olduğu apaçık bir şekilde görülmüş olur. 
Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı rapora göre 
Nijerya da sadece 2017 haziran ayının ilk haftasın-
da 501 kişiye Lassa sıtması teşhisi konulmuştur. 
Hastalardan 104’ü hayatını kaybetmiştir.(15)
Yine Nijerya’da 31 kişide Maymun Çiçek Virüsü 
görüldüğü Nijerya Hastalık Kontrol merkezi 
tarafından açıklanmıştır. Yine ülkenin Kuzeybatısın-
daki eyaleti Kebbi’de 20 kişi ishalden hayatını 
kaybetmiştir. 

Teşhis edilemeyen hastalıklar yüzünden ülkenin 
orta kısmanda bulunan Kogi eyaletinde 2017 ağus-
tos ayında 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş 
şikayetinin ardından hayatını kaybetmiştir. Ülkede 
2017’nin yaz aylarında etkisini artıran kolera salgını 
nedeniyle 1,4 milyon kişi tehdit altında yaşıyor.

Bütün bu sağlık problemleri karşısında dünya 
sağlık örgütü Afrika kıtasında birçok çalışma 
gerçekleştirmektedir. 
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Dünya Sağlık Örgütünün Afrika kıtasında sağlık 
alanında yaptığı çalışmalar kısa başlıklar halinde şu 
şekildedir. (11)
 
• Ergen Sağlığı
• Yaşlanma
• Hava kirliliği
• Alkol
• Antimikrobiyal Direnç
• Kan Güvenliği
• Buruli ülseri
• Kanser
• Kardiyovasküler hastalıklar
• Kimyasal güvenlik
• Chikungunya
• Çocuk sağlığı
• Kolera
• Kronik solunum yolu hastalıkları
• İklim değişikliği
• Bulaşıcı hastalıklar
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
• Dang
• Şeker hastalığı
• Engelliler
• Hastalık salgınlar
• E-Sağlık 
• Kulak sağlığı 
• Ebola Virüsü Hastalığı 
• Acil Durumlar 
• Temel İlaçlar 
• İhmal Edilen Tropikal Hastalıkların Gide-   
 rilmesi İçin Özel Proje
• Göz sağlığı
• Kadın sünneti 
• Besin Güvenliği
• Gine-Solucan Hastalığı (Drakunculiasis)
• Sağlık Finansmanı
• Sağlık bilgisi ve bilgi yönetimi
• Sağlık Politikaları ve Hizmet Sunumu
• Sağlık indirimi
• Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi
• Sağlık İşgücü
• Helmintias
• Hepatit
• HIV / AIDS
• Temizlik aşılama 
• Grip yaralanmalar 
• Entegre Hastalık Gözetimi 
• Uluslararası Sağlık Mevzuatı
• Laboratuvarlar ve Sağlık Teknolojisi
• Lassa Fever
• Leyişmanyaz

• Cüzam
• Listeriosis
• Sıtma
• Marburg Kanamalı Ateşi
• Anne ve YenidoğanTetanozu
• Anne sağlığı
• Kızamık
• Meningokok
• Menenjit
• Akıl sağlığı
• İhmal Edilen Tropikal Hastalıklar
• Yeni doğan
• Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
• Beslenme şişmanlık 
• Onkoserkoz Organ Bağışı ve Nakli
• Hasta Güvenliği
• Fiziksel aktivite
• Veba
• Çocuk felci
• Yoksulluk
• İnsan Çevresinin Korunması
• Halk Sağlığı Gözetimi
• Kuduz Rehabilitasyon Araştırma Rift Vadisi  
 Ateşi 
• Yolgüvenliği
• Sanitasyon
• Schistosomiasis (Bilharzia)
• Cinsel ve Üreme Sağlığı
• Orak hücre hastalığı
• Çiçek hastalığı
• Sağlığın Sosyal ve Ekonomik Belirleyicileri
• Madde bağımlılığı
• Tetanos
• Tütün kontrolü
• Trahom
• Geleneksel tıp
• Trypanosomiasis, • Tüberküloz (TB)
• Tifo
• Aşılar
• Şiddet
• ViralHemorajik Ateş
• Kadın Sağlığı
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Bu başlıklar çerçevesinde çalışmalar yapan 
DSÖ 2016 yılında47 ülkenin sağlık bakanlarının 
katılımıyla Etiyopya’nın başkenti AddisAbaba’da 
Afrika Kıtası Komisyon toplantısı ve 2017 yılında 
Senegal’in başkenti Dakar’da da Afrika bölge to-
plantısı düzenledi. 

Bu toplantılardaki genel başlıklar şu şekildedir.

• AIDS nedeniyle kadın ve çocuklarda 
görülen ölüm vakalarının azalması için var olan 
çalışmaların artırılması gerekliliği çağrısında bu-
lunulmuştur.

• Bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sağlık 
kurumlarının güçlendirilerek sağlık konusundaki 
dönüşüme destek çağrısında bulunuldu.

• En büyük ihtiyacın sağlık kurumlarının 
geliştirilmesi ve gözetilmesi olduğu ifade edildi.
• Afrika’nın olağan üstü durumlarda sağlık 
kuruluşlarının güçlendirilmesine ve kapasitelerinin 
geliştirilmesi gerekliliği dile getirildi.

• Sıtma hastalığındaki ölüm vakalarının 
2000-2015 yıllarında %66 azalma görüldüğü,söz 
konusu dönemde 10 milyon insanın verenden 
kurtulduğu aktarıldı.

• Afrika kıtasında 2030’a kadar kolera salgın-
larının bitirilmesi hedefi koyuldu. (12)

Bu başlıklardan kıtadaki sağlık problemlerini teşhis 
eden WHO’nun  genel olarak çalışmalarını maddi 
yetersizlikten dolayı tamamlayamadığıve örgütün 
kaynak arayışı içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak dünyadaki sağlık problemleri 
ile savaşmak için kurulmuş olan Dünya Sağlık 
Örgütü(DSÖ) makalenin başında da belirttiğimiz 
gibi en çok salgın hastalıklara karşı savaşmış ve 
kısmen başarılı olmuştur. Hatta Avrupa kıtasında 
birçok salgın hastalığın kökünü kurutmuş ve bu 
hastalıkları tarihe gömmüştür. Ancak aynı başarı 
yukarıdakisebeplerden dolayı Afrika kıtasında 
yakalanamamıştır.

Bu kıtadaki sağlık problemlerinin temeline bak-
tığımızda sağlıklı ve yeterli beslenememe, tem-
iz içme suyu bulamama, geri kalmışlık, sağlık 
hizmetlerinden yararlanamama ve sömürülme 

etkenlerinin başta geldiğini görüyoruz. Avrupa’da-
kibaşarıyla kıyaslandığında kıtadaki bu negatif 
etkenler ortadan kaldırılmadığı müddetçesadece 
Dünya Sağlık Örgütü değil, kıtadaki bütün yardım 
kuruluşları dahi birleşse yaşanan sıkıntıları çözüme 
kavuşturamaz. Saygılarımla….
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New York Times: Trump’ın İran Yaptırımları 
ABD’yi Savaşa İtebilir…

Trump’ın geçen yıl Lübnan Hizbullahı’na 
giden fonu kesmek için İran petrolüne 

yaptırım uygulayıp Çin, Hindistan, Türkiye, 
Güney Kore ve Japonya gibi büyük alıcı ülkel-
eri muaf tutarak nabız yokladığı ifade edilen 
makalede, Tahran yönetiminin bu yaptırıma 
sessiz kalmasından güç alan Trump’ın, şim-

di de söz konusu ülkelere İran’dan petrol 
alımlarını durdurması için baskı yapmaya 

başladığı belirtildi.

‘Trump Yönetimi, İsrail Adına İran’ı 
Cezalandırmak İstiyor’

Trump yönetiminin, İsrail ve müttefikleri 
adına bölgedeki aktiviteleri sebebiyle İran’ı 
cezalandırmak istediğine dikkat çekilirken, 

“ABD yönetimi, Tahran’ı nükleer faaliyet 
konusunda eski Başkan Barack Obama yöne-
timi ile müzakere edilenlerden çok daha katı 

şekilde kontrol altına almaya çalışıyor.” ifadesi 
kullanıldı.  

‘İran Abd Başkanlık Seçimlerini Bekliyor’
Öte yandan, Tahran yönetiminin, yaptırımlara 
karşı ilk etapta Trump’ın tekrar seçilmeyeceği 
umuduyla gelecek 18 ay boyunca beklemeyi 

tercih edebileceğine dikkat çekilen makalede, 
Trump’ın tekrar seçilmesi durumunda 

İran’ın sert cevap verebileceği, bu durumda 
Trump’ın bu saldırıları görmezden gelmek 

veya cevap vererek yeni bir savaşın başlaması 
arasında seçim yapmak zorunda kalacağını 

ileri sürüldü.

Seçim Kampanyasında ‘Köle Pazarı’ Tablosunu 
Kullanan AFD: Avrupa’nın Avrubistan Haline 

Gelmemesi için Bize Oy Verin..

Almanya’da anamuhalefet konumuna yükselmiş 
bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif 

(AfD), mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu 
(AP) seçimlerine iddialı hazırlanıyor. ‘Avrupa 

tarihinden öğrenmek’ başlıklı kampanya yürüten 
AfD, Avrupa’daki gelişmeleri yorumlamak ve 
özellikle de göç politikalarını eleştirmek için 

klasik sanat yapıtlarını kullanıyor.

Kampanyanın en dikkat çekici afişinde, Fransız 
Oryantalist ressam Jean-Leon Gerome’un 1866 
tarihli ‘Köle Pazarı’ tablosu yer alıyor. Ortadoğu 

veya Kuzey Afrika ortamında Müslüman old-
ukları varsayılabilecek esmer tenli erkekler 

tarafından kuşatılmış açık tenli, çıplak bir kadının 
dişlerinin erkeklerden birince yoklandığı tablo, 
altında “Avrupalılar AfD’ye oy veriyor”, “Avrupa 
Avrubistan haline gelmesin diye” yazılarıyla dev 
poster boyutunda basıldı. Posterler Berlin soka-

klarını kaplamış halde.

HABER

Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı, Berlin’de Yapıldı…
Ana konusu, Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve bu sorunun çözümü olan toplantıya ev 
sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi.  Merkel toplantıda, 
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve 
desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti. Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de “Bölge-
deki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa’nın çıkarınadır” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı 
ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi. Macron, Avrupa’nın da istikrarının bölgedeki 
istikrara da bağlı olduğunu kaydetti.
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Pompeo: Maduro Venezüella’yı Terk Edecekti, 
Rusya Onu İkna Etti.

Geçen gün, ABD’nin ‘geçici devlet başkanı’ olarak 
atadığı Juan Guaido’nun çağrısıyla Venezüella’da 
darbe girişimi başlatılmıştı. Bu gelişmeden sonra 
Batı medyası tarafından Maduro’nun Venezüel-
la’dan ayrılarak Küba’ya gideceği iddiası ortaya 

atılmıştı.

Pompeo konuya ilişkin, “Bildiğimiz kadarıyla, 
sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu 

ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için 
ikna etti” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz, “Orta 
Avrupa Ülkeleri için Ana Tehdit Rusya ve Bu 

Ülkenin İzlediği Agresif Politika” Dedi.

Ülkesinin Rusya konusunda Letonya ile  benzer 
görüşlere sahip olduğunu belirten Czaputowicz, 

“Tehditleri benzer şekilde değerlediriyoruz. 

Orta Avrupa ülkeleri için ana tehdit Rusya ve bu 
ülkenin izlediği agresif politika” diye konuştu.

Czaputowicz ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB)  Azer-
baycan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Belarus 
ve Moldova (Doğu Ortaklık ülkeleri) ile iş birliğini 

güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

ABD, Müslüman Kardeşler’i Terör Örgütü Olarak 
Tanımaya Hazırlanıyor.

Konuya ilişkin e-postayla açıklamaya yapan 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, 

şunları söyledi: “Başkan, güvenlik danışmanları ve 
aynı endişeyi paylaşan bölge liderlerine danıştı ve 
Müslüman Kardeşleri ‘terör örgütü’ olarak tanım-

lama planları sürüyor.” 

ABD, geçen haftalarda İran Devrim Muhafızları 
Ordusu’nu terör örgütü listesine almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 
ABD’nin Venezüella’nın İç İşlerine Karışmasının 

Çöküşe Yol Açabileceğini Belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Wash-
ington’da bir dizi politikacı, tüm bu hikayeyi 

soktuğu bu yolun yıkıcı sonuçlarını görmüyor. Bu 
çok garip, çünkü bunu artık herkes görüyor. Eğer 
Washington, iç işlere karışma çabalarını hayata 

geçirmeye devam edecekse bu çöküşe yol açabil-
ir” ifadelerini kullandı.

ABD, YPG’nin De İçerisinde Yer Aldığı Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) Ağır Silahlar İle Zırhlı 
Hummer Araçları Gönderdi.

Konuyla ilgili konuşan isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:
“ABD, bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar ve pikap olarak tabir edilen araçlar gönderdi. Silahlar 
içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yöne-

timi’nin kontrolündeki Semelka sınır kapısından yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani ve Deyr er Zor bölgesine 
getirildi. Sevkiyatla elimize ulaşanlar, DSG’nin merkezlerine dağıtıldı. ABD bize destek vermeye devam 

edecek. Ayrıca, silah ve lojistik desteğinin yanı sıra, kentlerin yeniden inşasına da yardımcı olma sözü ver-
diler. ABD Suriye’den çekilmeyecek. Çünkü çekilmenin hiçbir işareti yok. Suriye’de yeni üsler daha kuracak. 

Var olan üslerini ise genişletiyor.”
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Venezüella’daki Darbe Girişimi Bastırıldı, 
Maduro ‘Cezasız Kalmayacak’ Dedi.

Maduro konuşmasına, sadakati nedeniyle 
Venezüella ordusuna ve verdiği destek için hal-

ka teşekkür ederek başladı.

‘Bu Durumda Kim Ellerini Ovuşturuyor’
Maduro, “Bu durumdan yararlı çıkan kim? 

Venezüella mı, demokrasi mi, barış mı? Bu tip 
durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, 

orada olan kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı 
terörist Voluntad Partisinin faktörleri. Onlar ora-
daydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları 
videoyla halkı anayasal hükümete karşı darbe 

yapmaya teşvik ediyorlardı” dedi.
Üç Savcı Atandı

Darbe girişiminin cezasız kalmayacağını 
söyleyen Nicolas Maduro, “Ülkenin cumhuriyet 

başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel üç ulusal 
savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan 

herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyor-
lar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almak-

tan yargılanacaklar” diye konuştu.

Almanya’da Ramazan Çadırlarına Saldırı.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek festivalin or-
ganizatörü Ergün Özkara, AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya 
uğradıklarını söyledi. Özkara ilk gece su tankla-

rının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek 
kirletildiğini ifade etti.

Özkara, “Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya 
başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi 
ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların 
içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana 
geldiğimizde çadırlara Nazi sembolleri çizdikler-
ini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye 
çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın 

üzerine gamalı haç çizmişler” dedi.

Mısır’ın Darbeci Devlet Başkanı Sisi, 3 Ay 
Olağanüstü Hal İlan Etti.

23 Nisan tarihli Mısır Resmi gazetesinde yer alan 
2019 yılı 208’lu Başkanlık kararıyla, 25 Nisan 2019 

tarihinde başlamak üzere ülke genelinde olağanüstü 
hal uygulanacağı kaydedildi. 

Alınan kararda şu ifadeler yer aldı:  “Silahlı kuvvetler 
ve polis güçleri ülke genelinde güvenliği sağlamak, 
kamu ve kişisel varlıkları korumak ve vatandaşların 

hayatlarını güvenci altına almak için, tehditler ve 
terörizmin finansını sağlamaya karşı gerekli bütün 

tedbirleri alır.” 

Hizbullah’tan Suudi Arabistan’daki İdamlara 
Tepki: ABD’yi Katliamların Temel Ortağı 

Olarak Görüyoruz...
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 
söz konusu infazlarda Suudi Arabistan’ın suç or-
tağı olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi: 
“Bizler ABD’yi, bu rejimin kurulduğu günden beri 

kılıç gücüyle işlediği suçların ve her tarafta yaptığı 
katliamların temel ortağı olarak görüyoruz.”

Hizbullah’ın idam edilen Suudi Arabistanlı vatan-
daşların yakınlarının yanında olduğu vurgulanan 

açıklamada, Suudi Arabistan’da işlenen idam 
suçlarının önüne geçilmesi için dünya halklarına, 
hükümetlerine baskı yapmaları çağrısında bu-

lunuldu.
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Lavrentyev: Suriye-Irak Sınırında Güvenlik 
Bölgesi Kurulabilir.

Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da 
Astana görüşmeleri sonrası bir basın toplantısı 

gerçekleştirdi. Halihazırda, Suriye’nin kuzeyindeki 
durumun normalleşmesi konusunda Astana for-
matında da dahil Türk partnerlerle yakın koordi-
nasyon içinde çalıştıklarını dile getiren Lavrent-
yev, “Bu, şu anda Suriye muhalefetinin kontrolü 

altında bulunan bölgeler için geçerli. Bunlar Afrin, 
Ayaz, Cerablus ve İdlib” dedi.

Türkiye’nin Suriye-Irak sınırında, TSK’nın kon-
trolünde güvenlik bölgesini oluşturma planları 

hakkın bilgi sahibi olduklarını dile getiren Lavrent-
yev, “Böyle bir bölge oluşturulabilir ama en doğru 
seçenek, bu toprakların Suriye hükümet güçler-

inin kontrolüne devretmektir. Bu, sadece sınır 
kontrol altına alınsın diye değil, güvenliğin sağlan-

ması ve provokasyonların önlenmesi amacıyla 
yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Sudan’da On Binler Sivil Yönetim İçin Meydanlara İndi…

Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivillere devretmesini, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat 
teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesini isteyen binlerce eylemcinin gösterileri 20. gününü 
geride bıraktı. Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, hafta başın-
da yönetimi sivillere teslim etmesi için askeri konseye baskı amacıyla, halka perşembe günü “milyonluk 

gösteri” çağrısı yapmıştı.

‘Sadece Bir Devrim Değil, Hayalini Kurduğumuz Yeni Sudan’ın Doğuşu’
Sudan Meslek Odalarından (SPA) yapılan açıklamaya göre, başkentin yanı sıra Faşir, Kadarif gibi kentle-

rde de binlerce gösterici protesto eylemi ve yürüyüşler düzenledi. Açıklamada, “Başkentteki ordu 
karargahı önünde yaşananlar ve çeşitli kentlerdeki protesto eylemleri sadece bir devrim değil, hayalini 
kurduğumuz yeni Sudan’ın doğuşu. İdrakimiz, tecrübemiz ve kazanımlarımıza sahip çıkma arzumuzla 

bizler devrimin efendileri ve bekçileriyiz.” ifadesi kullanıldı.

Japonya’da Bir Dönemin Sonu: İmparator 
Akihito Tahtı Bıraktı.

Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşide son 
200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayat-

tayken tahttan feragat etti. 85 yaşındaki Akihito, 
30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır ken-
di isteğiyle bırakan ilk imparator oldu. Akihito’nun 
saltanatının yerel saatle gece yarısı resmen sona 
ermesinin ardından çarşamba itibarıyla tahtı 59 
yaşındaki oğlu, Veliaht Prens Naruhito devralmış 

oluyor.

İran: Nükleer Silahların Önlenmesi 
Anlaşması’ndan Çekilebiliriz…

Euronews’in haberine göre, BD ve İran arasındaki 
tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi-
nin geçen yıl İran ile varılan uluslararası nükleer 
uzlaşmayı bitirmesi ve İran’a yönelik yaptırımlar 

açıklamasıyla birlikte yükseldi.

Nisan ayı başında İran Devrim Muhafızları’nı 
(IRGC) terör örgütü listesine alan ABD yönetimi, 

İran’dan petrol ithalatı yapan ülkelere de alım-
larını sonlandırma çağrısı yaptı ve devam etmel-
eri halinde mayıs ayında yaptırım uygulayacağını 

söyledi.
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Irak’ta, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarına Nota 
Verilmesi Çağrısı…

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook say-
fasında, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 

mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaların ardın-
dan Fetih Koalisyonu, ABD Maslahatgüzarı Joey 

Hood’un, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine 
protesto notası verilmesi ve istenmeyen kişi ilan 

edilmesi çağrısında bulundu. 

Koalisyonun açıklamasında, Hood ile ona destek 
veren Siyonist iradenin, uluslararası diplomatik 

normları ve kanunları tanımama, Iraklıları provoke 
etme ve Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin 
gerilmesine neden olma konusunda ısrarcı olduğu 

kaydedildi.

İsrail Kanalı: Mossad, BAE’yle İlişkileri 
Normalleştirme Yolunda.

Israil televizyonu Makan, İsrail istihbarat servisi 
Mossad Başkanı Yossi Kohen’in Birleşik Arap Emir-
likleri’yle tam normalleşme süreci yürüttüğünü, iki 
ülke arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye çıkarmaya 

çalıştığını duyurdu.

İsrail’in Dubai’da düzenlenecek Expo 2020 sergi- 
sine katılmasını sağlayan kişinin Mossad Başkanı 

olduğunu belirten televizyon, Kohen’in İsrail’le res- 
mi diplomatik ilişkisi olmayan BAE’nin yetkilileriyle 
gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini de öne sürdü.

Küba, ABD’nin Venezüella Üzerinden Ambargo Tehdidinde Bulunmasına Tepki Gösterdi.
Venezüella’da yaşanan darbe girişiminin ardından karşı karşıya gelen ABD ile Küba arasındaki 
gerilimi karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John) 
Bolton, Trump’ı da yanlış bilgilendiren patolojik bir yalancı. Venezüella’da Küba askerleri de yok, 
askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi 
yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Pakistan Ordusundan Hindistan’ın Nükleer Teh-
didine Yanıt: Kararlılığımızı Test Etmeyin.

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan Başbakanı Nar-
endra Modi, yaptığı açıklamada Pakistan’a nükleer 

saldırı tehdidinde bulunarak, “Önceleri Paki-
stan’dan teröristler buraya gelir eylem yapar ve gi-
derdi. Pakistan bizi nükleer bombayla tehdit eder 
ve düğmeye basacağını söylerdi. Geçmişte bizim 
insanlarımız ağlardı ve dünyaya bunu Pakistan’ın 

yaptığını söylerdi. Şimdi ağlama sırası Pakistan’da” 
demişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Asif 
Ghafor, yaptığı açıklamada bir nükleer saldırıya 

alternatif olarak teşebbüs edildiğinde tüm güçler-
ini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceklerini 

belirtti.

‘Türkiye, Uçak Motoru Testi Alanında Rusya’yla 
İşbirliği Yapma Niyetinde’.

IDEF-2019 fuarında, Sputnik’e açıklamalarda 
bulunan Elibol, Savunma Bakanlığı’nı temsil eden 
ASFAT’ın, savaş uçağı ve helikopter motorlarının 
testi alanındaki işbirliği için Rus meslektaşlarıyla 

bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Tama-
men Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Jet motor 

test cell test sisteminin üniversal modeli için 
Rusya’ya işbirliği teklif ettiklerini dile getiren Elibol, 
bu sistemin uçaktaki tüm hataları ortaya çıkarma 

yeteneğine sahip olduğunu ve uçağın kalkışa hazır 
olma durumunu kontrol altında tuttuğunu anlattı.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler

Notre Dame Katedrali Pazartesi günü yakılırken, BM Genel 
Sekreteri António Guterres, dünyanın dört bir yanında canlı 
olarak gösterilen yangının görüntülerinde “korkularını” dile 
getirdi. BM başkanı, düşüncelerinin Fransa halkı ve Hükümeti 
ile olduğunu söyledi.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036691

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı 
açıklamada, Sudan’ın ordusunun, protestoculara yönelik 
şiddet kullanmaktan kaçınmak ve insan haklarının daha fazla 
tırmanma endişeleriyle korunmasını sağlamak için “genel bir 
görevi var” dedi.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036571

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşmiş Milletler 
(BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 
Assange’ın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, “İlgili tüm 
makamlardan, gerçekleşebilecek herhangi bir iade süreci 
de dahil olmak üzere, Assange’ın adil yargılanma hakkını 
güvence altına almalarını bekliyoruz.” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmden-assange-ic-
in-adil-yargilama-cagrisi-41180753

Birleşmiş Milletler (BM), güvenlik gerekçesiyle Orta Afrika 
Cumhuriyeti’ne (OAC) 2013’ten beri uyguladığı silah am-
bargosunun kaldırılması ya da hafifletilmesine yönelik yol 
haritasını belirledi.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmden-orta-afrikaya-si-
lah-ambargosuna-iliskin-yol-haritasi-41178020

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane 
Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şe-
ria’yı ilhak vaadine ilişkin, “Bizim tarafımızdan bütün yerleşim 
birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere 
edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor.” 
dedi. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmden-netanya-
huya-bati-seria-yaniti-41176668

Birleşmiş Milletler (BM), şiddetli çatışmaların yaşandığı 
Libya’nın başkenti Trablus çevresinde sivillerin tahliyesi için 
geçici ateşkes çağrısında bulundu.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bmden-libyada-geci-
ci-ateskes-cagrisi-41176261

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo 
Grandi, Libyakonusunda son derece endişeli olduklarını 
belirterek, “Libya’da artan gerginlik 2011’de gördüğümüz gibi 
daha da fazla insanın yer değiştirmesine neden olabilir.” dedi.
https://www.sondakika.com/haber/haber-bm-multecil-
er-yuksek-komiseri-nden-libya-uyarisi-11953906/

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Perşem-
be günü Güvenlik Konseyi’ne verdiği demeçte, Kadınları 
Örgüt’ün dünya çapında karşılaştığı zorlukların merkezinde 
“sürdürülebilir çözümler için merkezi” olarak nitelendirerek 
“hakların, seslerin ve katılımın“ barışı koruma kararlarının 
merkezinde ”olması gerektiğini söyledi.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036511

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Salı 
günü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG’ler) 
karşılanmayacağını belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036421

Avrupa Birliği
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya’nın 
doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter’in 
saldırılarının durdurulması için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
“acil müdahale” çağrısı yaptı.
https://www.sondakika.com/haber/haber-libya-da-serrac-
dan-ab-ye-acil-mudahale-cagrisi-11953511/

Avrupa Birliği’nde (AB) yüksek büyüme oranı 2017’de 
2016’yla karşılaştırıldığında %6 oldu. 2017’nin ilk verilerine 
göre AB içerisinde yüksek büyüme oranı olan işletmelerin 
sayısı 190.000 olarak açıklandı. 2016’da bu sayı 180.000 idi.
https://www.abhaber.com/ab-icindeki-isletmelerde-yuk-
sek-buyume-orani-2017de-6-artti/

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas, “Türkiye seçim dönemi-
ni geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar 
dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz.” dedi.
https://www.abhaber.com/ab-komisyonu-bassozcu-
su-schinas-turkiye-istikrar-donemine-giriyor-bunu-fir-
sat-olarak-gorebiliriz/
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Avrupa Birliği liderleri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 
Brexit müzakerelerinin ikinci kez ertelenmesi talebini 
görüşmek üzere Brüksel’de toplandı. Theresa May, “AB’den 
anlaşmalı ayrılabilmek için 30 Haziran’a kadar yeniden süre 
istedi. AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk ise “Süreyi bir 
yıla kadar uzatan ama anlaşmaya varıldığında daha erken de 
sona erebilecek ‘flextension /esnek uzatma önerdi.
https://www.abhaber.com/ab-brexit-icin-bir-yil-esnek-er-
telemeyi-gorusuyor/

Brüksel’de sabah saatlerine kadar süren uzun Brexit zir-
vesinde, liderler masadan, AB tarihinde sıkça görülen bir 
yöntemle, yani ‘orta yolu’ bularak ayrıldı. May, 30 Haziran’a 
kadar uzatma istedi, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 1 yıl 
uzatılsın dedi, liderlerin toplandığı AB Konseyi ise 6 ay uza-
tma üzerinde anlaştı. AB, 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılık riski 
ile zirveye gelen Theresa May’e 31 Ekim’e kadar süre verdi.
https://www.abhaber.com/abden-ingiltereye-31-ekime-ka-
dar-sure/

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Işıl Karakaş’tan 
boşalacak yargıç koltuğuna İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyesi Doçent Dr. Saadet Yüksel oturacak. Yüksel, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından Salı günü 
Strasbourg’da yapılan oylamada AİHM’e yargıç seçildi. Yük-
sel, AKPM genel kurulundaki oylamanın ilk turunda oyların 
mutlak çoğunluğunu elde etti. 
https://www.abhaber.com/aihmnin-yeni-turk-yargici-saa-
det-yuksel/

Brexit bitmeden İngiltere pasaportlarından AB ibaresi 
kaldırıldı.
https://tr.euronews.com/2019/04/08/brexit-bitmeden-ingil-
tere-pasaportlarindan-ab-ibaresi-kaldirildi

Brexit sürecini gören İsveç’te Swexit isteyen kimse kalmadı.
https://tr.euronews.com/2019/04/05/brexit-sureci-
ni-goren-isvec-te-swexit-isteyen-kimse-kalmadi

AB ülkelerinde nükleer enerji üretimi son 7 yılda yüzde 10 
azaldı. AB’de nükleer enerjinin yarısını tek başına Fransa 
üretiyor.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 
AB ülkelerinde nükleer ısı üretimi son yıllarda kademeli 
olarak azalıyor. 2010 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 234 
bin 583 ktoe (bin ton eşdeğer petrol) üretilirken bu sayı 2017 
yılında 210 bin 726 ktoe’ye geriledi. Bu da üretilen nükleer 
ısının yüzde 10 azaldığını gösteriyor.
https://tr.euronews.com/2019/04/04/ab-de-nukleer-enerji-
uretimi-7-y-lda-yuzde-10-azald-uretimin-yarisi-fransa-da

Gelecek ay yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri 
öncesi ittifak arayışındaki Avrupalı aşırı sağcı, göçmen karşıtı, 
popülist partiler bugün İtalya’da Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin öncülüğünde buluştu.
Almanya, Finlandiya ve Danimarka’dan aşırı sağ-popülist 
parti temsilcileri ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen 
Salvini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının 
yeterli olmadığını “tamamen durdurulması gerektiğini” 
söyledi. https://www.abhaber.com/avrupada-asiri-sagci-
lari-bir-araya-getiren-salvini-turkiyenin-abye-uyelik-sure-
ci-tamamen-durdurulmali/

Başkan Donald Trump Amerika’nın Avrupa Birliği’nin 11 mil-
yar dolar değerindeki ürünlerine vergi uygulayacağını belirtti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Trump’ın kararı Amerika 
Ticaret Temsilcisi’nin Airbus’a sağlanan sübvansiyonlara 
karşılık hedeflenen ürünlerin listesini sunmasının ardından 
geldi. https://www.abhaber.com/trump-ab-urunlerine-ver-
gi-icin-dugmeye-basti/

Avro Bölgesi mevsimsel uyum işsizlik oranı Şubat 2019’da 
%7,8, Ocak 2019’la karşılaştırıldığında istikrarlı, Şubat 2018’le 
karşılaştırıldığında %8,5’ten düşük olarak belirlendi. Şubat 
2019 oranı Avro Bölgesi’nde Ekim 2008’den bu yana hala en 
düşük oran oluyor.
AB28 işsizlik oranı da Şubat 2019’da %6,5, Ocak 2019’la 
karşılaştırıldığında istikrarlı, Şubat 2018’le karşılaştırıldığında 
%7,1’den düşük olarak hesaplandı.
https://www.abhaber.com/issizlik-avro-bolgesinde-78-ve-
ab28de-65-dustu/

NATO 
11 Nisan 2019 Perşembe günü, Fransa Deniz İnsansız Sistem-
lerin geliştirilmesinde işbirliği yapmak için çok uluslu bir 
çabaya katıldı. Brüksel’deki NATO Karargah’ındaki imza 
töreninde Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, 
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye, Birleşik 
Krallık ve ABD’den Ulusal Silahlanma Direktörleri bu çok 
uluslu ülkeyi Fransa’ya davet etti. girişim.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165674.htm?se-
lectedLocale=en

NATO’nun Romanya’daki Aegis Ashore Balistik Füze Savun-
ması bölgesi bu yaz uzun zamandır planlanan bir güncelleme 
geçirecek. Aegis Balistik Füze Savunma sistemi filosunda 
gerçekleşen bu güncelleme, Aegis Ashore füze savunma 
sistemine taarruz kabiliyeti sağlamayacak.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165671.htm?se-
lectedLocale=en

Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Avrupa (SACEUR) Gen-
eral Curtis M. Scaparrotti, 11 - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Yüksek Komite Müttefikleri Avrupa Müttefik Kuvvetleri Avru-
pa (SHAPE) Konferansına ev sahipliği yaptı.
Konferans, General Scaparrotti’ye, Müttefik Harekât Komu-
tanlığı (ACO) komutanlarıyla buluşması için son bir fırsat 
sundu. Liderler NATO’nun önceliklerini, İttifak’ın adapta-
syonunu ve hazır olduğunu ve General Scaparrotti’nin Mayıs 
ayındaki ciro kararına hazırladığı geleceğe odaklanmayı 
tartıştı. https://shape.nato.int/news-archive/2019/sa-
ceur-hosts-command-190411

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, Leeuwarden Hava 
Üssü’nde 2019 Frizye Bayrağı tatbikatına ev sahipliği yaptı 
ve Müttefikler Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Birleşik 
Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden pilotlar ve uçak 
mürettebatlarına katıldı. Hollanda, Almanya ve Danimar-
ka üzerinden gökyüzü. NATO taktiklerini, tekniklerini ve 
prosedürlerini ve standartlarını uygulayan zorlu görevleri 
yerine getirmek için büyük kompozit hava operasyonları için 
Frizce hava üssünden 50’ye kadar uçak fırlatıldı.
https://ac.nato.int/archive/2019/international-livefly-exercis-
es-in-netherlands-drawing-to-a-close
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller (12 
Nisan 2019), Roma’daki NATO Savunma Koleji’nin düzenle-
diği “70’te: emekli olma zamanı yok” başlıklı uluslararası bir 
konferansta NATO’nun geleceğe yönelik kazanımlarını ve 
önceliklerini gösterdi.  https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_165696.htm?selectedLocale=en

Kuantum teknolojisi yakında güvenlik alanımızı değiştirecek. 
Bu teknoloji birçok alanda karmaşık sorunlara çığır açan 
bir çözüm sunsa da, potansiyeli de yıkıcı olabilir. NATO’nun 
Barış ve Güvenlik Bilimi (SPS) Programı, kuantum sonrası 
dönemde dijital iletişimimizi güvence altına almak için iki 
projeyi destekliyor.  https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_165733.htm?selectedLocale=en

Şangay İşbirliği Örgütü
2 Nisan 2019’da, Weihai, SCO üye devletlerinin SCO Elçileri 
Kulübü’nün ziyareti sırasında kentle olan ticari, ekonomik ve 
kültürel işbirliği projeleri hakkında bir sunum yaptı.
http://eng.sectsco.org/news/20190402/525225.html

4 Nisan 2019’da Jinan, SCO üye devletlerinin SCO Elçileri 
Kulübü’nün ziyareti sırasında kentle olan ticaret, ekonomik 
ve insani işbirliği projelerine adanmış bir sunuma ev sahipliği 
yaptı. http://eng.sectsco.org/news/20190404/526858.html

9-12 Nisan 2019’da Pekin, Kırgız partisinin başkanlık ettiği 
SCO Ulusal Koordinatörleri Konseyi toplantısına ev sahipliği 
yaptı. Toplantıya katılanlar Haziran 2019’da Bişkek’teki SCO 
Zirvesi için hazırlıkları tartıştı ve Devlet Başkanları toplantısı-
na sunulan belgeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
http://eng.sectsco.org/news/20190412/525121.html

10 Nisan 2019’da SCO Genel Sekreteri Vladimir Norov, Çin’de-
ki UNESCO Küme Ofisi direktörü Doktor Marielza Oliveira 
ile Pekin’deki SCO Sekreteryası’nda bir araya geldi. Norov, 
1.092 kültürel miras alanından 135’inin veya yüzde 12,4’ünün 
SCO üye devletlerinde bulunduğunu belirtti. Örgüt, kültürel 
mirasın korunmasının ve yaygınlaştırılmasının ve SCO 
ülkelerinin vatandaşlarını, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan ülkeler de dahil olmak üzere, SCO ülkelerinin eşsiz 
doğal, tarihi ve kültürel yerleriyle tanışmaya çalışmak için çok 
önemli olduğuna inanıyor.
http://eng.sectsco.org/news/20190410/525137.html

Kırgızistan başkanlığında SCO üyesi devletlerin Ulusal Koor-
dinatörleri Konseyi, 9 Nisan 2019’da SCO Sekreteryası’nın 
yeni Heilongjiang Salonunda çalışmaya başladı. SCO Genel 
Sekreteri Vladimir Norov, davetli bir adresle oturumu açtı ve 
yeni Heilongjiang Salonunun açık olduğunu açıkladı.
http://eng.sectsco.org/news/20190409/525196.html

BRICS
Rusya’nın katılacağı yeni Çin nükleer santrallerinin inşası 
Mayıs 2021’de başlayacak, Rusya devlet kuruluşu Rosatom’un 
bir parçası olan ASE Engineering Company’de Çin’deki pro-
jelerin başkan yardımcısı Alexey Bannik, dedi. . “Sözleşmeye 
göre, Tianwan-7’deki döşeme işleri Mayıs 2021’de başlayacak. 
Beş ay içinde, Xudapu NPP’nin üçüncü ünitesindeki döşeme 
işleri başlayacak, beş ay sonra da sekizinci aydaki döşeme 
çalışmaları başlayacak Tianwan NES’in birimi başlayacak.
http://infobrics.org/post/28378

Güney Afrika ticaret heyeti, 12. Latin Amerika Savunma ve 
Güvenlik Fuarı’na (LAAD) katılmak üzere Brezilya’ya geldi. 
LAAD, silahlı kuvvetler, özel kuvvetler, polis, ülke güvenliği ve 
büyük şirketlerden güvenlik yöneticileri, hizmet imtiyazları ve 
kritik altyapı için teknolojiler, ekipman ve hizmetler sağlayan 
uluslararası ve ulusal şirketleri bir araya getiren öncü bir Latin 
Amerika Savunma ve Güvenlik etkinliğidir.
http://infobrics.org/post/28379/

Vladimir Putin, AK Parti’nin (Adalet ve Kalkınma Muha-
fazakar Partisi) seçim sonuçlarını Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesi sırasında kut-
ladığında, büyük olasılıkla yüzünde büyük bir gülümseme ile 
karşıladı. Bu konuşmanın asıl amacının, 8 Nisan’da yapılması 
planlanan Rus-Türkiye İşbirliği Konseyi’nin yaklaşmakta olan 
oturumuna yönelik hazırlıkları görüşmek üzere olduğu göz 
önüne alındığında, Rusya’nın görüşüne göre, AK partisinin 31 
Mart’taki seçim kesintilerinin zamanlaması olamazdı. 
http://infobrics.org/post/28387

Türkiye’de sandıkta iktidarda sismik bir değişim meydana 
geldi. Son zamanlarda ülke genelinde yapılan belediye 
seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultanını ilan etmesini engelledi. 
Seçmenler konuştu ve geriye bir düzeltme istiyorlar: mod-
ern Türkiye’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
geleneksel laik değerlere doğru yönelme yaşanmakta.
http://infobrics.org/post/28393

Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığa rağmen, 
her iki ülkenin de genç kuşakları Sovyet döneminde olduğu 
gibi birbirlerini tanımıyor. Bir Rus bakana göre, Hindistan ve 
Rusya’dan gençler, anladıkları ve ilgili oldukları yeni teknoloji 
platformlarının kullanımıyla kolayca bağlanabilirler.
http://infobrics.org/post/28416

Hindistan hükümeti, adsız resmi kaynaklardan alıntı yap-
arak, bir savunma ve istihbarat dergisi olan 1.93 milyar 
dolar değerinde 464 Rus savaş tankını satın almayı kabul 
etti. Hindistan, Rus askeri donanımının en büyük alıcısıdır; 
son alım, geçen sonbaharda Rus S-400 yüzeyinin hava 
füze sistemleri için sessizce imzalanan 5 milyar dolarlık bir 
anlaşma olması. İki ülke Ekim ayında uzay, nükleer enerji ve 
demiryollarını kapsayan sekiz anlaşma imzaladı.
http://infobrics.org/post/28415

Brics Bank, Güney Afrika bono piyasasında yerel piyasada 
tahvil ihraç etmek için üst düzey bir kredi notu ve onayı 
aldığı için milyarlarca kişilik bir oyuncu olmak istiyor. 
Resmen Yeni Kalkınma Bankası (NDB) olarak bilinen banka, 
üyesi olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 
hükümetlerine sahiptir.
http://infobrics.org/post/28417

İslam İşbirliği Örgütü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs El Şerif’in 
kutlamalarını İslam kültürünün daimi başkenti yapan ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı ile tüm üyeleri ve kurumlarına olan özel min-
nettarlığını siciline veren herkese teşekkür etti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20797&ref=11780&lan=en
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İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT) Dr. Yousef 
Al-Othaimeen, Fransa’daki tarihi Katedrali, “Notre-Dame de 
Paris” i sarsan devasa ateşe duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20807&ref=11786&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan’da devam eden siyasi 
gelişmeleri yakından ve özellikle ilgilendi. Bu bağlamda, Su-
dan halkının seçimlerine ve geleceğe ilişkin kararlara verdiği 
desteği açıkladı ve kamu yararı ve devlet kurumlarının 
korunması göz önünde bulundurularak alınan kararları veya 
önlemleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20804&ref=11781&lan=en

OPEC
OPEC Sekreteryası’nın hesaplamalarına göre, OPEC’nin 
on dört taşlık sepeti fiyatı, önceki Cuma günü 70.44 ile 
karşılaştırıldığında Pazartesi günü bir varil olan 70.21 $ ‘a 
yükseldi. https://www.opec.org/opec_web/en/5348.htm

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,12 dolardan 
işlem görüyor. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/brent-
petrolun-varili-70-dolari-asti/1441034

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD’nin petrol ve 
doğal gaz üretimini artırdığını belirterek, “Fiyatlar makul 
seviyelerde seyrediyor. Bu senaryo önümüzdeki yıllarda da 
devam edecek.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/iea-baskani-birol-pet-
rol-ve-dogal-gaz-fiyatlari-makul-seviyede-seyrede-
cek/1445197

Rusya Enerji Bakanı Novak, “Yılın ikinci yarısında petrol 
piyasalarının dengeleneceğine yönelik bir beklenti oluşursa, 
OPEC anlaşmasını uzatmaya gerek yok.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyadan-opec-anlasma-
si-aciklamasi/1446746

OPEC’in ham petrol üretimi martta bir önceki aya göre gün-
lük 534 bin varil azalışla 30 milyon 20 bin varile geriledi.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/opecin-uretimi-martta-
azaldi/1447957

UNİCEF
Cyclone Idai, Mozambik, Malawi ve Zimbabwe bölgelerini 
harap ettikten bir ay sonra, Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), 1,6 milyon çocuğun hala etkisinden 
istifade etmesine yardım etmek için uluslararası topluma 
çağrıda bulundu. 
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036641

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Cuma günkü yeni 
bir raporda, Bangladeş’te 19 milyondan fazla çocuğun yıkıcı 
sel, siklon ve iklim değişikliğine bağlı diğer çevresel felaketle-
rden dolayı risk altında olduğunu belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036141

Venezuela’daki mülteci krizinin 2019’da Latin Amerika ve 
Karayipler’deki (LAC) bazı 1.1 milyon çocuğu, geri dönen 
kişiyi ve transit geçişi olan kişileri ve Latin Amerika ve Karay-
ipler’deki (LAC) temel koruma hizmetlerini bırakacaklarını 

belirten BM Çocuk Fonu (UNICEF) refakatsiz ve belgesiz 
çocukları korumak ve haklarını korumak için harekete geçti.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036181

WHO
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
2019’un ilk üç ayında dünya çapında rapor edilen kızamık 
vakalarının önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çık-
tığını duyurdu.
https://www.sondakika.com/haber/haber-dunya-saglik-
orgutu-kizamik-vakalari-2019-da-uc-11954260/

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıklamasına göre, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) Ebola salgını 
“uluslararası kaygı halk sağlığı acil durumu oluşturmuyor”.
https://news.un.org/en/story/2019/04/1036611

Afrika Birliği
Bağımsız Uzmanların çalışmalarını ve Siyasi İşler Dairesi 
tarafından kiralanan bir danışman tarafından yürütülen 
çalışmayı gözden geçirmek için Güney Afrika’da Johannes-
burg’da bir Afrika İnsani Yardım Ajansının (AfHA) opera-
syonelleştirilmesi konulu üç günlük bir Üye Devletler Uzmanı 
toplandı.
https://au.int/en/pressreleases/20190415/mem-
ber-states-experts-meeting-operationalisation-african-hu-
manitarian-agency

Amb. Afrika Birliği Komisyonu Başkan Vekili Kwesi Quar-
tey (AUC), Etiyopya Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel 
Merkezi’nde ABD Başkanı (ABD) ve USAID Başkanı Mark 
Green Danışmanı Sn. Afrika Birliği Komisyonu ile ABD arasın-
daki Stratejik Diyalogu derinleştirmek ve 2018 Yüksek Düzey-
li Diyalog’da belirtildiği gibi, mevcut İşbirliği Çerçevesinde 
AUC ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt 
ettiğini belirtti.
https://au.int/en/pressreleases/20190415/afri-
can-union-and-united-states-america-forge-closer-collabo-
ration-womens

Afrika Birliği Ulaştırma, Kıtalararası ve Bölgelerarası Altyapı, 
Enerji ve Turizm (STC-TTIIET) Konusunda Uzmanlaşan Teknik 
Komite toplantısının ikinci olağan oturumu, Afrika’nın ente-
grasyonunu hızlandırmak için akıllı altyapının önemine vurgu 
yaparak, bugün Kahire’de başladı.
https://au.int/en/pressreleases/20190416/smart-infrastruc-
ture-accelerates-regional-integration-say-experts-african

OECD
OECD tarafından toplanan ilk verilere göre, 2018’de resmi 
bağışçıların dış yardımı 2017’den% 2,7 düştü ve en çok 
ülkeye düşen pay azaldı. Bu düşüş büyük ölçüde, gelenler 
yavaşlarken mültecilere ev sahipliği yapmak için daha az 
yardım harcanması nedeniyle gerçekleşti ve mülteci mali-
yetlerinin resmi yardım bütçelerinden çıkabileceği konusun-
da kurallar sıkıldı.
http://www.oecd.org/newsroom/develop-
ment-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.
htm
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OECD’nin yeni bir raporuna göre, hükümetlerin ekonomik 
ağırlıklarını ve yaşam tarzlarını korumak için mücadele eden 
orta sınıftaki haneleri desteklemek için daha fazlasını yapma-
ları gerekiyor.
https://www.google.com/search?q=translate&oq=trans-
late&aqs=chrome..69i57j0l5.3771j0j7&sourceid=-
chrome&ie=UTF-8

OECD’nin yeni raporuna göre, gelir vergisi ve sosyal güvenlik 
primleri 2018’de ortalama bir işçi grubu için, bir avuç ülkede-
ki büyük reformlar nedeniyle hafif düşüş gösterdi.
http://www.oecd.org/tax/reforms-in-a-few-countries-drive-
a-decline-in-average-oecd-labour-taxes.htm

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), geçmişte old-
uğundan daha hızlı bir şekilde banka dışı finansman kay-
naklarına yönelmektedir, çünkü onlara borç verme, bugünün 
elverişli kredi koşulları ve iş ortamı göz önüne alındığında 
beklenenden daha az artmıştır.
http://www.oecd.org/industry/smes-turning-to-alternative-
financing-instruments-as-growth-slows-in-bank-lending.
htm

OECD’nin yeni bir raporuna göre, Japon ekonomisi, savaş 
sonrası tarihindeki güçlü iş yaratma ve iş yatırımları ile işare-
tlenmiş en uzun genişlemeden geçiyor. Hükümet politikası, 
hızlı nüfus yaşlanması ve yüksek devlet borcunun yol açtığı 
iç içe geçmiş zorlukların üstesinden gelmeli.
http://www.oecd.org/economy/further-reforms-in-japan-
needed-to-meet-the-challenges-of-population-ageing-and-
high-public-debt.htm

Çin ekonomisi, ticaret sürtünmeleri ve zayıflayan küresel 
ekonominin de dahil olduğu rüzgarlar, ihracatı baltalayan ve 
yeni belirsizlikler yaratarak yeniden dengelenirken yavaşla-
maya devam ediyor. Politika, OECD’den gelen yeni bir rapora 
göre, ekonomiyi daha büyük iç tüketim ve hizmetlere doğru 
yönlendirmek, ekonomik verimliliği artırmak ve gelecekteki 
büyümenin sürdürülebilir, daha yeşil ve daha kapsayıcı ol-
masını sağlamak için uzun vadeli stratejilere odaklanmalıdır.
http://www.oecd.org/economy/china-needs-further-re-
forms-to-make-growth-sustainable-greener-and-more-in-
clusive.htm

ASEAN
ASEAN Sekreteryası ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) 
dün, Jakarta’daki Güneydoğu Asya’daki zorluklar ve insani 
eylem konusundaki ilk çalıştayı düzenledi.
https://asean.org/asean-secretariat-icrc-identify-challeng-
es-opportunities-humanitarian-action/

ASEAN ve Kore Cumhuriyeti (ROK), 12 Nisan’da ASEAN 
Sekreteryası’nda düzenlenen 6. ASEAN-ROK Ortak İşbirliği 
Komitesi (JCC) toplantısında stratejik ortaklıklarını daha 
da güçlendirmek ve işbirliğini ilerletmek konusundaki 
kararlılığını yineledi.
https://asean.org/asean-rok-continue-strengthening-part-
nership/

ASEAN ve Hindistan’dan üst düzey yetkililer, 11-12 Nisan’da 
Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 21. ASE-
AN-Hindistan Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda (AISOM) 

ASEAN-Hindistan Stratejik Ortaklığını daha da üst seviyeye 
çıkarma konusundaki kararlılıklarını yinelediler.
https://asean.org/asean-india-deepen-strategic-partner-
ship/

ASEAN ve Avustralya, 5 Nisan’da Jakarta’daki ASEAN 
Sekreteryası’nda 13. Ortak Planlama ve Gözden Geçirme 
Komitesi (JPRC) ASEAN-Avustralya Kalkınma İşbirliği Prog- 
ramının İkinci Aşaması (AADCP II) toplantısını 
gerçekleştirdi.
https://asean.org/asean-australia-review-implementa-
tion-development-cooperation/

ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi, 23 Nisan ASEAN 
Maliye Bakanları Toplantısı ve 5. ASEAN Maliye Bakanları ve 
Merkez Bankası Valileri Toplantısına (AFMGM) 5 Nisan 2019 
tarihinde Tayland’ın Chiang Rai kentinde katıldı.
https://asean.org/23rd-asean-finance-ministers-meeting-
afmm-5th-asean-finance-ministers-central-bank-governors-
meeting-afmgm-chiang-rai-thailand/
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