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I. FİZİKÎ VE BEŞERÎ COĞRAFYA

Adı, Malayca “Aslanlar şehri” anlamına gelen 
Singapur, Malay Yarımadası’nın güney ucunda 

bulunan Singapur Adası ile çevresindeki çoğu ıssız 
elli dört adacıktan oluşmuş küçük bir ülke ve baş 
şehir Singapur’un metropoliten alanının Singapur 
Adası’nın tamamını kapsaması sebebiyle de bir 
şehir devletidir.

Johor Boğazı ile Malay Yarımadası’ndan (Malezya), 
Malaka Boğazı ile de Sumatra adasından (En-
donezya) ayrılan Singapur Adası günümüzde 14 
km. uzunluğundaki, üzerinden kara ve demir yolları 
geçen geniş bir köprü ile fizikî ve beşerî coğrafya 
bakımından uzantısı olduğu Malay Yarımadası’na 
bağlanmış durumdadır.

Adanın merkezî kısmındaki granit türü kayaçlardan 
meydana gelen yassı tepelerin yükseltisi Bukit Ti-
mah zirvesinde 170 metreye ulaşır. Toprak setlerle 
korunan bazı kıyı kesimleri ise deniz seviyesinin 15 
m kadar altındadır. Ülkede ekvatoral iklim hüküm 
sürer. Yıl boyunca yüksek sıcaklık, nemlilik ve bol 
yağış etkilidir; mevsim farkı yoktur. Yıllık ortalama 
sıcaklık 26 °C, yıllık ortalama yağış 2200 mili-
metredir. Aralık-mart arası dönemde kuzeydoğu 
musonlarının etkisiyle yağışların arttığı görülür.
XIX. yüzyılın başlarına kadar genelde bataklık 
ve tenha bir ada olan Singapur’un kıyı şeridi ve 
bataklık kesimleri mangrov ormanları, merkezî 
toprakları ise yoğun yağmur ormanlarıyla kaplıydı. 
Fakat nüfus artışıyla birlikte yerleşme sahalarının 
genişlemesi ve kauçuk, hindistan cevizi, sakız, 
karanfil, kara biber ve kakao gibi ürünlerin elde 
edilebilmesi için ormanların ortadan kaldırılmasına 
başlandı. Buna karşılık doğal bitki örtüsünü koru-
mak amacıyla millî parklar kuruldu.

Önceleri yalnız Malay kökenli yerlilerin yaşadığı 
Singapur’a 1820’li yıllardan itibaren Çin, Hindistan, 
Malezya ve Endonezya’dan göçmenler akın et- 
meye başladı ve on yıl içerisinde Çinliler en büyük 
etnik grup düzeyine yükseldi.

Singapur, XIX. yüzyılın başlarında bölge ülkelerin-
den topladığı kauçuk, kereste, palmiye yağı gibi 

maddeleri dünya pazarlarına sunan bir antrepo 
işlevi görürken bağımsızlık döneminde önceleri 
hükümet tarafından yaygın olan işsizliğin azaltıl-
ması, hayat standardının yükseltilmesi ve konut 
yapımı için çeşitli programlar uygulanarak ekono-
mik alt yapısı geliştirildi ve bunun sonucunda ülke 
bir antrepodan ziyade ihracata dayalı imalât sana- 
yinin bölgedeki merkezi haline geldi. Çok büyük 
bir ekonomik gelişme göstererek kişi başına düşen 
26.833 Amerikan doları millî gelirle (2005) dünya-
da on sekizinci sırada yer aldı ve Japonya’dan 
sonra Asya’nın en zengin ülkesi oldu. Günümüzde 
Singapur’a Tayvan, Güney Kore ve Hong Kong’la 
birlikte Asya’nın dört kaplanından biri denilmek- 
tedir. Ülke ekonomisinin gelişmesinde stratejik 
konumunun yanı sıra girişimci ve iyi eğitimli nüfusu 
büyük rol oynar; devletin de ekonomi üzerinde sıkı 
bir kontrol ve yönlendirmesi vardır. Singapur, halen 
komşuları Malezya ve Endonezya ile birlikte yeni 
bir kalkınma modeli geliştirmektedir. Komşu ülke- 
lerden gelen işçilerin oluşturduğu ucuz iş gücüne, 
dışarıdan aldığı ham madde ve yarı mâmul mad-
deleri kendi teknolojisiyle işlemden geçirtip ihraç 
etmekte, liman tesisleriyle de başka ülkelerin ihraç 
ürünlerine transit ticaret hizmeti vermektedir.

Petrolü olmamasına rağmen Jurang Adası’ndaki 
rafinerileri ve petrokimya tesisleriyle önemli bir 
kazanç sağlayan ve özellikle finansal hizmetler, 
ulaşım, enformasyon teknolojisi, otomasyon ve 
bioteknik sektörlerinde hızla gelişen ülke halen çok 
uluslu şirketlerin bölge merkezi durumundadır ve 
Londra, New York, Tokyo’dan sonra dünyanın en 
büyük finans merkezi olarak tanınmaktadır.

SİNGAPUR ÜLKE RAPORU
Bir Hilal Beşyıldız
Gölgesindeki Ülke;
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Batı ülkeleriyle çok iyi ilişkiler kuran Singapur, 
parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülke olup 
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesidir. 
Ülkede dört üniversite ve beş teknik üniversite 
(politeknik) bulunmaktadır. Havayollarının kavşak 
noktasında yer alması sebebiyle aktarma yapmak 
için gelen turistleri uzun süre tutmaya çaba har-
cayan Singapur tapınakları yanında Jurong Kuş 
Parkı, Japon ve Çin bahçeleri, plajları, alışveriş 
yerleri, metrosu ve uygun konaklama tesisleriyle 
dünyanın en önde gelen turizm merkezlerinden 
biridir. (Nazmiye Özgüç, Turizm Coğrafyası, İs-
tanbul 1994, s. 254-255; a.mlf. – Erol Tümertekin, 
Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, İstanbul 
2002,Singapur Cumhuriyeti’nin internet websitesi: 
http://www.gov.sg.)

II. TARİH

Eski adı Tumasik/Temasek olan Singapur 
Adası’nın tarihi hakkında çok az bilgi bulun-

maktadır. Önceleri Sumatra’daki Srivicaya, XIV. 
yüzyıldan itibaren Cava’daki Macapahit devletleri-
nin hâkimiyeti altında kalan adanın, o dönemlerde 
uzun yol ticaret gemilerinin su ve diğer ihtiyaç 
maddelerini sağlamak için uğradıkları küçük bir 
liman olduğu bilinmektedir. XIV. yüzyılın ortaların-
da Malaka Krallığı’nın eline geçmesinden sonra 
bugünkü adını alan limanın 1377’de Macapahit-
ler tarafından tahrip edilmesi öneminin giderek 
azalmasına yol açmışsa da Portekiz ve Hollanda 
sömürgecilik dönemlerinde yine ticaret gemileri 
uğramaya devam etmiştir.

Güneydoğu Asya’da uluslararası deniz yollarının 
kavşak noktasında yer alan Singapur’un gerçek 
tarihi, 1818 yılında Sir Thomas Stamford Raffles 
tarafından İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin Çin 
ile olan ticaretini geliştirmek için burada bir üs 
kurmasıyla başlar. Ertesi yıl Johor (Cohor) Hüküm-
darı Sultan Hüseyin ile yaptıkları bir antlaşmayla 
da adada kalıcı yerleşim kurma izni alan İngilizler 
kısa süre sonra Singapur’u işgal ettiler ve 1824 
tarihli İngiliz-Hollanda antlaşmasıyla bu fiilî duru-
mu resmîleştirip Malaylı yetkililere de onaylattılar. 
Bu tarihten sonra önemi gittikçe artan Singapur, 
XIX. yüzyılın ortalarında bölgede üretilen ticaret 
mallarının dünyaya pazarlandığı önemli bir ticaret 
merkezi haline geldi. Böylece her türlü vergi ve 
harçlardan muaf tutulan Singapur Limanı, mal ve 
hizmetlerin özgürce dolaştığı bir yer ve
Doğu-Batı ticaretinin üssü oldu; Hindistan ve 
İngiltere’den gelen Avrupalı tüccarlar burada birer 

şube açarak Asya mallarını dünyaya pazarlama-
ya başladılar. İngilizler 1826’da Singapur, Malaka 
ve Penang Adası ile Malay Yarımadası üzerindeki 
Wellesley bölgesini Straits Settlements (Boğazlar 
idaresi) adıyla bilinen bir İngiliz kolonisi haline 
getirdiler. Lağv edilmesine kadar (1858) İngiliz 
Doğu Hindistan Şirketi ve daha sonra Hindistan 
sömürge hükümeti tarafından bir İngiliz valisiyle 
yönetilen Singapur, 1867’de bölgedeki diğer İngiliz 
kolonileriyle birlikte doğrudan Londra hükümetinin 
Sömürge Bakanlığı’na bağlandı. II. Dünya Savaşı 
sırasında Japon işgalinde kaldı (1942-1945) ve 
Filipinler’in savunmasında üs olarak kullanıldı; Eylül 
1945’te tekrar İngilizler’in yönetimine geçti. 1946 
yılında İngilizler tarafından Malay Birliği kurulurken 
ayrı bir özerk birim yapılan Singapur, 1959’da 
yine İngilizler tarafından kurulan Malaya Federas- 
yonu’na bağlı özerk bir devlet haline getirildi.
1963’te Malezya Federasyonu bünyesinde bağım- 
sızlığını kazandı; 9 Ağustos 1965’te federasyondan 
ayrılarak tamamen bağımsız bir devlet oldu.

III. ÜLKEDE İSLÂMİYET

Singapur’un Müslüman nüfusu, genelde yerli Ma-
laylar’la sömürge döneminde buraya yerleşen 

Hintli (Tamil) ve Araplar’dan meydana gelmekte-
dir. Bunların % 90’dan fazlası Malay kökenlidir ve 
ülkede Malay olmak Müslüman olmakla özdeştir. 
Yaygın mezhep Şâfiîlik’tir; çok az da Hanefî 
bulunur. Sömürge döneminden itibaren ülke 
genelinde çoğunluğunu kaybeden Müslümanlar 
arasında; Araplar ve Hintliler gibi sonradan buraya 
yerleşen göçmenlerle onların soyundan gelen Jawi 
Peranakan adı verilen melezler yerli Malaylar’a 
oranla daha aktif rol oynamaya başladılar. Sosyo- 
ekonomik hayat ve aldıkları eğitim bakımından 
daha ileri seviyede olan Arap, Hint ve melez asıllı 
Müslümanlar İngiliz yönetimine karşı bir yandan 
Müslüman toplumun temsilciliğini yapar ve aracı 
rolü oynarken bir yandan da Singapur’u
Ortadoğu menşeli yenilikçi dinî düşüncelerin 
bölgeye yayıldığı bir eğitim ve yayıncılık merkezi 
haline getirdiler. Ayrıca Singapur, XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında Hollandalıların Endonezya’da hacca 
koydukları kısıtlamalar sebebiyle hacca gidecek- 
ler için bir üs oluşturdu. Bu arada, özellikle XX. 
yüzyılın başlarında yerli Malaylar’da görülen millî 
bilinçlenmeye paralel olarak onlarla göçmen asıllı 
Müslümanlar arasında rekabet başladı ve Malaylar 
diğerlerine kapalı tuttukları bazı cemiyetler kurdu-
lar.



Ocak
2019

Ocak
2019

6

XIX. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman halkın dinî 
işleri kendi toplum liderler tarafından yürütülmek-
teydi. Daha sonra sömürge hükümeti bazı düzen-
lemeler yaptı. Öncelikle evliliklerin tescili için 
1880’de Mohammedan Marriage Ordinance adlı bir 
kanun çıkardı.

1906’da da dinî ve hayrî vakıfların idaresini 
düzenleyen Mohammedan Endowments Board, 
1915’te Müslüman toplumla ilgili işlerde hükümete 
tavsiyelerde bulunmak ve onların sorunlarıyla ilgi- 
lenmek üzere Mohammedan Advisory Board adlı 
kurullar oluşturuldu. Bağımsızlıktan sonra 1966’da 
Singapur Parlamentosu tarafından Administration 
of Muslim Law Act adlı bir kanunla Müslümanların 
dinî hukukla ilgili işleri yeniden düzenlendi. 1968 
yılında Müslümanların din işlerinin yürütülme-
sinden sorumlu ve devlet başkanına onlarla ilgili 
hususlarda danışmanlık yapmakla görevli Islamic 
Religious Council of Singapore (Majlis Ugama 
Islam Singapura [MUIS]) adlı bir konsey oluşturul-
du. Singapur’un en yüksek İslâmî otoritesi olan bu 
konsey, devlet başkanınca tayin edilen farklı etnik 
gruplara mensup üyelerden meydana gelmekte 
ve dinî, sosyal, kültürel faaliyetlerin yürütülmesiy- 
le sorumlu çeşitli alt komisyon ve birimlere sahip 
bulunmaktadır. Boşanmalarla ilgili davalara bakan 
dinî mahkemelerin verdiği kararların temyizi de 
yine bu konseyin temyiz kurulunda sonuçlandırıl-
maktadır.

Hükümet, 1970’li yılların sonundan itibaren bütün 
çalışan Müslümanların kendi dinî, eğitim ve sosyal 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere maaşlarından 
gönüllülük esasına dayalı olarak ve onların yazılı 
izniyle aylık aidat kesintisi uygulaması getirdi. 
Majlis Ugama Islam Singapura’ya bağlı Muslim 
Building Fund tarafından yapılan bu kesintilerle altı 
yeni camii inşa edildi. Ayrıca hükümet diğer etnik 
gruplara göre düşük kalan Müslüman Malaylar’ın 
sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarını düzeltmek 
için önce 1980’de çocukların eğitimine yönelik 
Council on Education for Muslim Children / Maj-
lis Pendidikan Anak-Anak Islam adıyla bir organ 
kurdu.

 Bu organ öğrencilerin eğitimleriyle ilgilenmek-
te, onlara burs ve krediler vermektedir. Hükümet 
Müslüman toplumun sosyal kalkınması ve insan 
kaynaklarını geliştirmesi için 1991’de kurulan As-
sociation of Muslim Professionals adlı cemiyete 
de destek oldu ve bu cemiyete bağlı Centre for 

Research on Islamic and Malay Affairs adında bir 
araştırma merkezi oluşturdu. Ancak uygulanan 
bütün programlara rağmen toplumun konumunda 
fazla bir ilerleme kaydedilemedi.

 Malaylar hâlâ ortalama gelirin altında bir gelir 
düzeyine sahiptir. 2005 yılı istatistiklerine göre 
aylık hâne başına düşen millî gelir Çinliler’de 4570, 
Hintliler’de 4120 dolar iken Malaylar’da 3050 
dolardır.

Singapur’daki Müslümanların dinî eğitimi sömürge 
döneminde tamamen kendilerine bırakılmıştı. 
Çocuklar önce ailede ve “Pondok” adı verilen 
geleneksel Malay eğitim kurumunda yahut bir 
hocanın evinde veya evinin yanında açmış oldu- 
ğu derslikte Kur’an okumayı ve ilk dinî bilgileri 
öğrenirlerdi. Daha ileri seviyede ise medrese 
denilen modern dinî okullara gidilirdi. XX. yüzyılın 
başlarında Ortadoğu’dan birçok din hocasının 
gelmesi sebebiyle adada çeşitli medreseler açıldı. 
Singapur’a yerleşen göçmen Arap aileleri kendi 
aile adlarıyla Madrasah Alsagoff Al-Arabiah (1912), 
Madrasah Aljuneid Al-Islamiah (1927) Madrasah 
Almaarif Al-Islamiah (1936) gibi yeni medreseler 
kurdular. Bu okullarda temel dinî derslerin yanı sıra 
genel kültür dersleri de okutuluyordu. Sömürge 
dönemi boyunca devam eden medrese eğitiminin 
önemi, bağımsızlık döneminde zorunlu ilköğretime 
geçilmesi ve devlet okullarından mezun olanların 
daha iyi iş bulabilmeleri sebebiyle giderek azaldı. 
Müslüman toplumun temsilcileriyle hükümet 
arasında yapılan görüşmeler neticesinde hükümet, 
kökleri bağımsızlık öncesine kadar uzanan altı 
örgün medresede yapılan eğitimi 1980’li yılların 
sonunda ilköğretim bitirme sınavına hazırlama 
eğitimi vermeleri şartıyla tanımak zorunda kaldı. 
1962-1966’da ülkedeki yirmi altı medresede 4173 
öğrenci bulunurken 1991-1996 arasında bu altı dinî 
okulda 2057 öğrenci okumaktaydı. Singapur’da 
hayat standardının yükselmesine paralel olarak 
Müslümanların yaygın dinî eğitim ve öğretiminde 
de iyileşmeler oldu. Din öğretmenleri ve hocalar 
Persatuan Ulamadan Guru Guru Agama Islam 
Singapura adı altında bir cemiyet kurarak teşkilât-
landılar. 1997 yılında Müslüman akademisyenle- 
rin öncülüğünde bilimsel faaliyetler ve yayıncılık 
yapmak üzere Centre for Contemporary Islamic 
Studies adlı bağımsız bir araştırma merkezi açıldı. 
Muslim Missionary Society of Singapore (Jami-
yah), Muhammediyah, Darul Arqam, Singapore 
Dakwah Movement (PERDAUS) vb. dinî cemiyetler 
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de eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak-
tadır. Müslümanlarla ilgili önemli sorunlar arasında 
toplumun eğitim ve sosyo-ekonomik seviyelerinin 
yükseltilmesi, laikleşme, küreselleşme ve devlet 
okullarında okuyan kız öğrencilerin başörtüsüyle 
derslere girebilmesi gibi konular yer almaktadır.
Singapur’daki camiler mimari açıdan eski ve yeni 
olmak üzere iki türlüdür. Eski camiler (En eskisi 
1826’da yapılıp 1928’de yenilenen Sultan [Hüseyin] 
Camii) genellikle Hint ve Arap tarzında kubbeli 
ve minareli iken yenileri kademeli çatı sistemine 
sahip kırmızı kiremitli, modern ve mahallî özellikler 
yansıtan binalar şeklindedir. Yeni camiler, ibadet- 
hane olmalarının yanı sıra medrese, kütüphane, 
konferans salonu ve çalışma ofisleri gibi toplu-
mun diğer sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine 
de hizmet veren birimleriyle birer kültür merkezi 
niteliğindedir. Bugün ülkede kayıtlı altmış dokuz 
cami vardır ve bunların otuz beşi medreselidir. 
(Singapur İslâm İşleri Konseyi’nin (MUİS) internet 
web sitesi: http://www.muis.gov.sg)

IV. SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Singapur, gerek önemli bir ticaret yolunun 
üzerinde bulunması ve gelişmiş bir ekonomiye 

sahip olması, gerek Güneydoğu Asya Uluslararası 
Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği 
(APEC) ve Doğu Asya Zirvesi (EAS) gibi bölgesel 
işbirliği yapılanmaları içerisinde yer alması nede- 
niyle uluslararası alanda ulusal gücünün çok daha 
ilerisinde rol oynayabilen bir ülkedir.
Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi 
sistemi ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ise halk 
oylamasıyla seçilir ve bir bakıma başkanlık sistem-
inin özellikleri de görülmektedir. Ülkenin yargı 
sistemi de Asya’nın en güvenilir yargı sistemlerin-
den birisi olarak kabul edilmektedir. İngiliz hukuk 
sistemi baz alınarak ülkenin yargı sistemi oluşturul-
muştur. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi 
konularda eleştiri alsa da Singapur’un dünyanın en 
az yolsuzluk yapılan ülkeler arasında olduğu ifade 
edilmektedir. Singapur, parlamentosu 99 sandalye-
li tek meclisten oluşmaktadır. Singapur kuruluşun-
dan bu yana Halkın Eylem Partisi (PAP) tarafından 
yönetilmektedir. Beş yılda bir yapılan genel seçim-
lerin sonuncusu 11 Eylül 2015’te gerçekleştirilmiş 
olup iktidardaki PAP, oylarını bir önceki seçime 
göre %10 artırarak %69 seviyesine yükseltilmiş ve 
parlamentoda %96’lık temsil ağırlığı sağlamıştır. 
Siyasi karar alma mekanizmasında, başta Çinliler 
olmak üzere Malaylar ve Hintlilerden oluşan üç ana 
etnik grup temsil etmektedir.

Önemli Siyasi Partiler
11 Eylül 2015 tarihinde yapılan son milletvekili genel 
seçimlerinde katılan partiler şunlardır: PAP- Halkın 
Eylem Partisi, WP-İşçi Partisi, NSP-Ulusal Dayanış-
ma Partisi, SDP- Singapur Demokratik Partisi, 
RP- Reform Partisi, SingFirst- Önce Singapurlular 
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar ADB, AOSIS, 
APEC, Arctic Council (Gözlemci), ARF, ASEAN, 
BIS, C, CP, EAS, FAO, FATF, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, 
ICC (ulusal komite), ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, 
IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, 
ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA,NAM,OPCW, Pasific 
Alliance (gözlemci), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, 
UNHCR, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO 
(http://www.mfa.gov.tr/singapur-siyasi-gorunumu.
tr.mfa.)

V. SİYASİ VE İDARİ YAPI
Singapur, 9 Ağustos 1965’te Malezya’dan ayrılarak 
bağımsız bir cumhuriyet olmuştur. Singapur Cum-
huriyeti parlamenter demokrasi sistemine dayanır. 
Parlamento tek meclisli bir yapıdadır ve meclis 79 
kişiden oluşur. Meclis üyeleri beş senede bir seçilir. 
Singapur Parlamentosu, 3 Ocak 1991’de yaptığı 
bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nı 
halkın seçmesini öngören bir yasayı kabul etmiş 
ve Singapur Cumhuriyeti’nin temsili sistemden 
ayrılarak veto yetkisine sahip olan bir Başkanlık 
sistemine geçişi sağlamıştır. Ancak bu değişikliğe 
karşın sistem tam bir başkanlık sistemi değildir. 
Yetkileri kısıtlı olan Cumhurbaşkanı’nın, sadece 
bütçeyi ve kamu kuruluşlarına yapılan atamaları 
veto etme yetkisi vardır. Bunun dışında icra yet-
kisi Başbakan’ın elindedir. Singapur’da Cumhur-
başkanlığı seçimi altı yılda bir yapılmaktadır. 12 
Ağustos 2004’ten beri Lee Hsien Loong hükümet 
başkanlığı görevini üstlenirken 27 Ağustos 2011’de 
gerçekleşen başkanlık seçiminde Tony Tan Keng 
Yam halk tarafından cumhurbaşkanı olarak seçi-
lip göreve başlamıştır. 13 Eylül 2017’de ise bir ilk 
gerçekleşip 2013 yılından itibaren meclis sözcüsü 
olarak görev yapmakta olan ve devlet başkanı 
olmak için bu görevinden istifa eden Halime Yak-
up, seçimlere katılmadan ülkenin sekizinci devlet 
başkanı olarak devlet başkanlığına seçildi. Aynı 
zamanda Singapur’un ilk kadın, dünyanın da ilk 
tesettürlü Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti.
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VI. GIDA SEKTÖRÜ
Singapur gıda sektörüne bakıldığında, ülkede 
tarımsal üretimin yok denecek kadar az olması 
nedeniyle gıda ihtiyacının tamamına yakını ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. Bu nedenle tüketime 
yönelik gıda ürün ithalatının yıllık 7 milyar ABD 
dolarına ulaştığı görülmektedir.
Singapur’un ithalatında en yüksek paya sahip 
ülkeler:
- ABD -Malezya
- Avustralya -Tayland
-Avrupa Birliği -Endonezya
-Brezilya
Pazara girmek, Singapur firmaları ile iş yapmak 
rahat ve güvenli olmakla birlikte ithalatçı firmalar 
arasında çok sıkı bir rekabet bulunmaktadır. Gıda 
sektöründe hizmet veren yerel perakende firmaları 
temelde 3 grup olarak ele alınabilir. Bunlar:
1. Büyük zincir supermarket ve mağazalar
2. Convenience mağazaları (7-11 , Cheers gibi)
3. Özelleşmiş mağazalar

Bununla birlikte, son yıllarda internet üzerinde 
market alışverişi ciddi biçimde artmaktadır. Euro-
monitor şirketinin araştırmalarına göre 2015 yılında 
internet üzerinden yapılan gıda alışverişi 1.3 milyar 
ABD doları iken 2020’de bu oranın 2.3 milyar ABD 
dolarına ulaşması bekleniyor. Bu trende yönelik 
olarak zincir marketler internet sitesi üzerinden 
alışveriş imkanı sağladığı gibi sadece internet üze-
rinden satış yapan “Redmart” gibi büyük firmalar 
da bulunmaktadır.

Singapur nüfusu son 10 yılda, yıllık yaklaşık %2.5 
hızla büyümüş olup enflasyon % 2 seviyelerinde 
seyretmektedir. Bu veriler kapsamında Euromo- 
nitor danışmanlık şirketinin araştırmalarına göre 
Singapur perakende sektörü yıllık %1 ortalama 
hızla büyüyerek 2021 yılında 8.7 milyar Singapur 
doları büyüklüğe ulaşacaktır.

Araştırmalara göre pazarın büyük bir kısmının 
Fairprice , Dairy Farm, Sheng Siong gibi supermar-
ket zincirleri tarafından kontrol edildiği görülmekte 
olup bu marketlerin tedarikçiler üzerinde güçlü bir 
pazarlık gücü bulunmaktadır.

Singapur’da gıda ürünlerinin ithalatına yönelik 
standart ve düzenlemeleri belirleyen kurum Sin-
gapur Gıda ve Veteriner İdaresi’dir. (Agri-food 
and Veterinary Authority of Singapore) (AVA). 
İlgilenilen ürün gruplarının ithalatına yönelik özel 

bir uygulama bulunup bulunmadığı, paketleme ve 
etiketleme kriterleri, sağlık belgeleri gibi detaylara 
aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilmesi müm-
kündür. (www.ava.gov.sg)

Diğer yandan, ülkede nüfusun %14’üne tekabül 
eden 700 bin civarında Müslüman nüfus yaşamak-
tadır. Bu nüfusun talepleri doğrultusunda helal 
belgeli ürünler piyasada satılmakta ve bununla 
birlikte helal belgesine sahip restoran, otel, et ke-
sim yerleri gibi işletmeler de hizmet vermektedir. 
Fakat, helal ürüne gelen talep sadece bu kesimden 
gelmemektedir. Singapur, bir turizm ülkesi olma 
özelliği taşımakta olup 2017 yılında 17 milyon turist 
ağırlamıştır. Bu sayının yaklaşık 2.95 milyonunun 
Endonezya’dan, 1.1 milyonunu Malezya’dan gelen 
turistler oluşturmakta olup bu gruptan da helal 
ürün ve işletmelere talep olmaktadır.

Singapur’da helal belgesi veren kurum Majlis 
Ugama Islam Singapura (MUIS)’ dir. Bahsi geçen 
kurumun çalışmalarına göre 2014-2016 yılları 
arasında helal sertifikası alımında artış görülmek-
tedir. 2015 yılında helal sertifikası alım miktarı 4.7 
milyon Singapur doları iken 2016 yılında 5.8 mil- 
yona yükselmiştir. 2016 yılında, MUIS 4016 işyeri ile 
40311 ürüne helal sertifikası vermiştir. Bu ürünler 
arasında gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar, hazır 
yemekler, et ve sos gibi ürünler yer almaktadır. 
(https://www.muis.gov.sg/Halal/Halal-Certifica-
tion/Scheme-Types-Eligibility-Criteria- HCC.)
Söz konusu kurumdan alınan bilgi çerçevesinde 
ülkemizden;
• GIMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme 
ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği)
• Kas Uluslararası Sertifikasyon Gözetim ve Teknik 
Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi
tarafından verilen helal belgelerinin MUIS tarafın-
dan tanındığı belirtilmektedir.

Singapur ve bölge pazarında yer almak isteyen 
firmalarımızın helal belgesine sahip olması önem 
arz etmektedir.

VII. GENEL EKONOMİK DURUM
Ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayanan Sin-
gapur, dünyadaki talebin durumu açısından 
barometre işlevi görüyor. Toplam iş gücünün 3,4 
milyon olduğu ülkede işsizlik % 2 olarak seyrediyor. 
Singapur’da mevcut iş gücünün %52’sine yakın 
bir bölümü endüstri alanında istihdam edilirken 
iş gücünün %33’lük bölümü ticaret ve hizmetler 
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oluşturuyor. Tarım alanını ise %2 gibi küçük bir işçi 
grubu meydana getiriyor.

Singapur ekonomisinin üç temel ayağını sanayi, 
bankacılık ve hizmetler sektörü oluşturuyor. Sin-
gapur’un önde gelen endüstri dalları arasında 
gemi inşası, petrol rafinerileri, elektronik aletler, 
tekstil, gıda ve kereste endüstrisi bulunuyor. Ülke 
için önemli bir gelir kaynağı olan turizmin yanı sıra 
balıkçılık da özellikle son yıllarda büyük ölçüde 
gelir kaynağı sağlıyor.

Temizlik, güvenlik ve düzenin sağlanmasındaki ku-
rallara büyük önem verilmesi Singapur ekonomisi-
nin toparlanmasına ivme kazandırıyor. Singapur’da 
yere izmarit veya kâğıt atmanın cezası 500-1000 
dolar arasında değişiyor. Singapur, dünyanın en 
güvenli ülkesi olması nedeniyle yabancı çalışanlar 
için Hong Kong’dan daha cazip hale gelirken ülk-
eye bu yıl 100 bin yabancı çalışanın daha gelmesi 
bekleniyor.

VIII. DIŞ TİCARET

Dünya çapında önemli bir liman ve serbest ti-
caret merkezi, dünyanın önemli petrokimya ve 

elektronik üreticilerinden biri, bölgede başarılı bir 
finans ve bankacılık merkezi olan Singapur, gelişen 
ticaret koşullarına uyum ve hızlı adaptasyon 
kabiliyetinin de etkisiyle dünya çapında önemli bir 
transit ticaret merkezi konumuna ulaşmış bulunu- 
yor. GSYİH’inin 3.5 katı ticaret hacmine sahip olan 
Singapur, ayrıca uyguladığı liberal ticaret politika-
ları bakımından da bir model ülke niteliği taşıyor.
Singapur’un başlıca ihraç ürünleri arasında makine 
ve ekipman (elektronik dâhil), tüketici ürünleri, tıb-
bi kimyasallar ve diğer kimyasallar, mineral yakıtlar 
yer alıyor. Başlıca ithal ürünleri ise makine ve ekip- 
man, mineral yakıtlar, kimyasallar, gıda ürünleri, 
tüketici ürünleri olarak sıralanıyor.

Singapur’un ihracat yaptığı başlıca ülkeler Malezya 
(%12.2), Hong Kong (%11.0), Çin Halk Cumhuriyeti 
(% 10.4), Endonezya (%10.4), ABD (%5.4), Japonya 
(%4.5) ve Türkiye (%0.05) oranlarıyla sıralanıyor. 
İthalat yaptığı başlıca ülkeler de ABD (%10.8), 
Malezya (%10.7), Çin Halk Cumhuriyeti (%10.4), 
Japonya (%7.2), Güney Kore (%5.9), Endonezya 
(%5.3) ve Türkiye (%0.12) yer alıyor. Singapur, dış 
ekonomi politikasında başta Orta Doğu ülkeleri 
olmak üzere, Latin Amerika ve Orta Asya ülkelerini 
giderek ön plana çıkarıyor. Güneydoğu Asya’nın ti-
caret merkezi konumundaki Singapur, aynı zaman-

da bölge ülkeleriyle Çin ve Hindistan gibi pazarlara 
ulaşmak açısından da önemli bir merkez görevi 
üstleniyor.

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret 
anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel 
taşlarından birini oluşturuyor. Sahip olduğu geniş 
bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret an-
laşmaları ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra 
gelişmiş ekonomilere ve yeni pazarlara bağlıyor.
Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik, 
kültürel, sosyal ilişkiler kurmak ve barış sağla-
mak amacıyla kurulan Güneydoğu Asya Ülkeleri 
Birliği’nin (ASEAN) üyesi olan Singapur, ASE-
AN’ın toplam ticaretinin hâlihazırda %25’ine 
tekabül eden birlik içi payının %40-45’e ulaşmasını 
amaçlıyor.

IX. TÜRKİYE İLE SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ 
İLİŞKİLER

Türkiye ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ve 
işbirliği istikrarlı şekilde gelişme gösteriyor. 

Türkiye ile ASEAN önde gelen ülkelerinden olan 
ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Sek-
retaryası’na ev sahipliği de yapan Singapur arasın-
da siyasi düzeyde bir sorun bulunmuyor.

Singapur’un gümrüksüz bir ithalat rejimine sahip 
olması, ithalat ve ihracatın Singapurlu iş insanları 
için eşdeğerde olması ayrıca Türkiye’ye karşı ilginin 
giderek büyümesi, Türkiye’nin Singapur’a olan 
ihracatını artırılması için gerekli ortamı yaratıyor. 
Singapur aynı zamanda Güneydoğu Asya’nın 
fuar merkezi konumunda olması nedeniyle her 
yıl çok sayıda dünyaca ünlü, uluslararası nitelikte 
fuar organizasyonları düzenleniyor. Güneydoğu 
Asya ülkeleri göz önüne alındığında, Singapur en 
iyi ulaşım ve telekomünikasyon altyapısına sahip 
olması ve devletin fuar ziyaretçisi firmalara alım 
heyetleri kapsamında ciddi maddi destek vermesi 
potansiyel alıcıların bu ülkeye gelmesine neden 
oluyor.

Singapur’da düzenlenen fuarları ziyarete eden 
firmaların sadece %20’sinin Singapur’dan, diğer 
%70’inin bölge ülkelerinden oluştuğu ve kalan 
%10’unun ise Avrupa ile Orta Doğu ülkelerinden 
geldiği gözlemleniyor.
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Geçmişte düzenlenen fuarlardan edinilen tecrübe- 
ler gösteriyor ki Singapur’da düzenlenen fuarlara 
katılan Türk firmalarınca yapılan satış sözleşmesi 
ve bağlantıların sadece %20’si Singapurlu firma-
larla %80’lik kısmı çevre ülkeleri yanı sıra Avrupa, 
Afrika, Orta Doğu ve dünyanın değişik birçok 
bölgesinden ülkelerle yapılıyor. Dolayısıyla Türk 
firmalarının, Singapur’da yapılan fuarların bölgesel 
ve dünya genelindeki önemini göz ardı etmemesi 
gerekiyor.

Singapur’a yönelik bir aya kadar olan seyahatlerde 
Türk vatandaşlarından vize istenmiyor. Aynı şekilde 
Türkiye de Singapur vatandaşlarından vize istemi-
yor. Türk Hava Yolları (THY), haftanın her günü 
Singapur’a direkt uçuş gerçekleştiriyor.
Güneydoğu Asya’nın en dinamik ülkelerinden biri 
olan Singapur’la ekonomik ilişkilerimizde, son 
yıllarda önemli bir ivme yakalanmıştır. Türkiye’nin 
Singapur’a ihracatındaki başlıca ürünleri petrol 
yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar, gümüş, gemi ve mücevher eşyası ve ak-
samları oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ticari 
ilişkiler uzun yıllardır devam etmekte olup özellikle
2010 yılında Türkiye’nin Singapur’a yaptığı ihra-
catta büyük bir artış yaşanmıştır. 2016 yılında ise 
Türkiye Singapur’a 417,2 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirmiştir. Geçmişte Türkiye’nin Sin-
gapur’a en önemli ihracat kalemi demir-çelik 
ürünleri iken daha sonra petrol ve petro-kimya 
ürünleri ile mücevher aksamları da önemli ihracat 
ürünleri arasında yer almaya başlamıştır. Türkiye 
ile Singapur arasındaki ticari ilişkilerde çifte ver-
gilendirmeyi önlemeye ilişkin çalışmalar yapılarak 
yatırımcıların üzerindeki yük hafifletilmeye çalışıl-
maktadır.

Ayrıca 2010 yılında Türkiye Müteahhitler Birliği ile 
Singapur Müteahhitler Birliği arasında işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik bir mutabakat imzalan-
mıştır. Bu mutabakatla iki ülke firmalarının Hindis-
tan ve Orta Doğu gibi pazarlarda ortak müteah-
hitlik projeleri üstlenmeleri hedeflenmektedir. 
2015 yılında ise Asya Pasifik Bölgesi’nin en önemli 
ticaret merkezlerinden biri olan ve son yıllarda 
yaptığı uluslararası yatırımlar ile dikkat çeken 
Singapur ile Türk iş dünyasını kurumsal bir çatı 
altında buluşturmak üzere Türkiye - Singapur İş 
Konseyi kurulmuştur. Singapur ile ülkemiz arasında 
Karma Ekonomi Komitesi (KEK) mekanizması bu-
lunmamaktadır. Ülkemizde 2015 yılı başı itibariyle 
81 adet Singapur sermayeli firma bulunmaktadır. 

Singapur’da ise 59 Türk sermayeli şirket faaliyet 
göstermektedir. (http://www.mfa.gov.tr/singapur_
ekonomisi.tr.mfa.)

X. MÜSLÜMAN BAŞKAN

Singapur’da 63 yaşındaki Halime Yakup, ülkenin 
ilk kadın devlet başkanı oldu. Ülkede yaşayan

 Malay azınlığa mensup bir Müslüman olan ve 
yaklaşık 20 yıl parlamento sözcülüğü yapan Yak-
up, iktidardaki ‘Halk Eylemi’ partisine mensup. 
Ancak yeni devlet başkanının bu tarihi niteliklerine 
rağmen, Yakup’un seçim yapılmadan getirilmesi 
gölge düşürdü. Zira yetkililer gerekli niteliklere 
sahip olmadığına karar verdikleri diğer adayları 
diskalifiye ederek seçim yapılmasına gerek gör-
medi. Yakup’un göreve gelmesinin ardından sosyal 
medyada bazı kullanıcılar ‘Not My President’ (Ben-
im Başkanım Değil) etiketiyle tepkilerini paylaştı. 

Halime Yakup seçim olmadan göreve gelmesine 
yönelik tepkilerden sonra yaptığı konuşmada “Her-
kesin devlet başkanıyım. Seçim yapılmasa da size 
hizmet etme sözüm geçerli.” ifadelerini kullandı.
Aslında Singapur, bir Müslümanı ilk kez başa 
getirmiyor ve üstelik daha önce Hintli başkanlar 
da oldu. Mevcut düzen sürdüğü sürece, başkanın 
etnik kökeni fark etmiyor. Singapur’un başına bir 
Müslüman kadının geçmesi, onun Müslümanlığı 
dolayısıyla değil azınlık üyesi olması dolayısıy-
la önemlidir. Ancak bu bile işin özündeki sınıf 
gerçeğini gizlemeye yetmiyor. Azınlıkların üst 
düzeyde temsiliyetleri, burjuva demokrasisi açısın-
dan bir ilerleme belirtisi olarak değerlendirilse 
de alt sınıfların temsil edilmediği bir demokrasi, 
gerçek demokrasi kavramsallaştırılmasının uzağına 
düşmüş oluyor.
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XI. SİNGAPUR MUCİZESİ

1965 yılında Singapur, Malezya’dan 
ayrıldığında, çok az insan ayakta 

kalabileceğini düşünüyordu. Doğal kaynakları 
olmayan, sanayisi olmayan, çevresi düşmanlarla 
çevrili, pek çok etnik grup ve dine ait eğitimsiz ve 
fakir bir halka sahip küçük bir 3. dünya ülkesiydi. 
Singapur sadece gıda ve enerji değil, içme suyu 
için bile dışa bağımlıydı. İşsizlik %9’du. Ama Sin-
gapur Lee Kuan Yew gibi ülkesini 1990’a kadar 
yöneten akıllı ve ileri görüşlü kararlarla zengin-
liğe taşıyan yetenekli ve zeki bir diktatöre sahip 
olmakta şanslıydı. Lee Kuan’ın yaptıkları bazen 
acımasızdı ve kendisi bir melek değildi ama yine 
de Singapur’a zarardan çok fayda sağladı. Lee 
Kuan Yew, pek çok 3. dünya diktatörünün aksine 
liberal ekonomiye inanıyordu. Ülkesini sosyalist ve 
anti-kapitalist ekonomik politikalarla yönetmek 
yerine özgür bir ekonomik modeli seçti.
Singapur aynı zamanda Asya’nın kalbinde bu-
lunuyordu ve böylece Asya-Pasifik bölgesinde 
önemli bir ulaşım merkezi haline geldi. Üstelik 
iklimi de yıl boyunca sıcaktı.

Singapur Bugün:
– Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en kolay 
iş yapılabilen ülkesi
– Heritage.org sitesine göre dünyanın ekonomisi 
en özgür ülkesi
– Dünyanın en zengin 3. ülkesi (Kişi başına milli 
gelir olarak)
– 60 dünya ekonomisi arasında dünyanın en global 
3. ekonomisi
– Asya’nın politik olarak en stabil ülkesi
– Dünyanın en iyi işgücüne sahip ülkesi
– Asya’da yaşam kalitesi en yüksek olan ülke
– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde dünya-
da 11. (Türkiye 72) ve Asya’da 1. sırada
– LGBT haklarında Asya’da İsrail’den sonra 2. sıra-
da
– Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünde Asya’da 
1. sırada

Bugün Singapur’da kişi başına GSMH 85.000 
dolar. Bu oran Amerika’da 55.000, Almanya’da 
47.000 ve Türkiye’de ise 20.000 dolar. 1965’de ise 
Singapur’da kişi başına GSMH sadece 500 dolardı. 
Aynı dönemde Amerika’nın milli geliri 5100, Al-
manya’nın 2800 ve Türkiye’nin ise 800 dolardı! 
Gördüğünüz gibi Singapur kısa süre içinde dünya 
devlerini geride bıraktı.

Singapur’un başarıları sadece kişi başı gelir ile 
sınırlı değil. Bebek ölüm oranını diğer toplumlar-
dan çok daha hızlı bir şekilde düşürmeyi başardılar. 
1965 yılında her 1000 doğumda 35 olan ölüm 
oranı, 1985 yılında 11’e düştü. Hayatta kalmayı 
başaran bu bebekler, bir kaç yıl sonra başarısı 
kanıtlanmış bir eğitim sisteminin keyfini çıkaracak-
lar. OECD ülkeleri içinde 15 yaş dolayındaki çocuk-
lar, kendi yaş gruplarında matematik ve fen alanın-
da 1. sırada yer aldılar. 2012 yılında ise OECD PISA 
testinden birincilikle ayrıldılar. Singapur ile ilgili 
diğer bir ilginç istatistik ise vatandaşlarının %90’ı 
kendi sahip oldukları evlerinde yaşamakta. Ülkenin 
en düşük gelir seviyesine sahip %20’lik kesiminin 
bile kendi evlerinde yaşama oranı %80.

Peki Singapur bu başarıları nasıl elde etti? Ce-
vap çok basit, başarılı bir idare. 2015 yılında vefat 
eden başbakan Lee Kuan Yew’in ismini belki daha 
önce duymamışsınızdır. Yew’in ekibinde, ülkenin 
ekonomik mucizesinin mimarı Dr. Goh Keng Swee 
ve toplumun kültür filozofu Mr. S. Rajaratnam yer 
alıyorlardı.Hep birlikte, uyum içinde çalışan müthiş 
bir takım oluşturdular. Bu ekip, başarıyı 3 basit 
maddede tanımlıyorlardı: 
Meritokrasi, bir görev için tanıdık veya akraba gibi 
tanıdık kimseler yerine, o iş için uygun sorumluları 
bulup göreve getirmek. Pragmatizm, kısaca 
Amerika’yı tekrar keşfetmemektir. Dr. Koh Keng 
bu konu ile ilgili “Eğer Singapur bir problem ile 
karşılaşmışsa kafanızı kaldırın ve araştırın, aynı 
sorunları bir zamanlar başkaları yaşamış ve bu 
problemlerinin üstesinden bir şekilde gelmişlerdir. 
Bu çözümü inceleyin, kopyalayıp Singapur koşul-
larına adapte edin.” demektedir.

Dürüstlük ise üç madde içinde pratikte uygulaması 
en zor olanı. Yolsuzluk ve rüşvet, birçok üçüncü 
dünya ülkesinin gelişememesinin başlıca sebep-
leridir. Singapur’un bugünleri görmesine olanak 
sağlayan yöneticiler, bu üç maddeye sıkı sıkıya 
bağlı kalmışlardır.

Günümüzde Singapur, bir insanın doğup büyümesi 
için mümkün olan en uygun ortamı sağlamaktadır. 
Birçok Batılı, kendi ülkelerinin vatandaşlıklarından 
vazgeçerek Singapur vatandaşlığına geçmek için 
başvurularda bulunuyor. 1965 yılında umutsuzluğa 
kapılıp kendi ürettiği sanal gündemlere sahip ola-
bilecek bu ülke, 50 yıl içinde müthiş bir başarının 
altına imzasını atmıştır.
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Hazırlayanlar:
Fatma Nur GÜNAYDIN
Zeynep OLGUN ÇİFÇİ
Kübra ERDİNİ

XII. EĞİTİMDE SİNGAPUR

Son yıllarda yapılan PISA ve TIMMS’de Sin-
gapur önemli başarılar elde etti (TIMSS, 2016). 

Peki uluslarası sınavlarda sürekli birinci olan Sin-
gapur’un sırrı nedir? Eğer bu sınavlar, eğitimde 
kalite kriterleri olarak ele alınıyorsa Singapur’un bu 
skorları nasıl başardığı sorusu akla gelir. Ülkenin 
sömürge geçmişi, demografik çeşitliliği istihdam 
olanakları, yer altı kaynakları eğitime etki etme-
kte midir? Singapur bunu nasıl başarmıştır? Sin-
gapur’un PISA ve TIMMS sonuçlarına göre elde 
ettiği başarının tesadüf olmadığı, eğitim alanında 
uygulanan program yöntem, ders araç- gereci, 

ölçme ve değerlendirme sistemi, öğretmen ye-
tiştirme politikaları ve eğitime yönelik yaptıkları 
faaliyetlerin olumlu sonuçlara ulaştığı görülme-
ktedir. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı, 
eğitim sistemi, öğretmen yetiştirme, okul yöneti-
cisi yetiştirme ve sınav sistemi nasıl? Bu sorulara 
verilecek doğru cevaplar, Singapur’un başarısını 
anlama ve başarıya giden yolda somut öneriler 
sunabilmek açısından etkilidir.

Doğal kaynakları sınırlı olduğu için Singapur’da 
insan kaynakları büyük önem taşır. İnsan kaynak-
larının niteliğini ve verimliliğini artırmak için eği-
time büyük yatırım yapılmaktadır. Hükümet eğitim 
politikalarını uluslararası ekonomiye paralel bir 
şekilde düzenlemektedir. Son yıllarda ekonomide 
ve sosyal alanda ilerleme kaydeden Singapur’un 
ekonomide yeniden yapılanması eğitim politi-
kasının da yeniden düzenlenmesini gerektirmiş, bu 
düzenlemeyle de Singapur eğitim sistemi güçlen-
miştir. Eğitim sisteminin temelinde meritokrasinin 
yatması ve etnik grupların çok olması (Çin, Malay, 
Hint), eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili 
rol oynamaktadır. Özellikle iki dilli eğitim bu etnik 
farklılıktan kaynaklanmaktadır. Singapur, son yıl-
larda ekonomik alanda yaptığı atılımlarla gelişmiş 
ülkeler kategorisinde yer almaya başlamıştır.

1990 ile 2000 yılları arasında pek çok alanda 
gelişme göstermiştir.

 Örneğin, bu yıllar arasında yönetimdeki iş gücü % 
9’dan %14’e yükselmiştir. Ülkenin endüstrisi, elek-
tronik, petrol, kauçuk, gemi tamiri ve bio-teknoloji-
ye dayanmaktadır. Ülkenin çok az (%2) ekilebilecek 
alanı mevcuttur. Bu yüzden eğitim planlaması, 
ülkenin sanayileşmesinde ve insan kaynaklarının 
sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır (Apa-
ydın, 2009).

Singapur eğitime ne kadar pay ayırmaktadır? 
Singapur bütçesi incelendiğinde, bütçenin yaklaşık 
%20’si eğitim harcamalarına ayrılmaktadır. Sin-
gapur’da devletin eğitime yaptığı harcamalar 2010 
yılından itibaren periyodik bir artış göstermiş ve 
2015 yılı itibariyle ortaöğretimde yaklaşık %50 artış 
yapılmış, bu oran ilköğretime ayrılan paydan daha 
da fazla bir orana ulaşmıştır.

Singapur’un okur-yazar oranı incelendiğinde, 
%96.7 civarında olduğu görülmektedir. Patent 
başvuruları açısından patent başvurusu oranı 
Singapur’da 1303’tür. Ar-ge araştırmacıları sayısı 
Singapur’da 6658’dir. Bilimsel ve teknik dergi 
makaleleri sayıları incelendiğinde Singapur’da sayı 
10.659’dır.
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Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sa-
hip bir ülke olan Venezuela, Başkan Chavez 

döneminde petrol gelirine dayalı bir ekonomiye 
dönüşmüştür. Pek çok alanda üretimi durdurmuş, 
yerine ithalata geçip petrol ihracatından elde 
edilen gelirle her şey ithal edilir olmuş ve ülkenin 
üreticileri artık ithalatçılığa başlamıştı. Chavez’in 
ölümünden sonra hükümetin başına geçen Maduro 
döneminde işler daha da karmaşık bir hal almaya 
başlamıştır. 

Toplam gelirinin %95 ‘ini petrol sektöründen 
sağlayan Venezuella, artık petrol ihracatından 
yeterli gelir elde edemeyerek ithalatı da yeteri 
düzeyde yapamaz hale gelmişti. Önemli ve ge-
rekli malların üretimi de yapılmadığı için fiyatlar 
artmaya başlamış Maduro popülist politikaları 
değiştirip önlem alacak yerde bu politikaları iyice 
öne çıkararak tavan fiyat uygulamasına başvur-
muş ve mallar raflardan çekilerek karaborsaya 
düşmüştü. 2014’ten bu yana ağır bir ekonomik kriz 
ile mücadele eden Venezuela’da enflasyonun hızla 
artması, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle yüz binlerce 
vatandaş ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve 
resmi kaynaklara göre yaklaşık 25 bin Venezue-
lalı gıda malzemesi almak ve kayıt dışı çalışarak 
para kazanmak için Kolombiya’ya geçiş yapmış ve 
yaşanan bu göçler kayıtlara Latin Amerika tarihi-
nin en büyük toplu göçlerinden biri olarak geçmiş 
bulunmaktadır.

Venezuela’da geçen yıl 20 Mayıs’ta düzenlenen 
devlet başkanlığı seçimini % 68’lik oyla kazanan 
Maduro, 10 Ocak’ta ülkeyi 2025 yılına kadar yö-

netmek üzere devlet başkanlığı için yemin etmiş 
ve 2. kez hükümeti devralmıştı. Yemin töreninden 
hemen bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki 
Ulusal Meclis, seçimlere şaibe ve hile karıştığını ve 
sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Ulusal 
Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro’nun yerine 
geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmeye 
hazır olduğunu açıklayıp halkı sokak eylemlerine 
çağıran Guaido, çok geçmeden 13 Ocak’ta Boli-
varcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince 
kısa süreli gözaltına alınmıştı. 

Amerika kıtasından 14 ülke ve Meksika’dan oluşan 
Lima Grubu da yeni hükümeti tanımayacağını 
seçimlerden önce açıklamıştı. Bunun üzerine 
yemin töreninde yeni dönemini tanımayacaklarını 
bildiren Lima Grubu üyesi ülkelere bu pozisyon-
larını 48 saat içinde değiştirmeleri için nota veren 
Maduro, “Bu notada, onlardan Venezuela ile ilgili 
pozisyonlarını ve müdahaleci politikalarını 48 saat 
içinde değiştirmelerini istedik. Bu olmazsa Venezu-
ela hükümeti, Venezuela’nın egemenliği bütünlüğü 
ve haysiyetini savunmak için en sert ve acil ted-
birleri alacak.” demiş ve Washington’dan verilen 
emirlerle ülkesine yönelik işleyen bir darbe planı 
olduğu açıklamalarını yapmıştı. Bu açıklamalar ve 
akabinde Washington yönetiminin yaptırım uygu-
ladığı Venezuela’ya Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 
tane nükleer bombardıman uçağının gönderilmesi 
üzerine süreç daha da gergin bir hal almışken bir 
grup isyancı asker Venezuela Devlet Başkanı Nico-
las Maduro’yu devirmek için harekete geçip Ulusal 
Muhafız Karakolu’ndan silah çalarak düşük rütbeli 
askerlerin başlattığı eylemin merkezi olan San José 
de Cotiza’da halk sokaklara döküldü ve başlatılan 
bu askeri kalkışma başarısızlıkla sonuçlandı.

Türkiye ve Venezuela Yakınlaşması 
Venezuela...
Şu ana kadar çoğumuzun adını dahi duymadığı 
bu ülke ne oldu da gündemiz de yer edinmeye 
başladı? 

 Maduro yönetiminde, Güney Amerika’nın en güçlü 
ekonomisine sahipken en yoksul ülkesi konumuna 
gerileyen ve yoksulluğun % 90 a kadar ulaştığı 

VENEZUELLA’DA NELER OLUYOR?
ANALİZ
PETROL ZENGİNİ

HUGO CHAVEZ
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Venezuela ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin 
temeli geçen sene ekim ayındaki ziyarette atılmıştı.
Maduro’nun yaptığı bu ilk resmi ziyarette iki ülke 
arasında bir dizi anlaşma yapılmış, ardından bu zi-
yaretlerin arkası gelerek bir yıl içerisin de Venezue-
la Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 kez Türkiye’ye 
resmi ziyarette bulunmuştur. 
 ABD’nin yaptırımları altındaki Venezuela ile ticari 
ilişkileri geliştirme hedefinde olan Türkiye, Mad-
uro kendisine suikast girişiminde bulunduğunu 
açıkladığında kınama mesajı yollayan ilk ülkelerden 
biri olmuştu. ABD’nin yaptırımlarıyla yeni müttefik 
arayışlarına giren Türkiye, şimdiye kadar fazla açıl-
madığı Latin Amerika pazarına açılan kapısı olarak 
gördüğü Venezuelayı da Çin, Rusya ve İran’ın yer 
aldığı listeye koyuyor.
İki ülkenin de önceliği ekonomik bağları azami 
derecede çeşitlendirmek ve yeni ortaklar bul-
mak. Venezuela’nın Türkiye’ye yakınlaşmasının en 
önemli nedenlerinden biri de temel gerekli ihti-
yaçlarını gidermeye çalışmak olduğu görülüyor.
İçinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen kaynak-
ları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden 
biri olan Venezuela, Türk Firmalarının aktif girişim-
leriyle Türkiye’ye 20 ton altın ihraç etmiştir. Bu 
nedenle Venezuela-Türkiye arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişeceği sinyalleri veriliyor.
Bir Tarafta Juan Guaido, Bir Tarafta Nicolâs Madu-
ro ...
Muhalif Lideri Juan Guaido’nun 23 Ocak’ta kendis-
ini “ Geçici Devlet Başkanı” ilan etmesi üzerine 
ABD, Kanada ve Latin Amerika’daki birçok ülkenin 
Guaido’yu tanıması üzerine Venezuela da iki par-
lamento ve iki lider krizi patlak vermiştir. Şu an da 
Venezuela’nın hem de fac to (fiili) hem de iure ( 
yasal) başkanı bulunmakta bu başkanların yanında 
yer alınmasına göre ülkeler iki kutba ayrılmış ve 
ABD’nin ardından Kolombiya , Guatemala , Peru 
,Kanada gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıya-

caklarını açıklamışlardır. 
Diğer yanda Rusya, Çin ve Türkiye’nin Venezuela 
Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu desteklemesi ile  
kriz uluslararası bir boyuta ulaştı. Rusya ve Çin’in 
Venezuela ekonomisiyle kurduğu ilişkide enerji ve 
ekonomi önemli bir noktada yer alıyor. 
-  Küçük bir ada ülkesi olan Küba’nın 50-60 yıl 
ABD emperyalizmine karşı dayanması Venezue-
la’nın ne kadar dayanacağını sorusunu getiriyor 
akıllara. Maduro için direnebilmek, yönetebilmek 
her geçen gün zorlaşırken Lima Grubu’nun 
açıklamaları uluslararası baskılar ve doların kara-
borsada yükselmesi zaten hiper ekonomik kriz 
yaşayan ülkenin durumunu daha da kötüye 
götürüyor. ABD’nin bu tutumuna karşılık Maduro, 
ABD’li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 
saat vermişti. Yemin edip kendisini geçiçi dev-
let başkanı ilan eden ve ABD tarafından tanınan 
Guaido ise Twitter’dan yaptığı açıklama ile bütün 
ülkelere “ ülkede kalın, Venezuela’da kalmaya 
devam edin. Bütün faaliyetlerinize devam edin.” 
demiş bulunmakta. ABD, resmî Cumhurbaşkanını 
dinleyip diplomalılarını geri çekecek mi göreceğiz? 
Fakat Maduro’yu zor günler beklemekte. Mevcut 
durumda ikili lider durumu bozulup Venezuela tek 
lider ile yolun devam  eder mi ? Bu lider Maduro 
mu yoksa Guaido mu olur gelişmeleri takip ede-
ceğiz.

Hazırlayan:
Melike YILDIRIM

NİCOLAS MADURO
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YAKIN TARİHİ
DÜZEN VE ÇATIŞMANIN

İslam dünyası son yıllarda yaşadığı yoğun savaş 
süreçlerinden sonra Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşları sonrasında olduğu gibi yeniden kapsam-
lı bir dizayn sürecine doğru sürüklenmektedir. 
Geçmişteki tüm müdahalelere nispetle çok daha 
postmodern yöntemle yürütülen müdahale ve 
dizayn süreci hem zihinsel bir çatışma hem coğrafi 
bir değişim hem de inanç bakımından kapsamlı 
bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Büyük 
fotoğrafta insanlık tarihinden beri devam eden 
hak-batıl mücadelesi olarak cereyan eden medeni-
yet çatışması, bugün yeni bir boyut kazanmış ve 
gelinen noktada yüz yıllık bir sürecin doğurduğu 
bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır.

 Geleneksel dünyanın yaşadığı son savaş 1.Dün-
ya Savaşı ve İslam dünyasının dizaynı, çok geç-
meden modern bir sürece ve modern bir metod ile 
yapılan 2. Dünya Savaşı ve yaşanan hem idari hem 
sistem hem de coğrafi bir dizayna dönüşmüştür. 
Dünyanın son 50 yılı devletlerin, toplumların ve 
inanç gruplarının idari, fikri ve sistem olarak mod-
ern dünyada var olma, üstün olma ve hükümete 
çabalarının hakim olduğu bir zaman olmuştur.
Bütün tarihsel süreçlerin sonucunda geriye bırak-
tığımızda kan, ölüm, savaş, insanlık krizleri, açlık ve 
Batı medeniyetinin kuvvet merkezli üstünlüğünü 
görmekteyiz. Fakat Batı’nın bütün bu üstünlüklere 
rağmen bir ahlak kuramayışı, sabiteler oluştur-
amayışı ve medeniyetini üzerine inşa edeceği 
bir değerler bütünlüğü kuramayışı, geçirdiğimiz 
son 30 yılı bir medeniyetin çöküş hikâyesine 
dönüştürmüştür.

Ancak şunu bilmeliyiz ki Batı, bu çöküşün farkın-
dadır ve bu çöküş çok yıkıcı ve büyük çatışmaların 
başlangıcıdır. 

Batı, geleneksel Birinci Dünya Savaşı ve modern 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yürüttüğü, içinde 
bulunduğumuz dönemi her yönüyle postmodern 
bir metod ve postmodern bir algıyla yönetmek- 
tedir. Daha soyut ve daha metafizik kavramlar 
üzerinde yoğunlaştırılan çatışma alanları İslam 
dünyasının bu büyük postmodern dizaynı algılan-
masına dahi engel olabilmektedir.

Metafizik kavramsallık, postmodern metot ve algı 
yönetimi gibi kavramlar ile tarif etmeye çalıştığımız 
bu dönemi belki ileride 3. Dünya Savaşı olarak 
nitelendireceğiz. İçinde bulunduğumuz bu dönemi 
daha iyi tanıyabilmek için kodlarını iyi tespit ve 
analiz etmemiz gerekir.

Batı kendi çöküşünü yavaşlatmak hatta belki 
durdurmak için İslam coğrafyasında çeşitli çatışma 
alanları açmaktadır. Bu çatışma alanları;
1.Coğrafi çatışma alanları
2.İtikadi çatışma alanları
3.Mezhebi çatışma alanları
4.Siyasi çatışma alanları
Olarak sınıflandırabiliriz.
Batı, sürekli kaos ile uzun zamandır coğrafyamızı 
hem yönetiyor hem de kaosu fırsata dönüştürerek 
büyük bir ekonomik pazar olarak kullanıyor.

ANALİZ
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Bu sürecin devam etmesi için, Arakan, Keşmir, 
Darfur ve Kuzey Irak gibi coğrafi çatışma alanları 
ve ülkeler arasında uzun zamana yayılan tarihi 
uzlaşmazlıklar oluşturuyor. Ayrıca Sufi, Vahabi, Şii 
ve Selefilik gibi itikadi ya da daha mikro alanlar 
oluşturarak coğrafyamızı sürekli kaos planlarıyla 
yönetmeye ve yönlendirmeye devam ediyor.

Bu çatışma sürecinin en yıkıcı süreçlerini Arap-Ba-
harı döneminde gördük. Siyasal sistem krizini 
Batı hızla mezhebi ve itikadi çatışma alanına 
dönüştürdü ve ters domino etkisi oluşturdu. Hatta 
Batı’nın coğrafyayı yeniden dizaynı için bir fırsa-
ta dönüştü. Batı bizim siyaset, sistem ve düzen 
merkezli bir akıl kurmamızı istemiyor.

Batının 1. Dünya Savaşı’ndan sonra çizdiği sınırlar 
için yüz yıl sonra bizi çatışmaya sürüklemesi ve 
süreci İslam dünyasının bir zaafı olarak nitelendi-
rebileceğimiz mezhepler üzerinden inşa etmesi 
çatışmaları derin, geri dönülmez ve çok yıkıcı bir 
hale getirmektir.

Bütün bunlara rağmen İslam dünyasında güçlü bir 
itidal hareketi oluşmaktadır, ayrıca her geçen gün 
coğrafyamızda siyasi irade güçlenmekte ve umut-
lar artmaktadır.Coğrafyamız ve halklar güçlü bir si-
yasi irade ile ortaya çıktığında her şeye rağmen bu 
iradenin etrafında bir araya gelebiliyor. Bu toplum-
sal refleksimizi oldukça derin analizler ile tahlil 
eden Batı, siyasi olarak coğrafyayı hem çatıştırıyor, 
hem zayıflatıyor hem de ortaya çıkan toplumsal ve 
siyasi iradelere karşı küresel bir savaş yürütüyor. 
Mısır, Türkiye ve İran’ın son yıllarda yaşadıkları bu 
siyasal çatışma alanın tezahürleridir.

Coğrafyamızın barış, huzur ve birliğinin en önemli 
unsuru siyasi iradedir. Zira siyasal çatışama alanı 
küresel arenada bir değişimin de ön şartıdır.
İslam’ın siyasal doktrinleri mezhep ve akidel-
erin üstünde Kur’an’ın daha evrensel ilkelerine 
dayanmaktadır. İslam coğrafyası diğer üç çatış-
ma alanına son vermek ve medeniyet inşasını 
gerçekleştirebilmek için siyasal çatışma alanında 
ortak aklı, birliği ve inşayı gerçekleştirebilmelidir.

Siyasal düzen merkezinden baktığımızda, Batı 
dünyasının da derin bir sistem krizine doğru gidişi, 
ekonomik bunalımları ve toplumsal çöküşleri bizi 
siyasal düzen kurmaya yönlendirmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca el değiştiren iktidarların 
yine el değiştirdiği ve iki medeniyetin gergin ve 
kırılgan olduğu bir çatışma dönemini yaşıyoruz. İn-
sanlık tarihi tecrübesi gösteriyor ki ahlak, kültür ve 
adalet kurabilen toplumlar medeniyet kurabiliyor- 
lar. Batı, bu erdemleri kaybetmiştir. Batı’dan esen 
rüzgârlar durmuştur. İslam coğrafyası Batı’ nın 
iktisadi, ahlak , kültür ve insanlık krizleri yaşadığı 
ve tüm insanlığın yeni bir kurtuluş ideolojisi bekle-
diği bu gergin ve çatışmacı dönemi insanlık için 
bir fırsata dönüştürmelidir. Bunun için insanlığın 
tüm sorunlarını ve ihtiyaçlarını giderecek İslam’ın 
siyasi, ekonomik, adil ve ahlaklı sistem öngörüsünü 
insanlığa sunmalıyız.

Hazırlayan:
Hüseyin DERVİŞOĞLU
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Suriye’de 2011’de başlayan ayaklanmanın 9. Yılını 
idrak ettiğimiz şu günlerde yavaş yavaş hikayenin 
sonuna geliyoruz. Muhtemelen çok da uzun ol-
mayan bir gelecekte, mesela birkaç yıl içerisinde 
Suriye’de belki savaş tamamen sona erecek, İdlib 
de dahil olmak üzere yabancı ve yerli savaşçıların 
durumuna ilişkin bir çözüm üretilecek ve belki de 
Suriye’nin siyasi yol haritası çizilmiş olacak. Şu an 
ABD ve Rusya dışındaki bütün aktörlerin derdi, 
önümüzdeki süreçte sınırları çizilecek bu yol hari-
tasının belirlenmesine katkı sağlamak ve bir şekil-
de sürece dahil olmak. Türkiye’nin diğer aktörler- 
den farklı olarak PYD-YPG gibi bir baş ağrısı var. 
Türkiye’nin bu hassasiyeti bir taraftan AKP 
hükümetine Suriye’de etkin bir aktör olarak 
varlığını sürdürmesi için motivasyon sağlarken 
diğer yandan da rakiplerinin eline, yeni has-
sas dengeler oluşturmalarına, hükümetin du-
yarlılıklarını kaşımalarına, karşı hamleler geliştir- 
melerine, yeni ittifaklar oluşturarak Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırabilecek atraksiyonların ihdasına 
zemin sağlıyor. 

Şayet AKP hükümetinin Suriye’nin kuzeyinde 
oluşma ihtimali olan siyasal entiteye ilişkin bu has-
sasiyeti olmasaydı, Türkiye oyunu çok daha büyük 
ölçekte oynayabilecekken bu hassasiyet bazen 
dezavantaja dönüşebiliyor. Davutoğlu dönemi, tek 
derdi her ne pahasına olursa olsun Esad’ı devirme 
olan politikaların başarı şansı hiç yok değildi, es-
asen bu, Rus müdahalesine kadar mümkündü. 
Ancak Esad’ın devrilmesi, süreçte aktif bir şekil-
de yer alan Selefi Cihadi örgütlerden, Kürtlere 
ve farklı etnisitelere varana kadar, Suriye’deki 
radikalleşen ve farklılaşan etnik ve siyasi yapıyı 
bir arada tutmanın dinamiklerini de bütünüyle 
berhava edeceğinden, şayet “Stratejik Derinlik” 
tezi başarılı olsaydı bile bu, kendi hezimetini içinde 
barındırıyordu. İki nedenden dolayı: Birincisi bu, 
Esad’ın devrildiği varsayımından hareketle bir-
biriyle en küçük kesişim noktası bulamayan siyasi 
ve etnik grupların birbirini boğazlama ihtimalinin 
oldukça yüksek olduğu yeni bir kaosu beraberinde 
getireceğinden. İkincisi de Suriye’de oyunu kuran, 
oyunun kaderini öyle ya da böyle belirleme gücüne 
sahip küresel aktörlerin Suriye’de Türkiye’nin 
istediği gibi bir siyasal yapının oluşturulmasına izin 
vermesinin oldukça su götürür olduğundan. 

Zaten Rusya’nın 2015’teki müdahalesiyle birlikte 
Esad’ın devrilmesi tezi, Türkiye açısından YPG’nin 
yok edilmesi hedefiyle yer değiştirdi. Gelişen olay-
lar neticesinde Suriye’de kaybedeceğini anlayan 
Türkiye, ABD’nin ve Batılı ülkelerin ipiyle kuyuya 
inilmeyeceğini anlayınca dümeni Rusya ve İran 
yönüne kırmak durumunda kaldı. Daha doğrusu, 
Rusya ve İran ittifakıyla da Suriye’de birlikte hare-
ket edebileceği yeni bir siyasi denge oluşturmanın 
zorunluluğunu hissetti ve bu yönde oldukça somut 
adımlar attı. 

Bu manevra Türkiye’ye büyük ölçüde nefes aldırdı, 
ancak aynı takımla fakat farklı formayla çıkan 
oyuncular gibi Suriye’de sadece alt aktörlerden 
biri olarak yerini almasına olanak sağladı. Türki-
ye’nin bu manevrası olmasaydı ne Zeytin Dalı ne 
de Fırat Kalkanı harekâtı mümkündü. Yeni süreçte 
Türkiye üzerinden NATO içerisinde bir çatlak 
yaratabileceğine inanan Rusya, bütün bunların 
yanı sıra, Batılıların yalpalamalarından çok çekmiş 
olan Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten politikalar 
geliştirmesinin yanı sıra, bir taşta üç kuş birden vu-
rarak Soçi ve Astana gibi süreçler sayesinde hem 
Türkiye’yi kazanmış hem söz konusu toplantıların 
meşruiyetini güçlendirmiş hem de Suriye’de bazen 
tavizler verse bile kendi politikalarını kısmen de 
olsa uygulatabileceği yeni bir aktör bulmuş oldu. 
Türkiye açısından bakıldığında hedefin, Suriye’de 
Beşşar Esad’ı devirerek bütünüyle Türkiye’nin 
politikaları doğrultusunda oluşturulacak hükümet 
ve anayasa hayalinin gelinen nokta itibarıyla salt 
Kuzey’de bir güvenli bölge oluşturma ve kriz 
öncesi adı sanı duyulmayan YPG’yi etkisiz hale ge-
tirme seviyelerine düşmesi oldukça hazin. Ancak 
yapacak bir şey yok. Baştan yanlış düğmelenen 
gömlek gibi, politikaların sonradan belirli bir raya 
oturtulması süreçleri bazen oldukça zorlu olabili-
yor. Geçmişin hayaletleri, bazen insanın yakasını 
öyle kolay kolay bırakmayabiliyor. 

Evet gelinen nokta, ABD’nin bölgeden çekilmesi 
sonrasında (ki bu çekilmenin aslında büyük ölçüde 
sembolik olduğunu ve YPG’ye yönelik desteğini bir 
şekilde sürdüreceğini görmemek imkansız) büyük 
ölçüde güvenlik bölgesi meselesi. Bir de geriye 
kalıyor İdlib. 

ANALİZ

TÜRKİYE’NİN SURİYE TAHAYYÜLÜ
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Ancak bu konularda bile Türkiye’nin müttefiki 
olarak gördüğü ülkeleri ikna etme noktasında 
yaşanan acziyet oldukça dikkat çekici. Türkiye’deki 
medya tek merkezden kontrol edildiği için yaşanan 
fiyaskolar basına pek yansımıyor ama, ne Rusya ne 
de ABD, Türkiye’nin istediği gibi bir güvenli bölge 
inşa edilmesine şu ana kadar rıza göstermiş değil. 
Ancak ordu, sınırlarını zorlayarak Fırat Kalkanı ve 
Zeytindalı operasyonlarında olduğu gibi de fac-
to bir durum oluşturursa bu iki küresel aktörün 
Fırat’ın doğusuna yönelik bir operasyona ya da 
Kuzey Suriye’de güvenli bir bölge inşa edilmesine 
kerhen onay vermesi zayıf bir ihtimalle olsa bile 
mümkün görünüyor. Ancak bunların da karşılıksız 
olması mümkün değil. 

Bu gelişmelerin ardından BBC’nin haberine göre 
Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara’da 
yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın 
“ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri 
korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeye-
cek” açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.
ABD içerisinde yer yer çatlak sesler çıkmakla 
birlikte, Bolton’un ziyareti sırasında ve sonrasın-
da yaptığı açıklamalara bakıldığında genel kanı, 
ABD müesses nizamı içerisinde Trump da dahil 
olmak üzere YPG’nin arkalanması konusunda bir 
fikir birliği var gibi görünüyor. YPG unsurlarına 
IŞİD’a karşı mücadele noktasında beş yıldır büyük 
yatırımlar yapan Washington yönetiminin asıl 
derdi, Türkiye’yi bütünüyle karşı kampa itmeden 
ve onu küstürmeden bunun nasıl başarılacağı. 
Erdoğan’ın Trump’la yaptığı telefon görüşmeleri 
ve Bolton’un ziyareti sırasında her iki tarafın da 
ortaya koyduğu tavır, (Trump’ın Türkiye’ye yeşil 
ışık yakıyormuş gibi yapıp öte yandan YPG’yi de 
bütünüyle sahipsiz bırakmayacaklarını ima eden 
açıklamaları, Bolton’un ziyaretinin ardından ortak 
basın toplantısı yapılmaması vs.) yukarıdaki söyle-
diklerimizi doğrular nitelikte.

Öte yandan yiğidi öldür hakkını ver atasözü mu-
cibince Türkiye’nin de boş durmadığını söylemek 
mümkün. Türkiye’nin şu ana kadar gerçekleştirmiş 
olduğu iki harekatı sonucunda nüfuzu altına aldığı 
bölgelerde yol, köprü, okul, hastane vs. gibi alt 
yapı faaliyetleri gerçekleştirerek, demografik yapıyı  
ufak dokunuşlarla kendi siyasi ajandasına uygun 
hale getirme, yumuşak güç üzerinden etki alanını 
artırma çabaları, Suriye’de birilerinin tavsif ettiği 

gibi “fiziki güç” olarak kalıcı olma anlamında değil 
belki ama yazının başında belirttiğimiz Suriye’de 
yol haritasının çizilmesi hedefinden vazgeçmediği 
yönünde güçlü bir mesaj olarak okunabilir.

Ancak Türkiye’nin iki sorunu var: Bir ne yardan 
ne de serden vazgeçme politikaları ikincisi de 
Davutoğlu döneminden kalma potansiyelinin çok 
üzerinde bir güç vehmetme alışkanlığı.  Bu politi-
kaların özellikle ilkinin bütünüyle yanlış olduğunu 
söylemek istemiyorum, ikinci sıkıntı, daha mutedil 
bir noktaya çekildiğinde bir avantaja dahi dönüşe-
bilir. Anlaşılamayan şey, söz konusu politikaların 
oturaklı ve kalıcı politikalar oluşturma noktasında 
içinde barındırdığı eksikliğe ve bu çabaların büyük 
ölçüde dışarıdan bakıldığında yalpalama ve den-
gesizlik olarak algılanmasına ilişkin hiçbir önlem 
alınmaması. 

Erdoğan’ın 4 milyon mültecinin ülkenin kuzey 
şeridinde oluşturulacak bir güvenli bölgeye yer-
leştirileceğine ilişkin açıklamasında da görüldüğü 
gibi üzerinde yeterince düşünülmeden yapılmış 
açıklamalar, hesapsız kitapsız meydan okumalar, 
kendini olduğundan çok daha güçlü gösterme 
çabaları, papaz krizinde de görüldüğü gibi söz 
konusu meydan okumaların Türkiye’nin elini 
güçlendirmek bir yana ciddiyet eksikliği algısına 
yol açması gibi hususlar, ülkenin gerçekten bir dış 
politikası var mı sorusuna şüphe ile yaklaşılması-
na yol açıyor.  İçerde son bir can havliyle MHP’ye 
yapışan ve milliyetçi politikalardan medet uman 
AKP hükümetinin, aslında içerde giderek yalnız- 
laştığı gerçeği göz önüne alındığında dışarıda söz 
konusu yalpalama halinin uzun bir süre daha de-
vam edeceğini öngörmek için kahin olmaya gerek 
yok. 

Hazırlayan:
İslam ÖZKAN
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SAVAŞ ÖNCESİ VE SONRASI EKONOMİK DURUM
YEMEN-SURİYE-IRAK

ANALİZ

YEMEN

Komşuları ile karşılaştırıldığında daha küçük 
ekonomiye sahip fakir bir ülke olan Yemen, 

azalmakta olan petrol gelirlerine bağımlıdır. 
Diğer Körfez ülkelerindekinin aksine Yemen’deki 
petrolün standardı düşüktür. 2003 yılında günlük 
465 bin varille en üst seviyeye ulaşan üretim son-
raki yıllarda gerilemeye başladı. Petrol ve doğalgaz 
sektörü tüm ekonomiyi yönlendirse de geleneksel 
olarak tarım, ülke ekonomisindeki ağırlığını muha-
faza ediyor. Nüfusun yaklaşık dörtte üçünün kırsal 
kesimde yaşadığı Yemen’de tarım sektörü GSYİH’e 
yüzde 17,5, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama 
ise yüzde 54 civarında katkı sağlar. Dolayısıyla 
tarım sektörü, GSYİH’e yaptığı mütevazi katkıya 
rağmen; istihdama, gıda tedarikine ve genel olarak 
kalkınmaya sağladığı katkı ile Yemen’in en önemli 
sektörü konumundadır. Sanayi temel olarak petrol 
rafinesine ve doğalgaz çevrimine dayanır. Üretim 
çeşitliliği ve yeteneği son derece kısıtlıdır. Tüketici 
ürünleri ile alt yapı materyalleri üreten sanayinin 
yüzde 95’i genel olarak bir-dört kişinin çalıştığı 
küçük KOBİ’lerden oluşur.1

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Suudi Arabistan, 
Tayland, Türkiye
Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıtlar ve 
yağlar, tramvay dışında demiryolu araçları, balık ve 
su ürünleri
Başlıca ithalat kalemleri: Hububat, tramvay dışın-
da demiryolu araçları, demir-çelik

Yukarıda verilere göre yemen ekonomisi petrol ve 
doğalgaz ihracatına bağlı olmasına karşın tarım ve 
hayvancılık hayatın devam ettirilmesi için büyük 
önem arzediyor. Ülke bütçe dengesini petrol ve 
doğalgaz gelirlerinden sağlamaktadır.

Ülke 2012’ye kadar Cumhurbaşkanı Ali Abdullah 
Salih tarafından 33 yıl boyunca yönetilmiştir.2012 
yılında yemen topraklarını da kıskaca alan Arap 
Baharı süreci başlamış ve iktidar değişmiştir.
Devrimin ardından ülkenin başına Hadi gelmiştir. 
Ekonomi yüzde 12.7 küçüldü. Enflasyon yüzde 
12’den yüzde 19.5’a çıktı, işsizlik yüzde 14.6’dan 
yüzde 29’a yükseldi. 

1 http://www.moment-expo.com

Ayaklanmayla ülkede yatırımlar durdu, yoksul-
luk arttı. 2012’de büyüme performansında kamu 
yatırımlarını artması etkili oldu. Hükümet kendine 
kaynak yaratabilmek için tahvil ihraç etti, İslami 
tahvil çıkardı. Enflasyonda da düşüş kaydedildi. 
2011’deki yüzde 19,5 olan enflasyon, 2012’de  yüzde 
9.9’a düştü. 2012’de üretim artmaya döviz rezervi 
yükselmeye başladı.  2015’e büyük bir siyasi krizle 
girdi. Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi Eylül 
2014’te başlayan ayaklanmasının sonucunda ülkeyi 
nerediyse tamamen ele geçirdi. Uluslararası toplu-
mun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurab-
bu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.  
Şu anda Yemen Suudi Arabistan öncülüğündeki 
Arap koalisyonunun bombardımanı altındalar.

İç savaşın etkisiyle Yemen Ekonomisi birçok alanda 
dibe vurdu.En büyük ticaret ortağı ve komşusu 
olan Suudi Arabistanla yaşadığı çatışmalardan 
dolayı Ticareti küçülen Yemen insani ve ekonomik 
durumdan çok büyük bir problem yaşıyor.

Grafik 1:GSYİH (U.S. dolars)2

  
Yukarıdaki grafiğe göre ,Arap baharından son-
ra ülkede GSYİH de 2012ve 2014 yılları arasında 
büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bunda en büyük 
Rolü gelen yardımlarla Hükümet harcamasının art-
masıdır.2014’te tarihi zirvesine ulaşan GSYİH Husi 
darbesiyle birlikte zaman içinde neredeyse yarı 
yarıya düşüş gerçekleştirmiştir.

2 Grafik dünya bankasından alınan verilere göre 
üretilmiştir.
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 Grafik 2: Enflasyon3

 
Yukarıdaki grafiğe göre ,Cumhurbaşkanı Hadi’nin 
yönetimi altındaki Yemen’de enflasyon oranları 
zamana göre büyük düşüşler gerçekleştirmiştir.
Husi darbesinden sonra bölgede yaşanan ekono-
mik problemler ve Kişi başına düşen GSYİH ‘in 
düşmesi ,eşzamanlı olarak ticaret ve üretimin 
neredeyse durmaya yaklaştığı Yemen de artan 
enflasyon insanların gıda maddelerine ulaşmasını 
engeller duruma ulaşmıştır. NYT(New York 
Times)’nin 2018 de yayınladığı raporlarda şu cüm-
lelere yer verildi:” Bölgede gıda yokluğu olduğu 
için insanlar açlık çekmiyor. Marketlerde raflar dolu 
ancak hızla artan fiyatlar nedeniyle bu malları alım 
gücü yok.”. Enflasyonun artmasında en büyük etki 
politikalarına Suudi Arabistan’ın etki ettiği Merkez 
Bankasının ülkede para basması yol açtı.Ayriyeten 
maaşlarını Bu bankanın ödediği Husilerin kon-
trolü altındaki bölgelerde kamu personellerinin 
maaşlarını kesmesiyle birlikte yoksulluk ve açlık 
büyük bir şekilde artış gösterdi.Hükümet en büyük 
işveren olduğundan ötürü ülkenin kuzeyinde şuan 
hiçbir ailenin geliri kalmadı. Bütün bunlara ek 
olarak ülkede Suudi Arabistanın hava saldırıları 
gıda dağıtım yolları ve üretim alanlarında yoğun-
laşmasından ötürü halk kaynak sıkıntısı çekme-
ye başlamıştır.Bu durum enflasyonu daha fazla 
artırmıştır.Yine aynı raporda bu duruma şu cümlel-
erle dikkat çekilmiştir: “Bu yoksulluk işaretleri her 
yerde. Maaşları ödenmeyen üniversite profesörleri 
sosyal medyada umutsuzca çağrılarda bulunuyor. 
Doktorlar ve öğretmenler ailelerine ekmek ge-
tirebilmek için ziynet eşyalarını, topraklarını ya da 
arabalarını satmak zorunda bırakılıyor.”

 

3 Grafik dünya bankasından alınan verilere göre 
üretilmiştir.

Grafik 3:Yoksulluğun Ulusal Sınırlar İçerisinde Nüfusa 
Göre Oranı

Yukarıdaki tabloya göre ülkede yoksulluğun nüfu-
sa olan oranı 2005’den 2014’e 15 puan artış gös-
termiştir.Dünya Bankasından alınan verilere göre 
oluşturulan grafikte 2014 sonrası veriler ölçüm 
yapılamadığı için bulunmamaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin yaptığı açıklama ülkedeki durumun 
2014’ten bu yana çok daha kötü bir duruma 
ulaşmıştır.

(VERHOOSEL)BM Dünya Gıda Programı (WFP)  
16 Ekim’de BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen 
basın toplantısında, Yemen’in dünyanın en büyük 
açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bu-
lunmuştu. Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon 
insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini 
bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın 
eşiğine gelmiştir. 
 

IRAK

Irak OPEC verilerine göre 150 milyar petrol 
rezervine ulaşan Petrol gelirlerinin Bütçe üzerinde 

%60’a varan etkisine dayalı bir ekonomidir. Irak 
petrol dışında tarım ve hayvancılığında yaygın ol-
duğu tarıma elverişli topraklardan oluşmaktadır.

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Hindistan, Türkiye, 
Güney Kore, ABD. 
Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol ve petrol 
ürünleri, mineral yakıtlar, damıtma ürünleri. 
Başlıca ithalat kalemleri: Makineler, elektrikli ve 
elektronik ürünler, motorlu taşıtlar, gıda.

Saddam Hüseyin’in iktidara geldiği 1970’li yıllardan 
itibaren Irak ekonomisinde bir dizi reformlar mey-
dana gelmiştir. 
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Saddam petrol işletmelerini millileştirmiş ve ya-
bancı petrol kuyularında Irak devletinin payını 
yükseltmiştir. Bu reformlar petrolden muazzam 
paralar kazanan şirketokrasileri rahatsız etmeye 
başlamıştır. Saddam petrolden sağladığı kaançların 
büyük bir bölümüyle Milli Savunmaya yatırım 
yapmış  ,Orduyu modernleştirmiş ve çoğunluğu 
İngiliz malı silahların oluşturulduğu ordu Sovyet 
Silahlarıyla donatılmıştır. Saddam yapmış olduğu 
yatırımlarla İşsizliği azaltmış ve Ülkenin refah sevi-
yesini yükseltmiştir.

En güçlü olduğu dönemde Saddam 1988 İran’a 
savaş açmıştır. Savaş 8 yıl sürmüş ve Irak ekon-
omisi yılda ortalama 15 milyar dolar harcama 
yapmıştır.Savaştan yıkılmış bir ekonomi ve Ter-
his edilen askerlerden oluşan işsizler ordusuyla 
çıkılmıştır.Savaş sırasında başta Kuveyt olmak 
üzere birçok ülkeden borç alan Irak savaş sonun-
da büyük bir borç batağına düşmüştü.Borçların 
ödenmesi için direten Kuveyt’i de işgal ederek Irak 
devleti kısa süre sonra tekrar bir savaşa girmiştir. 
Bu işgalle tüm dünyanın tepkisini çeken Saddam 
istenmeyen adam haline gelmiştir. Belki de tarihi-
nin en iyi ekonomik konumundayken 2 tane savaş-
la ekonomi yıpranmış ödenemeyen borçlardan 
dolayı ekonomi ciddi gerileme kaydetmiştir.

Grafik 4:GSYİH
 
Yukarıdaki grafiğe göre,İran-Irak savaşının 
başlangıcından hemen kısa süre sonra ölçülen 
1990 yılı GSYİH’si Irak devletinin o zamana kadar 
ki en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen , 2004 
Yılında 22 önceki seviyeye ulaşmıştır. Buradan 
şunu anlayabiliriz; iktidara geldiği ilk yıllarda atmış 
olduğu adımlarla Irak ekonomisini iyi bir duruma 
gelen Saddam Bölge ülkeleriyle yaptığı 2  savaşın 
sonunda Irak ekonomisini kötü bir duruma ge-
tirmiştir.

2003 yılında ABD’nin IRAK’a yaptığı işgal gi-
rişimiyle ekonomik durum daha da değişik bir hal 
almıştır. Bizim burada değinmemiz gereken faktör:

Petrol sahalarının yabancı işletmelere açılması

2005 yılındaki Irak anayasasında petrol ve doğal 
gaz kaynaklarının paylaşımı ve gelir kaynaklarının 
dağılımı konusunda birbiriyle çelişen maddeler-
in varlıkları söz konusudur. Anayasaya göre Irak 
petrol sahalarını yabancı işletmeler 15-20 yıllığına 
kiralayıp petrolü çıkarma ve işleme vazifesini üstle-
nerek geliri Irak devletiyle paylaşacaktır.Yukarıdaki 
grafiğe göre Irak GSYİH’si 2005 yılından sonra 
büyük bir patlama yaşamıştır.Bundaki en büyük 
etken savaş sonrası şehirlerin yeniden imarı ve 
Petrol sahalarının yabancı işletmelere açılması 
faktörü yer almaktadır. GSYİH karakteristik olarak 
bir ülkede bir dönem içerisindeki toplam mal ve 
hizmetlerin sayısal değerini ifade etmektedir.Irak 
devleti içerisinde petrol çıkarma faaliyetleri artmış 
ve bu ülkenin GSYİH’sini yükseltmiştir. Ama petrol 
sahasında çalışan birçok firma yabancı olduğun-
dan dolayı petrolün gelirlerinin Saddam dönemine 
göre devlet bütçesine oranla katkısı azalmıştır.
Sonuç olarak savaş öncesi ve sonrası Irak ekono-
misinin değerlendirdiğimizde ; millileştirilen petrol 
sahaları dünyaya açılmış ve Irak devleti o zamana 
kadar kazandığı insan ve şehir kazanımlarını savaş-
la birlikte büyük oranda kaybetmiştir. Her savaş 
gibi Irak işgalinin en önemli nedeni petrol üzerinde 
payı azalan kapitalistlerin yeniden eski paylarına 
kavuşmayı istemesidir.

SURİYE

Suriye devleti Osmanlı devletinden ayrıldıktan 
sonra Fransız mandası altında 1946 yılına kadar 

hayat sürmüştür.1946 yılında Fransızların çekilme-
siyle birlikte Suriye 1970 yılına kadar iç karışıklık 
ve darbeye sahne olmuştur.1967 yılında başlayan 
Arap-israil savaşıyla İsrail hala işgali altında bulun-
durduğu Golan tepelerini işgal etmiş ve Hafız Esad 
o yıllardan bu yana tartışmaları sürdürmüş 1970 
yılında Hafız Esad’ın partisi Baas partisi kansız 
darbeyle yönetimi ele almıştır. Yönetime gelen 
Hafız Esad o tarihten itibaren İran ve Sovyetler ile 
yakın ilişkiler sürdürmüştür. 1991 yılındaki Irak-İran 
savaşında İran’dan yana tavır almıştır.Ekonomik 
olarak daha kapalı ve sosyalist bir mantık izleyen 
Baas partisi Beşar Esad dönemine kadar bu politi-
kalara devam etmiştir.
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Suriye ekonomisinin temel yapısı Tarım,-
Petrol,Endüstri ve Hizmet’e dayanmaktadır.
2000 yılında İktidara gelen Hafız Esad ülkede 
büyük ekonomik reformlara imza atmıştır. Sosya- 
list yapıda olan ekonomisini Neo-Liberal politika-
larla daha çok dünyaya açmıştır.O döneme kadar 
devlette önemli rol oynayan bürokratlar devlet 
kurumlarında uzaklaştırılmış ve piyasa da aslan 
payını kapmışlardır.

Yeni Neo-liberal piyasa sistemi oluşurken ekonomi-
nin ilk ve en büyük iş adamları bu bürokratlar 
olmuştur.Savaş sırasında bu bürokratlar rejime en 
büyük para desteğini veren bürokratlar olmuştur. 

Bu gruplar askerin finanse edilmesinde savaşta 
ölen asker ailelerine ve maddi durumlarına varacak 
noktada destekler sunmaktadırlar.(Örneğin;Fevz 
Holding,El-fevz yardım derneği,El-bustan derneği).

 
Resim 14

Savaşın başladığı 2010 yılından bu yana Suriye 
devletinin dış borcu GSYİH’sine oranla büyük artış 
göstermiştir.Bunun temel sebebleri yapılan ask-
eri harcamalar ve muhalif güçler tarafından ele 
geçirilen petrol gelirlerinin Rejime ulaşamamasıdır.
Yukarıda verilen grafiğe bakacak olursak savaş 
başladığı yıllardan itibaren Suriye devletinin dış 
borcunun GSYİH’ye oranı artış göstermiştir.2017 
yılında %180 oranına ulaşan dış borç 1990’lar sevi-
yesini geçmiş bulunmaktadır. 

4 Grafik Dünya Bankası ve ESCWA kaynakların-
dan alınmıştır.

Grafik 5:Enflasyon
  
Enflasyon kaleminde de büyük yükselişler yaşandı.
Savaş öncesi enflasyon oranı %4-%5 seviyelerinde 
seyrederken savaşla birlikte muazzam bir artış 
görüldü.Yukarıdaki grafik 2012 yılının enflasyon 
değerini %35’in üstünde olduğunu göstermek-
tedir. O yıldan sonra kesin ölçüm yapılamamakla 
birlikte Suriye yönetimine göre ülkedeki enflasyon 
ocak 2012 ve Mart 2015 arasında %51 seviyesinde 
artış göstermiştir. Buna ek olarak Dolar karşısında 
11 kat değer kaybeden suriye lirası ve ekonomide 
yaşanan çıktı azalması hayat şartlarını daha da 
zorlaştırmıştır. İç savaş nedeniyle ABD,Avus-
tralya,Kanada,Avrupa Birliği , Arap Birliği ve Türki-
ye tarafından ülkeye ekonomik yaptırım uygulan-
maktadır. Bundan dolayı ülkeye Döviz girmeyen 
Suriye de Suriye lirası büyük düşüş yaşamıştır. 
2016 yılı verilerine göre 1 dolar 500 Suriye lirası et-
mektedir. Suriye devleti Döviz fiyatlarını dengele-
mek için savaş boyunca 2 kere yeni para basmıştır. 
Bunun en temel sebebi Suriye lirasının piyasa-
dan toplanıp dışarıya kaçırılmasıdır.Şuan ülkede 
uluslararası geçerliliği olmayan 500 banknot para 
bulunmaktadır.2016 yılı verilerine göre Suriye lirası 
Türk parası karşısında bir miktar yükselme göster-
miştir. Bunun en büyük sebebi halk krizi önlemek 
için elindeki paraları bankalara yatırmış ve Muhalif 
gruplara gelen para yardımları Suriye toprakları 
içinde bozulup harcanmasıdır.
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 Savaş en çok petrol üretimine ket vurmuş-
tur.2010 yılındaki günlük petrol üretimi 380 Bin 
varil iken 2017 yılında Günlük petrol üretimi 10 Bin 
varile gerilemiştir. Ekonomik ambargo ve petrol 
sahasının muhalif grupların eline geçmesi bunun 
en büyük nedeni olmuştur.
 

Ambargoya bağlı olarak Suriye ihracatı %90 
gerileme göstermiştir.Bu gelişmelere bağlı olarak  
GSYİH ‘sı 60 milyar dolardan 15  milyar dolara  
gerilemiştir.Bütün bu gelişmelerle birlikte Ülkedeki 
İşsizlik 2011 ‘de 14,9 iken 2016 yılında 60 seviyeleri- 
ne ulaşmıştır.

Grafik 6:Nüfus
 
Yukarıdaki grafik Suriye Arap Cumhuriyetinin yıl-
lara göre toplam nüfusunu göstermektedir.Grafiğe 
göre, Savaşın başladığı yıldan bu yana toplam 
nüfus sürekli azalma göstermiştir. 

Bunun nedenleri arasında savaşta yaşanan hayat 
kayıpları, Göç etmek zorunda kalan insanlar olarak 
gösterilebilir.Savaştan bu yana ülke içinde nüfus 
%30 oranında azalmıştır. 

Ülkede hergün insanlar çatışma olan bir bölgeden 
güvenli başka bir bölgeye geçmek için hareket 
etmektedirler. Ve her geçen gün bir noktada yeni 
bir çatışma başlama olasılığı çok yüksektir

SONUÇ
Coğrafyamızda yaşanan her savaş ve Rejim 
değişiklikleri Müslümanların maddi gücüne zarar 
vermekte ve  buna karşın Emperyalist devletlerin, 
Silah tüccarlarının, ve kan emici global Şirketokra-
silerin ekmeğine yağ sürmekte ve cebini doldur-
maktadır. 

Tüm siyasi hesaplaşmalar ve çekişmeler Mazlum 
ve Müslüman coğrafyaların ve bu coğrafyadaki 
insanların hayatını daha zora sokmaktadır. Buna 
çözüm olarak Müslümanlar kendi aralarındaki 
kutuplaşmaları, Radikalleşmeleri ve Anlaşmazlıkları 
azaltmak suretiyle yumuşak bir yönetim 
izlemelidirler.Diğer Müslüman devletler ise bir 
islam devletindeki ayrılmışlıkları  gidermek için 
yumuşak ve birleştirici rol oynamalıdırlar. 

Aksi takdirde İslam beldelerinde silahlar ve bom-
balar dinmeyip  Masum Aylan bebekler Kıyılara 
vurmaya devam edecektir. Umudumuz Gelecekte 
Müslümanların bu karışıklıklardan ders alıp bir 
araya gelmeleri gerektiğini anlamalarıdır. 

Hazırlayan:
Samet GÖYDENİZ
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Akdeniz’de Sophia Krizi

İtalya hükümetinin göçmen politikası Fran-
sa’dan sonra Almanya ile de ilişkileri gerdi. 

Berlin, İtalya’nın göçmen politikasını protesto 
ederek, 2015 yılında düzensiz göçle mücadele 

amacıyla kurulan Sophia Operasyonu’ndan 
çekilme kararı aldı. İtalya karara tepkisini, “Ku-
rallar değişmezse, operasyon durur (Sophia 

misyonu) “ açıklamasıyla dile getirdi.

Misyon Tehlikede
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatan-

daşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopou-
los ise “Almanya ve İtalya’nın, göçmen politi-
kasını protesto için Sophia Operasyonundan 

çıkacağını duyurması AB’nin Akdeniz’deki 
düzensiz göçle mücadele misyonunu tehlik-
eye attı” açıklamasını yaptı. Avramopoulos 

her şeye karşın “son kararı yine üye devletler 
verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Düzensiz Göçe Karşı Kuruldu
Resmi adı “Avrupa Birliği Akdeniz Deniz 

Gücü” (EUNAVFOR Med) olan ve “Sophia 
Operasyonu” olarak bilinen AB’nin Akden-

iz’deki düzensiz göçle mücadele için oluştur-
duğu misyon 2015 yılında, merkezi Roma 

olarak kuruldu. 

İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, 
Slovenya ve İngiltere misyona askeri gemile-
riyle destek veriyor. 2018 yılında Kuzey Afrika 
kıyılarından deniz yoluyla Avrupa’ya toplam 

4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 
yılında bu rakam 2 bin 365 idi.

Rus Lideri Putin ve Japonya Başbakanı Abe’in 
Görüşmesi Öncesi Gerginlik

Rusya ve Japonya, II. Dünya Savaşının son gün-
lerinde Rusya tarafından işgal edilen tartışmalı ada-
lar üzerinde resmi bir barış anlaşması imzalamadı. 

Rusya bu adaları Kuril adaları olarak isimlendirirken 
Japonya bu adaları Kuzey toprakları olarak 

tanımlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo’nun, adaların 
Japonya’ya devri için konutlar hazırlanması ihtiyacı, 

Rusya’nın adanın önceki Japon halkına tazminat 
ödemesi isteğinden vazgeçmesi ve Japonya Baş-
bakanı Abe’in 2019 yılının barış anlaşması için bir 

atılım olacağı şeklindeki açıklamalarının anlaşmanın 
esasını saptırdığını söyledi.

Japonya’nın barış anlaşması meselesinin nasıl 
çözüleceği konusunda kendi senaryosunu zorladığını 

söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın 
Moskova Büyükelçisi Toyohisa Kozuki’yi bakanlığa 

çağırarak Tokyo’nun son zamanlarda, barış an-
laşmaları konusunda yaptığı açıklamasını “atmosferi 

germe teşebbüsü” olarak değerlendiklerini 
söylediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Rusya’nın ihtila-
flı adalar üzerindeki egemenliği dahil II. Dünya 

Savaşı’nın sonuçlarının kabul etmesi gerektiğini, bu 
konuda Rusya’nın tutumunun değişmediğini 

vurguladı. 

HABER
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ABD ile Taliban Arasındaki Görüşmeler.

Doha’da Taliban temsilcileri ile yaptıkları görüşm-
elerin öncekilerden daha verimli geçtiğini kayd-
eden Halilzad, “Önemli hususlarda ciddi ilerleme 

kaydettik. Konuya ivme kazandırıyoruz ve müzak-
erelere yakın zamanda yeniden başlayacağız. 

Üzerine çalışmamız gereken birkaç konu kaldı.” 
ifadesini kullandı.

“Her konuda uzlaşmadıkça anlaşma sağlanamaz.” 
ifadesine yer veren Halilzad, bu kapsamda Afgan-
istan’daki farklı kesimleri içeren diyalog süreci ve 
kapsamlı bir ateşkesin de önemli olduğunun altını 
çizdi. Halilzad, Katar hükümetine ve özellikle bu 
ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdu-

rrahman Al Sani’ye yapıcı iş birliği ve müzakerele-
rde kolaylaştırıcı rolü nedeniyle teşekkür etti.

Taliban’dan Açıklama

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise görüşm-
elerde Afganistan’daki yabancı güçlerin ülkeden 

çekilmesi ve diğer bazı önemli meseleler 
konusunda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Küresel Isınmaya Karşı Avrupa’da Öğrenciler Sokağa Çıktı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele kampanyasına destek vermek amacıyla sosyal medya 
üzerinde örgütlenen binlerce genç ve çocuk okulu asıp Avrupa’nın bazı büyük kentlerinde sokaklara çıktı. 

Eylemlerin öncülerinden İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Davos’ta Dünya Ekonomik Foru-
mu’nda yaptığı konuşmasında liderleri daha yeşil bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.

Eylemci çocuklar ve gençler sosyal medyada #FridaysForFuture (gelecek için her cuma) etiketiyle örgüt-
lenip mesajlarını yayıyorlar. Kampanyanın katılımcıları dünya liderlerini ve şirket patronlarını 2015 yılında 

Paris’te imzalanan iklim sözleşmesine uymaları konusunda uyarıyor.

Perşembe günü 35 bin genç, küresel ısınmaya dikkat çekmek için Brüksel sokaklarını doldurdu. Brüksel’de, 
öğrenciler ellerinde “Dinozorlar da vakitleri olduğunu düşünüyordu” ve “Kirlenmeye değil çözüme ortak 

olun” yazılı pankartlar taşıdı.

İsviçre’de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için okullarını boykot etti. Berlin’de 
öğrenciler okulu asıp küresel ısınmaya karşı gösteri yaptı

ABD, Venezuela’daki Kriz için BM Güvenlik Kon-
seyi’ni Acil Toplantıya Çağırdı

ABD’nin BM daimi temsilciliğine ait resmi Twitter 
hesabında paylaşılan mesajda, “Birleşik Devletler, 
cumartesi günü saat 9.00’da, Venezuela’da de-
vam eden krizi tartışmak için BM Güvenlik Kon-
seyi’nden resmen açık toplantı talebinde bulun-

du.” ifadeleri yer aldı.

Muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in 
Başkanı Juan Guaido, muhalefet konferansında 
kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD, 
Kanada, Peru, Ekvador, Paraguay, Şili, Brezilya, 

Arjantin gibi ülkeler tarafından meşru lider olarak 
tanınmıştı.

Nicolas Maduro ise Karakas’taki Devlet Başkanlığı 
Sarayı Miraflores’in balkonundan binlerce Vene-

zuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini 
ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk 
etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkeler-
inin Venezüella’da 8 gün içinde seçim yapıl-
maması durumunda Ulusal Meclis Başkanı 

Juan Guadio’yu geçici devlet başkanı olarak 
tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir dizi 
Avrupa başkentlerinin Caracas’taki meşru 

yönetimden 8 gün içinde seçim ilan edilme-
si yönünde ‘ültimatom’ talebinde bulunduğu 

hatırlatıldı.

‘Dışarıdan Yappılan Müdahale, Durumu 
Radikalleştirecek’ Venezüella’daki hadiselerin 
iç politikadaki durumu gerdiğine işaret edilen 
açıklamada, içeriye dışarıdan yapılan müdaha-

lenin durumu radikalleştireceğine dikkat çekildi. 
Açıklamada, “Egemen bir devletin iç işlerine 
alaycı, açık müdahale devam ediyor. Bu sona 

ermelidir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca, Rusya’nın Venezüella’daki siyasi güçler 
arasındaki karşılıklı anlayışın ve iç huzurun 

sağlanması için gereken katkıda bulunmaya 
hazır olduğu ifade edildi.

İran’dan Fransa’ya: İran Füzelerinin Kapasitesi 
Müzakereye Açık Değildir 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın 

balistik füze programıyla ilgili yeni yaptırım teh-
ditlerinin iki ülke arasındaki iş birliğine ve siyasi 
müzakerelerdeki hakim ruha aykırı olduğunu 

savundu. Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Le Dri-
an’ın füze programına yönelik yaptırım tehditleri 
üzerine yaptığı yazılı açıklamada Paris yönetimini 
eleştirdi. Füze kapasitesinin artırılmasının ulusal 
güvenliğin teminatı ve meşru savunma kabili-
yetinin bir parçası olduğunu ileri süren Kasımi, 

bu programın caydırıcılık doktrinine dayandığını 
ifade etti.

İran’ın, bölgede barış ve istikrarın kalıcı olmasın-
dan yana olduğunu ancak ABD ile Fransa başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerinin yüksek sayıda 
sofistike ve hücum silahları sattığını iddia eden 

Kasımi, silah satışlarının bölgedeki denge ve 
istikrarın bozulmasının temel faktörü olduğunu 

savundu.

Çin’den Soros’a Cevap: Anlamsız ve Yalanlamaya Değmez
Çin Dışişleri, Geroge Soros’un Davos’ta ABD-Çin Ticaret savaşının ‘sıcak savaşa dönüşebileceği’ 
uyarısını ve Şi Cinping’i ‘açık toplumun düşmanı’ ilan etmesini ‘Anlamsız ve yalanlamaya değ-
mez’ ifadeleriyle yorumladı. A+A-Döviz spekülatörü ve milyarder George Soros’un, Davos’ta 

Çin’e yönelik ortaya attığı iddialar ve Devlet Başkanı Şi Cinping için kullandığı “Açık toplumun en 
tehlikeli düşmanı” ifadelerine Çin’den cevap geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, 
basın toplantısı esnasında kendisine Soros’un ifadeleri sorulması üzerine, ünlü milyarderin iddi-

alarını “Anlamsız ve yalanlamaya değmez” ifadeleriyle yorumladı.

Dar Görüşlü Tutumun Değişeceğini Umuyoruz
Hua, “Amerikalıların dar görüşlü tutumunu değiştireceğini ve Çin’in gelişimine ilişkin doğru, 

tarafsız ve rasyonel bir görüşe ulaşacacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.George Soros, Da-
vos’ta düzenlene  bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmsaında, ABD’nin ticaret savaşında Çin’e 

daha fazla odaklanması ve Çin üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söylemişti. Kaynak: Çin’den 
Soros’a cevap: Anlamsız ve yalanlamaya değmez.
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Suriye’nin Kuzeyindeki Arap Aşiretleri, Sınırda 
Güvenli Bölge Kurulmasına Karşı

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına 
göre Halep’te 10 bin temsilcinin katılımıyla büyük 

bir toplantı yapan Suriye’nin kuzeyindeki Arap 
aşiretleri, Suriye meşru hükümetini, ordusunu 

ve ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini 
vurguladı.

ABD askerinin varlığına, Türkiye’nin olası askeri 
harekatına ve sınıra tampon bölge kurulması-
na karşı olduklarını kaydeden aşiretler, “Suriye 

bayrağı, ülkenin egemenliğini simgeleyen anav-
atan sembolüdür. Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli 

bölge kurulmasına kesinlik karşıyız” ifadelerini 
kullandı.

Suriye halkının ülkenin bağımsızlığını ve ege-
menliğini koruma anlayışıyla yetiştiğini ve Arap 
aşiretleri olarak Suriye topraklarının ABD veya 

Türkiye tarafından işgal edilmesi de dahil her türlü 
saldırı eylemine karşı olduklarını belirten aşiretler, 

Suriye halkının siyaset, ekonomi ve toplum ile 
ilgili konularda dış müdahale olmadan karar alma 

hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Netanyahu’dan İran Açıklaması
Emperyalist ülkelerin desteği ile Büyük Orta Doğu projesini gizliden gizliye sürdüren, Suriye’nin parçalan-
ması için terör örgütleri PKK/PYD/YPG ile IŞİD’e kimyasal dahil silah ve para yardımı yapan, taş atan çok 

sayıda masum Filistinliyi terörist ilan edip katleden İsrail, İran’a yönelik provokatif çıkışlarını sürdürüyor.öİs-
rail Başbakanı batı basınının yoğun ilgi gösterdiği ve canlı yayın yaptığı basın toplantısında İran’ın nükleer 
anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti. Netenyahu’nun bölgede yeni 
bir krizi tetiklemeyi amaçlayan bu şovu, ABD’in Irak’ı işgal etmeden önce Saddam’ın olmayan kitle imha 

silahlarıyla ilgili yaptığı sunumları hatırlattı.

Netanyahu’nun iddialarına ilişkin ilk tepki de Amerika’dan geldi. ABD Başkan Donald Trump, İran ile yapılan 
nükleer anlaşmayla ilgili çekincelerini yineledi. “Bu, Amerika için korkunç bir anlaşma” sözlerini yineledi.
Trump, selefi Obama döneminde BM Güvenlik Konesyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya’nın yaptığı anlaşma 

uyarınca İran’a yönelik yaptırımların kalkmasının ABD’ye bir kazanç getirmediğini de söyledi.

Yunan Parlamentosu, Makedonya İsim 
Anlaşmasını Onayladı 

Makedonya’nın NATO ve AB üyesi olmasının 
yolunu açacak Atina ile Üsküp arasındaki isim 

anlaşması, Yunan milliyetçilerinin protestolarına 
rağmen parlamentodan onay aldı.

Yunan parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 
yıldır devam eden isim sorununun çözümüne 

yönelik varılan anlaşmayı onayladı. Komşu ülkenin 
isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak 

değiştirilmesini öngören ‘Prespa Anlaşması’, 
Yunan Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüldü. An-
laşma, iktidardaki SYRIZA’nın 145 milletvekilinin 
tamamının yanısıra diğer partilerden 8 millet-

vekilinin desteğiyle meclisten geçti. Anlaşmayı 
geçen yıl Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile 

birlikte kotarmış olan Yunanistan Başbakanı Alek-
sis Çipras, onay için gereken parlamento çoğun-
luğunu bağımsız vekiller ve muhalefet vekillerinin 

oylarıyla tutturdu.

Bu süreçte en çok çaba harcayan ve yorulan isim 
olan Çipras, sonucu sosyal medya hesabından 
“Bugün Balkanlar için yeni bir sayfa yazıyoruz. 
Milliyetçilikten kaynaklanan nefret ve çatışma 

yerini dostluk, barış ve işbirliğine bırakıyor” diye 
kutladı. AB yanlısı Zaev de Yunan parlamen-

tosunu kutlayan mesaj paylaştı.
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Irak’ta ABD’nin Askeri Varlığına Karşı Kanun 
Teklifi

Irak’taki Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki 
Sairun Koalisyonu’nun Başkanı Sabah es-Sadi, ABD 
ve Irak arasındaki askeri anlaşmanın sona erdirilme-

si için kanun teklifi sunduklarını söyledi.
Kanun teklifinin uygulamaya konulması sorumlu-
luğunun meclis başkanlığında olduğunu belirten 
Sadi, “Meclis Başkanlığı, gerekli yasal tedbirleri 

almak için meclisin güvenlik, savunma, dış ilişkiler 
ve yasa komisyonlarıyla görüşmelidir” dedi.

Mecliste en çok milletvekiline sahip Sairun Koal-
iasyonu’nun Başkanı, sunulan kanun teklifinin 

içeriğine ilişkin, “Yasanın çıktığı tarihten bir yıla 
kadar; askeri üsler de dahil olmak üzere Irak’taki 
ABD’li ve diğer yabancı askerlerle danışman ve 

eğitmenlerin varlığının sonra erdirilmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

Zimbabve Rusya’dan Yardım Arayışında
Rusya’ya ilk defa resmi ziyarette bulunan Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, Rusya’dan kredi alma ola-

naklarını araştırdıklarını söyledi. “Bu meseleyi görüşmeye ve olanaklı olup olmadığını görmeye niyetliyiz” 
diyen Mnangagwa, Zimbabve ordusunu modernize etmek için Rusya’nın yardımına gereksinim duyacak-

larını da ekledi. 

 “Bizim önceliğimiz ekonomi. Kurtuluş savaşımız sırasında önceliğimiz askeriydi. İnsanlarımızı burada 
(Sovyetler Birliği’ni kastediyor) eğittik, buradan teknik yardım aldık; ne var ki bunlar roket değil kalaşnikov 

personel silahlarıydı. Bu ilişkiler devam ediyor. Yeterince güçlü olduğumuzda da ordumuzu modernize 
etmek için bunlara devam edeceğimize şüphemiz yok,” diyen Mnangagwa, Zimbabve’nin Rusya’dan talep 

ettiği kredi miktarıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi:

“Ne kadar istediğimizi söyleyemem. Ancak Zimbabve’nin de tıpkı Zimbabve’de yatırımda bulunan şir-
ketlerin bu yatırımlardan avantaj sağlamaları gibi kendi kaynaklarından yararlanmasını sağlamak için Rusya 

şirketlerinin karşılıklı kâr edinme ilkesine uygun olarak ekonomimize katılmalarını istiyoruz. Kaldı ki kendi 
kaynaklarımıza zaten böyle yaklaşmamız gerekiyor. Ancak ilkesel olarak Rusya ile ilişkilerimizin ekonomik 

olarak güçlendirilmesini arzuluyoruz.”

KDC’deki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 
353’e Yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere 
göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve 
sonrasında İturi eyaletine yayılan salgında, 
658 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişil-
erden 609’unun ebola virüsü taşıdığı tespit 

edildi. Salgında 353 kişi yaşamını yitirdi.

Veriler, ebola virüsünden kaynaklandığı kesin-
leşmeyen 49 vakada daha kanamalı ateşten 

ölüm bulunduğuna işaret etti. Bölgede 8 
Ağustos’ta başlatılan kampanya kapsamında 
bugüne kadar 60 bin 460 kişiye aşı yapılmıştı. 

KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir 
köyde meydana geldiği için hastalığa bu neh-
rin ismi verilmişti. Ebola virüsü Aralık 2013’te 

Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve 
Sierra Leone’da 2014-2017 yıllarında görülen 
salgında, yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü 

bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını 
kaybetmişti.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres, Suri-
ye’nin kuzeyinde 20 mil derinlikte (32 kilometre) güvenli 
bölge kurulması önerisine ilişkin, “Türkiye’nin meşru güvenlik 
kaygıları dikkate alınmalı.” dedi.
AntonioGuterres, Suriye için bulunan çözümün üç prensipten 
oluşması gerektiğini söyledi; İlki, Suriye’nin birliği ve toprak 
bütünlüğü olmalı. İkinci prensip, Türkiye’nin meşru güvenlik 
kaygıları dikkate alınmalı. Üçüncü olarak Suriye nüfusunun 
çeşitliliği dikkate alınmalı ve toplumun farklı bileşenlerinin 
de sesinin duyulmasına izin verilmeli. Bizim 3 kriterimiz bu.” 
sözlerini dile getirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-genel-sekreteri-gu-
terres-turkiye-nin-mesru-guvenlik-kaygilari-dikkate-alinma-
li/1368665

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet, Venezuela’da süren krizin kontrolden 
çıkabileceğini ve feci sonuçları olabileceğini söyledi.
Michelle Bachelet, hükümet yanlısı güçlerin 20 kişiyi vur-
arak öldürdüğü yönünde güvenilir bilgiler aldıklarını söyledi. 
Bachelet, güvenlik güçlerinin şiddet kullanımını kınadı. BM 
İnsan Hakları Yüksek Komiseri, göstericilere karşı aşırı güç 
kullanıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak bağımsız bir 
soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47000549

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres, 
Venezuela’daki duruma ilişkin tüm aktörlere tansiyonu 
düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme için her türlü çabanın 
gösterilmesi çağrısında bulundu.  İsviçre’nin Davos kasa-
basında düzenlenen 49’uncu Dünya Ekonomik Forumu’na 
katılan Genel Sekreter Sözcüsü StephaneDujarric, yaptığı 
yazılı açıklamada; Genel Sekreter Guterres’in, Venezuela’daki 
gösterilerdeki sivil kayıplara ilişkin haberlerden ve huzur-
suzluktan endişe duyduğunu belirtti. Dujarric, Guterres’in 
ülkede yaşanan olayların bağımsız şekilde soruşturulması 
çağrısı yaptığını aktardı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-venezuelada-tansi-
yonu-dusurme-cagrisi/1373531

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Miletler 
Güvenlik Konseyine (BMGK) Venezuela’da kendini geçici 
devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido’yı 
tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısın-
da bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 
ABD’nin talebi üzerine Venezuela’daki krizi görüşmek üzere 
toplandı.
Rusya, oturum öncesi toplantının yapılmasına karşı çıktı. 
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi VassilyNeben-
zia, Venezuela’nın içişlerinin uluslararası barış ve güvenliği 
tehdit etmediğini belirterek konunun BM Güvenlik Konseyine 
taşınamayacağını savundu. Nebenzia, toplantının iptali için 
konseyden oylama talebinde bulundu ancak oylama sonucu 
15 üyeli konseyde gereken desteği alamadı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-disis-
leri-bakani-pompeodan-bmgkye-venezuela-cagrisi/ 1375726

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres’in 
Somali Özel Temsilcisi NicholasHaysom, Somali hükümeti 
tarafından ülkenin ulusal egemenliğine müdahale ettiği ger-
ekçesiyle “İstenmeyen kişi” ilan edildi. 
Somali hükümetinin kontrolündeki Radyo Mogadişu’dan 
okunan açıklamada “Uluslararası diplomatik prensiplere 
referansla Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 
BM Genel Sekreterliği’nin Somali temsilcisini istenmeyen kişi 
ilan etmiştir. Kendisinin ülkede faaliyet göstermesine izin 
verilmeyecektir.” denildi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46735421

AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği (AB), önümüzdeki günlerde Venezuela’da yeni 
başkanlık seçimlerinin yapılacağının duyurulmaması halinde 
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak 
tanıyacağını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklam-
ada, Venezuela’da başkanlık seçimlerinin anayasal düzene ve 
uluslararası demokratik standartlara uygun özgür, şeffaf ve 
güvenilir biçimde yapılması çağrısında bulundu.

Mogherini, önümüzdeki günlerde yeni bir seçimin düzen-
leneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde AB’nin, 
Venezuela anayasasının 233. maddesi uyarınca Ulusal Meclis 
Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanınması da 
dâhil çeşitli adımlar atacağını vurguladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-den-maduroya-sec-
im-uyarisi-/1375782
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İngiliz Guardian gazetesi, yarın İngiltere Parlamentosu’nda 
yapılacak kritik Brexit oylaması öncesi özel haberinde, 
AB’nin İngiltere’nin AB’den çıkışı için verilen süreyi uzatma-
ya hazır olduğunu yazdı. Gazeteye göre Başbakan Theresa 
May’in AB’yle yaptığı Brexit anlaşmasının beklendiği gibi 
parlamento onayı alamaması halinde, Brüksel’deki yetkililer 
Londra’dan gelebilecek Brexit’in ertelenmesi talebine hazır-
lanıyor.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46859696

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin para 
karşılığı vatandaşlık ya da sürekli oturma izni verdiği “Altın 
vize” uygulamasının kıtayı yolsuzluk ve örgütlü suça açık 
hale getirebileceği uyarısında bulunacak.
Reuters haber ajansına göre birliğin yürütme organı olan 
komisyonun çarşamba günü yayımlanması beklenen rapo-
runda, “Uygulama, AB’nin güvenliği için Avrupa Birliği ülkel-
eri dışındaki suç şebekelerinin birliğe sızması ihtimali, kara 
para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırma dâhil bir dizi risk arz 
ediyor.” deniyor. İngiliz Guardian gazetesine göre, altın vize 
uygulamasında AB ülkeleri doğrudan yatırım yoluyla yaklaşık 
25 milyar euro gelir elde etti.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46962004

NATO 
Yunanistan’ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti 
ile arasındaki 27 yıllık isim ihtilafını sonlandıran “Prespes 
anlaşması”, 3 milyonluk bu ülkenin NATO ve Avrupa Birliği 
yolunu açıyor. Yunanistan’ın talebi üzerine adı “Kuzey 
Makedonya” olarak değiştirilen Makedonya Cumhuryeti’nde 
onaylanan Prespes anlaşmasının, önceki gün Yunanistan 
parlamentosunda da onaylanması AB, ABD, Birleşmiş Mil-
leter(BM) ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.
Türkiye’nin de olumlu karşıladığı anlaşmadan sonra Slav 
kökenliler çoğunlukta, Arnavut (% 25) ve Türk (% 12) azın-
lıklardan oluşan bu küçük Balkan ülkesinin NATO üyeliği için 
ilk adım atılmış oldu. Atina, bu ülkenin NATO üyeliğine koy-
duğu rezervlerini kaldırdığına dair NATO’ya ileteceği resmi 
bildiriden sonra, hazırlanacak NATO protokolü parlamento-
ların onayına sunulacak.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47016362

Prototipi yapılan ve % 70’i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı 
askeri lojistik destek aracı Derman, 18 Şubat-12 Nisan tari-
hlerinde İngiltere’de, NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için 
gerekli sertifikasyon testlerinden geçirilecek.
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından Mersin’in Tarsus 
ilçesinde 2016’da çalışmalarına başlanan ve yaklaşık 2 yıllık 
uğraşın ardından prototipi üretilen Derman, uluslararası 
geçerliliği bulunan sertifikasyonu alabilmesi için İngiltere’ye 
gönderildi.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/derman-nato-sertifikasi-ic-
in-ingiltere-yolunda/1367109

AA muhabirinin NATO yetkililerinden aldığı bilgiye göre 
NATO-Rusya Konseyi büyükelçiler düzeyinde cuma günü 
Brüksel’de toplanacak.  Konsey, Rusya ile siyasi diyaloğun 
devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi, Moskova 
yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi.
Toplantının, ABD’nin Rusya’ya, Orta Menzilli Nükleer Kuv-
vetler Anlaşması’ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın 

gerçekleşmesi dikkati çekti. ABD’nin, Rusya’ya anlaşmaya 
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı süre 2 
Şubat’ta doluyor.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, 
tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş 
birliği yapması için imkân sağlıyor. Ancak Rusya’nın 2014 
yılında Kırım’ı işgali ardından NATO-Rusya Konseyi sadece 
taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. 
Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, iş birliği imkânını 
canlı tutmuyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-ve-natonun-
buyukelcileri-brukselde-bir-araya-gelecek /1370752

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
17 Ocak 2019’da, Genel Sekreter Vladimir Norov, Azerbay-
can’ın Olağanüstü Büyükelçisi ve Çin’in Genel Sekreteri 
AkramZeynalli ile Pekin’deki SCO Sekreterliğinde bir toplantı 
yaptı.
Görüşmelerde yetkililer, kuruluşun diyalog ortağı ve diğer or-
tak çıkarlar olarak SCO ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında-
ki mevcut durum ve işbirliğinin mevcut durumu ve bölgesel 
ve uluslararası ilişkiler ile ilgili önemli konuları tartıştılar.
http://eng.sectsco.org/news/20190117/504873.html

23 Ocak 2019’da Şanghay İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri 
olarak Vladimir Norov açılış nedeniyle Pekin’de bir resepsiy-
on verildi. Resepsiyona SCO, AB ve ASEAN üye ülkelerinden 
büyükelçiler ve yüksek diplomatik misyon temsilcilerinin 
yanı sıra Çin’e akredite olmuş diplomatik birliklerin üyeleri ve 
Şangay ülkeleri ailesindeki haber ajanslarından gazeteciler 
katıldı. Çin adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ZhangHanhui 
yeni atanan SCO Genel Sekreteri’ni selamladı ve yeni görevi-
ni kutladı. Başbakan, Vladimir Norov’un diplomasi ve devlet 
hizmeti konusundaki zengin deneyiminin kurumun faali-
yetlerini daha üst seviyelere taşıyacağına duyduğu güveni de 
belirtti. Üst düzey Çinli diplomat, dinleyicilere Çin Halk Cum-
huriyeti’nin SCO’nun bölgesel ve küresel hedeflerine ulaşmak 
için kapsamlı destek ve yardım sağlamaya devam edeceğine 
dair güvence verdi.
http://eng.sectsco.org/news/20190123/506046.html

BRICS
Xinhua Haber Ajansı’na göre Çin anakarasından gelen talep, 
2018’de Brezilya’nın tarımsal ihracatını 2018’de 101.69 milyar 
dolar olarak kaydetti. Endüstri analistleri, Brezilya’nın Çin ile 
ABD arasında sürmekte olan ticaret gerilimlerinin bir faydası 
olduğunu ve Çin’i dünya genelinde ikame pazarlar bulmaya 
zorladığını söyledi.

Çin anakarası, Brezilya’nın tarımsal ihracatı için en büyük 
destinasyondu. Raporda, Brezilya’nın 2018’de 35.59 milyar 
dolar değerinde tarımsal ürün ihraç ettiğini ve 2017’den 9 
milyar dolara yükseldiğini belirttiği bildirildi.
http://infobrics.org/post/28002/

Analistler ve endüstri uzmanları Yapay zekanın (AI), Çin 
ve Rusya işbirliğinin yeni bir alanı haline geldiğini belirtti. 
İki ülkenin yetkilileri ve uzmanları tarafından yapay zekaile 
birlikte yüksek teknoloji işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni 
karşılıklı yararlar yaratılması için ana odak noktası olarak 
artan çağrılara karşı geldi.
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Analistler, Çin ve Rusya’nın 2018’de iki taraflı ticarette 100 
milyar dolar hedefine ulaşabileceklerini söyledi. 2024’e kadar 
200 milyar dolarlık daha iddialı bir hedefe ulaşmak için yap-
ay zekanınbir rol oynayacağı belirtildi.
http://infobrics.org/post/28001

İslam İşbirliği Örgütü
İslam Dayanışma Fonu (ISF) tarafından temsil edilen İslami 
İşbirliği Teşkilatı (İİT), şiddetli kuraklığın etkilerini hafifletmek 
için Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne acil insani yardım-
da bulundu ve bu da çok sayıda yerinden edilmiş insanın 
ortaya çıkmasına neden oldu. Genel Sekreter Dr. Yousef 
A. Al-Othaimeen, Afganistan İslam Cumhuriyeti ile İKÖ 
dayanışmasını dile getirerek, acil yardımın yiyecek ve barınak 
içerdiğini belirtti. El-Othaimeen, ISF tarafından temsil edilen 
İKT’nin, Üye Devletlerin yararına yaptığı çok sayıda katkı ile 
Müslüman halklara hizmet etmek için insani eylem kavram-
larını birleştirmeyi amaçladığını ekledi.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20520&ref=11674&lan=en

OPEC
İsfahan Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mah-
mud Camsaz, ABD yaptırımları sonrası İran’ı petrol satışıyla 
ilgili zor günlerin beklediğini ve ulusal parayla yapılacak 
satışların bile beklenen faydayı sağlamayacağını söyledi.

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’dan 
petrol alımını önlemeye yönelik çabalarını sürdürürken Tah-
ran yönetimi de alternatif çıkış yolları arıyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in geçen günlerdeki Hindis-
tan ziyareti sırasında bu konuda bir gelişme yaşandı. Hindis-
tan yönetimi, Zarif’in ziyaret sırasında İran’dan petrol alımını 
ülkelerinin ulusal para birimi rupiyle yapacaklarını açıkladı. 
Hindistan Maliye Bakanlığı da İran’dan ham petrol alımı yap-
acak rafinerilerin paralarını Hindistan bankalarına yatırmaları 
durumunda vergiden muaf tutulacaklarını duyurdu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-petrol-yaptirimlari-
na-karsi-cikis-ariyor/1361975

İran devlet televizyonuna göre başkent Tahran’da basına 
açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 
Basra Körfezi yakınlarında yer alan Huzistan eyaletine bağlı 
Minu Adası’nda dün bir kuyuda yapılan sondaj çalışmaları 
sırasında petrole ulaşıldığını söyledi.
Abadan bölgesinde ilk kez petrol bulunduğunu aktaran Zen-
gene, “Dün yapılan çalışmalar sırasında 3770 metre derinlikte 
petrole ulaşıldı. Oldukça hafif ve tatlı (sülfür oranı düşük) 
petrolün API gravite değeri 40 olarak ölçülmüştür.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-basra-korfezi-yakinlar-
inda-yeni-petrol-rezervi-buldu/1372457

UNİCEF
Dünya Ekonomik Forumu’nda toplanan liderlere binlerce 
gencin basit bir mesajı var: “Daha fazla işe ve daha iyi eği-
time ihtiyacımız var.”
Acil mesaj, UNICEF tarafından yürütülen 160’tan fazla 
ülkeden 10.000 gencin çevrimiçi seslendirilmesinden ve bu 
yılki gençlerin seslerini bu yılki küresel toplayıcıların ve çalka-
layıcıların toplanmasına getirmek için ortaya çıktı.

https://www.unicef.org/press-releases/young-people-da-
vos-leaders-more-jobs-better-education

WHO
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
artan sağlık ihtiyacına cevap vermek için 28 tondan fazla 
tıbbi malzeme, ekipman ve aşıyı Al-Hasakeh Valiliği’ne hava-
landırdı. Bu, Örgüt’ün bu ay Al-Hasakeh’e havadan yolladığı 
ikinci gönderi. 20 ton tıbbi malzemenin ilk sevkiyatı 8 Ocak 
2019’da valiliğe ulaştı.

Travma hastalarını tedavi etmek için malzemeler ve 
106.000’den fazla tıbbi tedaviyi kapsayan ilaçları içeren sev-
kiyat, El-Hasakeh, Ar-Rakka ve Deir-ez-Zor’un 3 kuzeydoğu 
valiliğindeki hastanelere ve birinci basamak sağlık merke-
zlerine dağıtılacaktır. DSÖ Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff, 
“kuzeydoğudaki yüz binlerce Suriyelinin sağlık hizmetlerine 
umutsuz ihtiyacı var” dedi. “3 valilikte sağlık sistemi feci 
bir şekilde tahrip edildi ve durum, kamplarda ve yerleşim 
yerlerinde korkunç koşullarda yaşayan çok sayıda içeride 
yerinden edilmiş insan tarafından birleştirildi. Hastaneleri 
ve sağlık merkezlerini güçlendirmenin yanı sıra, aşı kapsamı 
oranlarının kritik derecede düşük kaldığı kuzeydoğu Suri-
ye’deki çocukların aşılarını desteklemeye odaklanıyoruz. ”
http://www.emro.who.int/syr/syria-news/who-airlifts-med-
ical-supplies-to-meet-increasing-health-needs-in-north-
east-syria.html

AFRİKA BİRLİĞİ
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 
Mali’de 20 Ocak 2019’da Birleşmiş Milletler Misyonu Çok 
Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na üye olan 10 Hindistanlı 
barış gücünün ölümüne yol açan saldırının en sert şartıyla 
kınadı. En derin taziyesini ölenlerin ailelerine sunan başkan, 
yaralılara hızlı bir şekilde toparlanmasını ve Afrika kıtası 
adına yaptıkları cesaretlerinden dolayı şükranlarını iletti. 
Mahamat, Mali’deki yetkilileri ve imzalı silahlı grupları barış 
anlaşmasına, failleri tespit etmek için her türlü çabayı göster-
meye ve en kısa sürede adalete teslim etmeye çağırdı.
Başkan, Afrika Birliği’nin tüm vatandaşlarına kalıcı barışı 
sağlama çabalarında Mali Hükümet’ine tam destek ve 
dayanışmalarını istemekle beraber Afrika kıtasında büyük 
kişisel risk ve fedakarlıkta hizmet vermeye devam eden tüm 
barış güçlerinin cesaretlerinden dolayı şükranlarını sundu.
https://au.int/en/pressreleases/20190122/statement-chair-
person-commission-attack-minusma-camp-mali

OECD
Çalışan ve okul notları düzelen göçmenlerin sayısı artıyor. 
OECD’ye göre Almanya entegrasyonda ilerleme kaydediyor. 
Kalifiye olmayan göçmenler ise sıkıntı çekiyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) göçmen-
lerin Almanya’ya uyumunda önemli ilerleme kaydedildiğini 
açıkladı. Berlin’de tanıtılan raporda öncelikle göçmenlerin 
eğitimi ve çalışma hayatına kazandırılmasında sağlanan 
ilerlemeye işaret ediliyor.
DeutscheWelle’ye konuşan OECD’nin göç ve uyum uz-
manı Thomas Liebig kısa süre önce Almanya’ya yerleşen 
yabancılarla ikinci kuşak göçmenler açısından “son derece 
olumlu” bir gelişmeden söz etti.
https://www.dw.com/tr/oecd-g%C3%B6%C3%A7menler-
in-entegrasyonunda-ilerleme-kaydedildi/a-47129647
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