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1. GENEL BİLGİLER
1.1.  Coğrafi Yapısı

17 milyon kilometrekareyi aşan alanı ile dünyanın 
en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan 

Rusya, 11 farklı zaman dilimine bölünmüştür. 
Asya’nın kuzeyinde Kuzey Pasifik Okyanusu ve 
Avrupa arasında Kuzey Buz Denizine uzanan ülke, 
14 ülkeyle sınır komşusudur. Bu ülkeler ve sınır 
uzunlukları şöyledir: Azerbaycan 284 km, Beyaz 
Rusya 959 km, Çin 3 605 km, Estonya 290 km, 
Finlandiya 1 313 km, Gürcistan 723 km, Kazakistan 
6 846 km, Kuzey Kore 17,5 km Letonya 292 km, 
Litvanya 227 km, Moğolistan 3 441 km, Norveç 196 
km, Polonya 432 km, Ukrayna 1 576 km.1  

Yüz ölçümünün enine şekil alması dolayısıyla 9 
zaman dilimine ayrılan Rusya’da, ağırlıklı olarak 
güneyde bozkır ve kuzeyinde yoğun ormanlık ova-
lar ile kuzey kıyısı boyunca uzanan tundralardan 
oluşmaktadır. Rusya dünyadaki ekilebilir arazinin 
%10’una sahiptir. Dağ aralıkları güney sınırları 
boyunca bulunmakta olup, Rusya ve Avrupa’nın 
yüksek noktası olan Elbruz Dağı’nı da içeren 
Kafkasya ve Altay, doğu taraflarında Verhoyansk 
Sıradağları ve Kamçatka Yarımadası’ndaki ya-
nardağlar (4750 m ile Avrasya’nın en yüksek aktif 
yanardağının yanı sıra Asya Rusyası’nın en yüksek 
noktası olan Klyuçevskaya Sopka’yı da içeren) 
bulunmaktadır. 

Sadece kara olarak değil aynı zamanda su alanı 
olarak büyük bir çoğrafyaya sahip olan Rusya’nın 
sahilleri, güney kısmı istisna olmakla her üç taraf-
tan; Arktik ve Pasifik Okyanusu, Baltık Denizi, 
Azak Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin suları 
ile sınırlanmaktadır. Kuzeyden Barents Denizi, 
Beyaz Deniz, Laptevler Denizi, güney-batıdan Kara 
Denizi, doğudan Doğu Sibirya Denizi, Çukçi Denizi, 
Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi ile 
sahil çizelgesi belirlenmiştir. 

1.2. Doğal Kaynaklar ve Çevre

Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sa-
hip olan Rusya, bununla yanı sıra, kömür, 

1  Ülkedeki Ural dağlarının batısında bulunan alan 
Avrupa kıtası içinde sayılmaktadır.

alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş 
maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile 
dünyanın başlıca ülkele- rin içerisinde yer almak-
tadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana 
artış gösteren doğal kaynakların üretimi ve hızlı 
sanayileşme ile paralel olarak çevre problemleri 
başlıca sorun teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda ülkenin petrol ve doğal gaz sanayisi 
de çevre standartlarının yeterince uygulanma-
ması nedeni ile önemli miktarda kirliliğe neden 
olmaktadır. Çeçenistan’da yasadışı petrol üretimi 
ve rafine edilmesi sonucunda büyük miktarlarda 
petrol toprağa sızarak çevre örgütlerinin tepkisine 
neden olmuştur. Çevre örgütlerinin zaten kirlenmiş 
durumda olan Hazar Denizi’ne petrol dökülmesi 
endişeleri bulunmaktadır.

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı

Rusya, nüfusundaki sürekli düşüş nedeni ile 
ciddi bir nüfus sorunu ile karşı karşıyadır. 

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından 
bu yana nüfusun yaklaşık 4 milyonu ülke dışında 
çıkmıştır. 2002-2006 yılları arasında nüfusta yıllık 
ortalama % 0,5 oranında daralma gerçekleşmiştir. 
Dünya Bankası tarafından 2005 yılında yayınla-
nan bir çalışmaya göre nüfustaki bu azalma bu 
oranda devam ettiği takdirde,2050 yılı itibarı ile 
ülke nüfusunun % 30 üzerinde azalacağı tahmin 
edilmektedir.. Ölüm oranları 1960’larda 11-20 yaş 
grubu haricindeki tüm yaş gruplarında yükselme 
eğilimi göstermeye başlamıştır. Ölüm oranlarındaki 
bu negatif eğilim 1990’larda daha da belirgin hale 
gelmiştir. Sonuç itibarı ile ülkede kadınının orta-
lama yaşam süresi erkekten çok daha uzun hale 
gelmiştir ki, 2009 yılı itibarı ile ortalama yaşam 
süresinin erkeklerde 59,3, kadınlarda ise bu rakam 
73,1 yaş düzeyindedir. Rus hükümeti nüfusla ilgili 
sorunları önemli bir tehdit olarak değerlendirme-
ktedir; bununla birlikte soruna kısa vadede kalıcı 
bir çözüm bulunması, ardında yatan derin sosyal 
sorunlar nedeni ile oldukça zor görünmektedir.
Erkek nüfusun ortalama yaşam süresindeki cid-
di kısalmaya rağmen Rusya yaşlanan bir nüfusa 
sahiptir. Emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 
ise 60’dır.

RUSYA ÜLKE RAPORU
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2. SİYASİ ve İDARİ YAPISI

Aralık 1991 yılında Sovyet Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin parçalanması üzerine kurulan 

ve doğrudan seçilen ilk lideri Boris Yeltsin olan 
Rusya Federasyonu iki parlamentolu bir başkanlık 
sistemi ile yönetilmektedir. Rusya Federasyonu 
çeşitli federal yapılardan oluşmaktadır. Bu feder-
al yapılar hukuki açıdan eşit birimler sayılmakta 
olup, aşağıdaki gibi sıralanabilir: 21 Cumhuriyet, 
46 Oblast (Rusya’nın bölgeleri; il), 9 Kray (büyük 
il), 2 Federal kent yönetimi (Moskova ve St. Pe-
tersburg), 1 Özerk Oblast (özerk il/Yahudi Özerk 
Oblastı), 4 Özerk Okrug (küçük özerk İl). Bütün 
bu federal birimler 9 büyük Federal Okrug (çevre) 
birimi içine alınıp, bu yerlere bağlanmışlardır. 
Rusya Federasyonu’na bağlı 21 cumhuriyetin her 
birinin kendi mahsus anayasası ve devlet başkanı 
vardır. Bu anayasaların en önemli kurar Rusya 
Federasyonu Anayasası’na uyumlu olması ve her 
halikürda onunla çelişmemesi gerekmektedir.

Yarı federal başkanlık sistemli yönetimi ile idare 
olunan ülkede Başkan, devletin başı iken; Baş-
bakan, hükümetin başıdır. Rusya Federasyonu çok 
partili temsili demokrasi ile yönetilmekte olup, 
federal hükümet 3 temel erkten oluşur;
Yasama: Çift meclisli olan Federal Meclis, 450 
üyeden oluşan Devlet Duması ile 166 üyeli Fed-
erasyon Konseyi’nden oluşur. Ülke adına kararlar 
alma; yasa yapma ve onaylama, savaş ilan etme, 
antlaşmaları onaylama ve reddetme, Devlet 
Başkanını görevden alma yetkisi bulunmaktadır.
Yürütme: Devlet Başkanı, yürütmenin başı ve 
silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Meclisten çıkan 
kanunları veto etme hakkına ve bakanlar ve diğer 
memurları atama yetkisi vardır.

Yargı: Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, 
Yüksek Tahkim Mahkemesi ve ilk derece feder-
al mahkemelerden oluşur. Hakimler Federasyon 
Konseyi tarafından atanır ve yasaları yorumlama 
ve anayasaya aykırı gördükleri yasaları lağvetme 
hakkına sahiptirler

Devlet Başkanı, 6 yıllığına seçilir. En yüksek oyu 
alan ve en fazla iki turlu olarak seçimler yapılır. 
Devlet Başkanı 35 yaşından genç olamaz ve en 
az 10 yıl boyunca Rusya Federasyonu’nda ikamet 
etmiş olmalıdır.

Bütün bakanları atama yetkisi Başkan’dadır, fakat 
Başbakan’dan bakanlar hususunda tavsiye alır. 

Bakanlar en son Duma’da oylanarak görevler-
ine başlarlar. 2 Mart 2008’ de, Dmitry Medvedev 
yapılan Başkanlık seçimini kazanarak Devlet 
Başkanı seçildi. Mart 2012 tarihinde gerçekleştir-
ilen son seçimlerde devlet başkanı olan Vladimir 
PUTIN, devlet başkanlığı süresi dört yıldan altı yıla 
çıkarılmıştır. Bir sonraki devlet başkanlığı seçiminin 
Mart 2018’de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Rusya’da en etkin siyasi partiler Birleşik Rusya, 
Komünist Parti, Liberal Demokratik Parti ve Adil 
Rusya’dır.

Birleşik Rusya -Rusya’da muhafazakar bir siyasi 
partidir. 2001’de Birlik ile Vatan - Bütün Rusya adlı 
siyasi partilerin birleşmesiyle kuruldu.
 
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) -                                                                                                                
Ağustos 1991’de selefi Sovyetler Birliği Komünist                                                                                     
Partisi’nin kapanmasından sonra, 14 Şubat 1993                                                                                                     
tarihinde Rus Komünistleri-
nin   II Olağanüstü Kongresi’nde kuruldu.                                                                                                                    
Partinin resmi siyasi görüşü komünizm,                                                                                                            
Marksizm-Leninizm ve sosyalist vatanseverliktir.

Doğru (Adil) Rusya - 28 Ekim 2006 tarihinde                                                                                                       
Rodina’nın sol kanadı, Rus Hayat Partisi ve 
Rus Emekliler Partisi’nin birleşmesiyle kurul-
du. Daha sonra altı başka küçük parti katıldı.                                                                                                                                         
Doğru Rusya’nın platformu adalet,  özgürlük ve 
dayanışma ilkelerine  dayanan ve sosyal demokrat                                                                                                                                         
bir yapıya sahip siyasi parti olarak bilinmektedir.                                         

Liberal Demokratik Parti (LDPR) – Rusya’da aşırı 
sağ bir siyasi partidir. Vladimir Jirinovski partiye 
1992’deki kuruluşundan bu yana liderlik yapmak-
tadır.

3. EKONOMİK DURUMU 

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün 
temeli olan doğal kaynaklara ve yetenekli insan 

gücüne sahip dünyadaki başlıca ülkelerden biri 
düzeyindedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
bu yana merkezi planlı bir ekonomiden piyasaya 
dayalı bir sisteme doğru ilerleyerek önemli değişik-
likler geçirmiştir. Son yıllarda ekonomik büyüme 
ve reformların gerilemesine rağmen RF, dünyanın 
önde gelen petrol ve doğal gaz üreticilerinden 
biri olmaya devam etmekte olup, aynı zamanda 
da çelik ve alüminyum gibi metallerin en iyi ihra-
catçısıdır.
Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar 
ve iş merkezleri arasında büyük mesafelere ned-
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en olduğu için ekonomik olarak bir dezavantaj 
oluşturmaktadır. Ülkedeki nehirlerin çoğunluğu 
doğu-batı yönünde değil, kuzey-güney yönünde 
akmaktadır. Bu nedenle denize ulaşım çok zor-
dur. Bu nedenlerle ülkedeki taşımacılık maliyetleri 
uluslararası ortalama maliyetlerin yaklaşık 3 katı 
kadar yüksektir. Başlıca sanayi şehirleri olarak 
Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny 
Novgorod listenin başında yer alıyor. Bu büyük 
kentler geçiş sürecini (merkezi planlı bir ekono-
miden piyasaya dayalı bir sisteme geçiş ) diğer 
kentlere göre daha iyi yönetmiş, üretimde çeşitli-
lik sağlamıştır. Tomsk ve Novosibirsk gibi daha 
küçük iller Sovyet rejimi tarafından yaratılan sanayi 
merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en doğusundaki 
bölgeler hala sana- yileşmemiş durumdadır. Bu 
bölgeler ham madde ve enerji üssü konumundadır.  
Sarsıcı ölçüde sermaye çıkışı, rublenin çöküşü, pet-
rol fiyatlarında düşüş ve Ukrayna krizinden dolayı 
Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar yüzünden 
birkaç yıllık resesyon sürecinden sonra Rus ekon-
omisi, 2017’de tekrar büyümeye eğilimine geçmiş 
ve aynı yılın sonsu itibariyle %1,5’luk bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. Büyümenin ardında çoğunluk-
la maden faaliyetleri ve iç tüketim yatmaktadır. 
Bununla beraber, büyüme dinamikleri ilgili İMF iler-
leyen süreç zarfında dengesiz bir izlenim olacağını 
öngörmüştür. Bu bağlamda 2018 yılında yüzde 1,6 
oranında büyümeyi başarabilen Rus ekonomisi için 
2019’da 1,5 büyüme öngörülmektedir.

Tabo 1. Ekonomik veriler

Makroekonomik 
Göstergeler 2014 2015 2016 2017 2018

GSYH (milyar $) 2.063,66 1.365,87 1.280,73 1.560,71 1.611,45

GSYH (Sabit 
Fiyatlar, Yıllık 
Değişim %)

0,7 -2,8 -0,2 1,5 1,4

Kişi Başına GSYH 
($)

14.388 9.521 8.929 10.885 11.248

Kamu Bütçe 
Dengesi (GSYH 
içindeki pay %)

0,1 -2,4 -2,9 -2,5 -1,9

Kamu Borcu 
(GSYH içindeki 
pay %)

15,6 15,9 17,0 17,1 17,3

Enflasyon Oranı 
(%)

7,8 15,5 7,0 4,5 4,2

İşsizlik Oranı (%) 5,2 5,6 5,5 5,5 5,5

Cari Hesap 
(milyar$)

57,51 69,00 22,20 51,54 55,7

Cari Hesap 
(GSYH içindeki 
pay %)

2,8 5,1 1,7 3,3 3,5

Kaynak: IMF, ‘World Economic Outlook Database’, 2018. 

Ülke ekonomisi acısından bir dönüm noktası olarak 
değerlendirilen 2017 yılı itibarı ile kamu açığı 
GSMH’nin %2,5’ine ulaşacak düzeyde gerilemesine 
paralel olarak enflasyon rakamlarında bir gelişme 
meydana gelmiştir. Rublenin değer kazanmasıyla 
azalma eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Aynı 
yılla beraber 2018 yılında işsizlik rakamlarında bir 
istikrarlık gerçekleşmiştir. (%5,5) Rusya’nın kamu 
borçlanması düşük seviyelerdedir ve ülke, varlık 
fonları sayesinde geniş bir döviz rezervine sahiptir. 
Rusya’nın 2018 bütçesi, diğer alanlardaki harcama-
ları azaltarak, sosyal harcamaları artırmayı hedefle-
mektedir. 

3.1. Başlıca Sektörleri
Ülke ekonomisinde başlıca ekonomik sektörler 
olarak karşımıza üç alan çıkmaktadır ki, bunlar:
- Sanayi
- Tarım
- Hizmet 

Kaynak: https://tebledisticaret.com/tr/kesfet-piyasa-
lar/rusya/ekonomik-ve-politik-anahat? homecritere-
pays=45 

3.1.1. Sanayi
Komünizm dönemi sonrasında enerji yoğun, te-
knolojik olarak geri kalmış ve düşük katma değerli 
işleme ve savunma sanayilerine dayalı bir sanayi 
sektörü devralan yeni hükümet, sübvansiyonlarının 
büyük ölçüde kaldırılması ve geleneksel pazarların 
dağılması sonrasında çok az işletme uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilmiştir. Kaldırılan sübvan-
siyonlar büyük ölçüde gelişmiş sektörleri, yani, si-
nai ve teknolojik sektörleri etkilemiştir. Bu bağlam-
da havacılık ve uzay sanayi gibi karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olunan sektörlerde bile yatırım 
eksikliği ve insan kaynağı kaybı gibi nedenlere 
üretim kayıpları meydana gelmiştir. 
Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynak-
lar nedeni ile Rusya’da sanayi sektörü ağır san-
ayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji 
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üretimi toplam sınai üretimin %35’ten fazlasını 
oluşturmaktadır. Elektrik ve gıda üretiminin sı-
nai üretimdeki payının yaklaşık %25 olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda ileri teknoloji ve 
tüketim malları üretiminin Rus ekonomisinde çok 
küçük bir payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tekstil 
sektörünü de kapsayan hafif sanayinin de sınai 
üretimdeki payı çok cüzi düzeydedir. Rus hüküme-
ti, ülkenin doğal kaynak ihraç ederek gelişmesini 
sürdüremeyeceğinin bilincinde olarak özellikle 
hafif sanayinin gelişmesine dönük politikalar 
oluşturmaktadır. Hükümet, bunun için öncelikle 
yurt içindeki talep, sonra BDT ve diğer ülkelere 
yönelik ihracat için üretim yapacak sanayi tesisleri 
için yabancı sermaye de dâhil olmak üzere çeşitli 
unsurları harekete geçirme gayretindedir.

Sanayi, genellikle Moskova, St. Petersburg, 
Yekaterinburg, Novosibirsk ve Nizhny Novgorod 
kentlerinde yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler geçiş 
sürecini diğer kentlere göre daha iyi yönetmiş, üre-
timde çeşitlilik sağlamıştır. Lojistik sorunlar nedeni 
ile yatırımlar tüketim merkezlerine yakın yerlerde 
yoğunlaşmıştır. Moskova, St. Petersburg ve Ros-
tov Bölgesi üretim ve dağıtım kanallarına yönelik 
yatırımların arttığı bölgeler olarak ön plana çık-
maktadır. Öte yandan, özellikle son dönemde, Ural 
bölgesinin açılım merkezi Yekaterinburg ve Sibirya 
bölgesine açılım kapısı olarak değerlendirilebilecek 
Novosibirsk’de de yatırım ve sanayi alanında kayda 
değer gelişmeler yaşanmakta ve bu bölgeler 
yatırım için uygun bölgeler haline gelmektedir. 

3.1.2. Tarım ve Hayvancılık
Rusya’nın büyük bir kısmı, özellikle kuzey bölge-
lerindeki elverişsiz şeraitten dolayı toprak yapısı 
tahıl ve benzeri diğer ürünler üretimi müm-
künsüzdür. Bundan dolayı ülkenin güney bölgeleri 
ile batı Sibirya’da tarım üretimi gerçekleştirilmek- 
tedir. Ülkenin kuzeyinde ise hayvancılığa ağırlık 
verilmiştir. Ülkenin tarım için elverişli olmayan 
coğrafi koşulları ve üç yılda bir hüküm süren kurak-
lık ülke topraklarının yalnızca %32’sini tarım için 
kullanılabilir kılmaktadır. Ülke topraklarının %45’i 
ise ormanlık araziden oluşmaktadır. Kereste en 
önemli ihraç kalemlerinden biridir.

Belli başlı kereste üreticisi ve ihracatçısı konumun-
da yer alan Rusya Federasyonun, dünya rezerv-
lerinin 1/4’ünden fazlasını kapsayan, 75 milyar m3 
stoku olduğu tahmin edilmektedir. Kereste alan-
larının hızlı biçimde kullanımı, üretimi doğuya kay-

dırmıştır. Kereste üretiminin başlıca bölgesi olarak 
bilinen Sibirya’da işlenmiş kereste üretiminin 1/3’ü 
gerçekleştirilmektedir. 

Sovyetler Birliği dağıldığında, Rus balıkçılık endüs-
trisi dünyada Japonya, ABD ve Çin’den sonra 4. 
sırada yer almaktaydı. Halen, taze ve dondurulmuş 
dünya balık üretiminin %25’i ile dünya konserve 
balık üretiminin üçte biri Rusya’da gerçekleştir-
ilmektedir.

Hayvansal üretim de 1990’lı yılların başındaki sevi-
yeden oldukça uzak olmasına rağmen artış eğili-
mindedir. Rus halkının küçük alanlarda yaptığı üre-
tim halen toplam hayvancılık üretiminin %52’sini 
teşkil etmektedir. Rus Hükümeti hayvancılık sek-
törünün gelişimi için etkin tedbirler almaktadır. 
Yeni ulusal güvenlik stratejileri çerçevesinde gıda-
da kendi-kendine yetmeyi ve ithalata bağımlılığı 
kırmayı öncelikli hedefler arasına koyan Rusya’nın 
gıdada tam anlamıyla kendine yeterli duruma 
gelebilmesi için, başta et, süt ve sebze gibi ürünle-
rde dışa bağımlığın azaltılması gerektiği vurgulan-
maktadır. Tarım Bakanlığı ve bağımsız kuruluşların 
verilerine göre Rusya’da bugün bazı temel gıda 
ürünleri içinde yerli ürünlerin payı: Tahıl %100, 
Patates %99, Sıvıyağ: %92, Süt: %83, Et: %75, Balık: 
%70, Şeker: %60, Tuz: %50

3.1.3. Madencilik
Rusya’nın olağanüstü zenginlikteki doğal kaynak 
rezervleri ülkeyi dünyanın başlıca mineral kaynak-
larında biri haline getirmektedir. Pek çok maden 
ve mineralde ülke, dünyanın en önemli üreticisi ve 
ihracatçısı konumundadır. Özellikle büyük petrol 
ve metal cevherleri bulunmaktadır. Metal cevher-
leri içinde altı cevheri rezervleri önemli yer tutmak-
tadır.

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık %11’ini, 
doğal gaz üretiminin dörtte birini, nikel ve kobalt 
üretimini ise beşte birini gerçekleştirmektedir. Ülke 
aynı zamanda önemli bir kömür, demir cevheri, 
demir dışı metaller altın, platin ve elmas üretici-
sidir. 

Ülkedeki minerallerin üretimi genellikle tek bir 
işletme tarafından gerçekleştirilmekte olup, bu 
işletmeler dünya piyasalarını da yönlendirmektedir. 
Örneğin büyük elma üreticisi Almazy Rossii-Sakha 
dünya üretiminin dörtte birini gerçekleştirmekte-
dir. Norilsk Nickel’in dünya nikel üretiminin üçte 
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birini ve platin üretiminin %40’ını gerçekleştirdiği 
tahmin edilmektedir. Dünyanın en büyük üçüncü 
alüminyum üreticisi olan Rus Alüminyum Şirketi 
(RusAl) ise Rus iç pazarının alüminyum ihtiyacının 
% 75’ini karşılamakta ve dünya alüminyum üretimi-
nin %12-13’ünü gerçekleştirmektedir.

Rusya’nın dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin 
%5-6’sını ve dünya doğal gaz rezervlerinin üçte 
birini karşıladığı tahmin edilmektedir. Ülke aynı 
zamanda dünyanın en büyük kömür üreticilerin-
den biridir. Petrol sektörü 2004 yılına kadar özel 
sektörün kontrolünde iken bu durum 2004 yılında 
devlet kontrolündeki Yuganskneftegaz’ın Rosneft 
isimli şirketinin Yukos petrol şirketini devralması ile 
fiili olarak değişmiştir. Rusya’da petrol üreten belli 
başlı firmalar, Yukos, Lukoil, BP/TNK, Surgutneft, 
Sibneft, Tatneft, Sidanco, Slavneft, Rosneft’tir.

Önemli kömür yataklarına sahip Rusya’da 
kömürcülük sektörü Sovyet planlamacılar tarafın-
dan üretimin ekonomik olmadığının belirlenme-
sinden itibaren 1980’lerden beri bir krizle karşı 
karşıyadır. Ülkenin en büyük kömür yatakları 
kuzeyde bulunmaktadır.. 

3.1.4. Enerji
Ülkenin başlıca enerji sektörü konumunda yer 
tutan gaz sektörü devlet kontrolündeki Gazprom 
egemenliği altındadır. Gazprom, dünya doğal gaz 
rezervlerinin üçte birini kontrol etmektedir. Doğal 
gaz üretimi 2001 yılında 581 milyar metreküpe ka-
dar genişlemiş ancak 2001 yılından sonra yeniden 
yükselmeye başlamıştır. 2007 yılı itibarı ile doğal 
gaz üretimi 651 milyar metreküpe ulaşmıştır.
Ülkenin toplam doğal gaz üretiminin % 85’ini 
Gazprom gerçekleştirmiştir. Gazprom’un ihracat-
tan elde ettiği gelirler ile satışlar sübvanse edilme-
ktedir. İç fiyatlar dünya fiyatlarının yaklaşık %20
’si kadardır. Ucuz doğal gaz Rus sanayi sektörünü 
desteklemekte ve hane halkı enerji fiyatlarını 
düşük düzeyde tutmaktadır. Sanayi sektöründe-
ki kullanıcılar için uygulanan fiyatların liberalize 
edilmesi yönünde bir karar alınmış bulunmak-
tadır. Buna göre 1000 metreküp başına 45 $ olan 
fiyatların 2010 yılı itibarı ile 110-120 $’a, 2015 yılı 
itibarı ile 130-140 $’a çıkartılması beklenmektedir. 
Resmi tahminlere göre piyasa fiyatlarının 2011 yılı 
itibarı ile ihraç fiyatları ile uyumlu hale getirileceği 
öngörülmektedir Hane halkı kullanım tarifeler-
inin ise 2008 yılında %14, 2009 yılında ise % 13 
oranında artması beklenmektedir. Gaz ve elektrik 

için hane halkı tarifelerinin en az 2015 yılına kadar 
sübvanse edilmesi kararlaştırılmıştır.

3.1.5. Turizm
Rusya yılda ortalama 22 milyon turist tarafından 
ziyaret edilmektedir. Bu rakam 2000’li yılların 
başlangıcından bu yana fazla bir değişiklik göster-
memiştir. Ziyaretçilerin yaklaşık 2/3’si eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinden gelmektedir. Ancak bu zi-
yaretçilerin çoğunluğunu ülkeye çalışmak üzere 
gelen göçmenler teşkil etmektedir.

Almanya, Finlandiya, ABD, İngiltere, İtalya, Fran-
sa ve Japonya ülke turizmi açısından başlıca 
pazarlardır. Son yıllarda Güney Kore de önemli bir 
pazar olmaya başlamıştır.

Rusya, tur paketlerinin pahalı olması, otel alt-
yapısının yeterli olmaması ve otel fiyatlarının 
yüksek olması, vize temininde sıkıntılar bulunması, 
güvenlikle ilgili olumsuz imaj gibi nedenlerle yeterli 
turist sayısına ulaşamamaktadır.

3.1.6. Bankacılık
Ticari bankacılık 1980’li yılların sonunda for-
malaşdırılmaya başladığı Rusya’da 1988 yılında 
kooperatifler yasası ile devlet bankaları dışında 
ilk bankalar oluşturulmuştur. 1990’lı yılların başın-
daki enflasyonist dönemde bankacılık karlı hale 
gelmiş, bankalar asli bankacılık görevleri dışın-
daki faaliyetlerden önemli kazançlar elde ederek 
genişlemişlerdir. 

Bankalar, Rusya Federasyonu’ndaki özelleştirme ile 
de büyük işletmelerin hisselerine sahip olmuşlardır. 
1995 sonrasında rublenin aşırı değerlenmesi ve 
bankaların bu ortamda dövizde açık pozisyon 
almaları ve önemli miktarda (vadeli) forward 
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kontrata gitmeleri 1998 krizinde bankaları taah-
hütlerini yerine getiremez durumda bırakmıştır. 
Diğer taraftan, kurun baskı altında, reel faizlerin ise 
yüksek olduğu kriz öncesi dönemde bankalar kısa 
dönemli hazine kâğıtlarına yatırım yapmışlardır. 
Ağustos 1998 de devletin moratoryum ilan etmesi 
bankaları likidite problemi ile karşı karşıya bırak-
mış, devalüasyon sonrası aktiflerde yabancı para 
cinsinden çok büyük düşüşler oluşmuştur. Bu ise 
bankaların büyük kısmının batmasına sebep olmuş 
ve devlet desteği olmaksızın faaliyetlerini sürdür-
melerini imkânsız hale getirmiştir.

4. DIŞ TİCARET

Rusya, katı mevzuat ve tarife politikalarına 
rağmen dış ticarete oldukça açık bir ülkedir 

(Dış ticaret, GSYH’nin %46’sını temsil etmektedir). 
Ülke, 2012 yılında DTÖ üyesi olmuş ve hâlihazırda 
Hindistan ile serbest ticaret anlaşması müzakere 
sürecindedir. Rusya, aynı zamanda dünyanın en 
büyük 15 ihracatçısı ve 23 ithalatçısı arasında bu-
lunmaktadır.

2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden değer-
lenmeye başlaması ve petrol ihracat gelirlerindeki 
artış sayesinde yeniden artmaya başlayan iç talebe 
bağlı olarak küresel kriz öncesinde ithalatta artış 
eğilimi gözlenmiştir. İthalat hacmi 2008 yılında 
%31 artış göstermiştir. Küresel mali kriz nedeni ile 
iç talepte düşüş olmuş; bu nedenle ülkenin ithalat 
hacminde 2009 yılında ciddi ölçüde daralmıştır. 

Tablo 2. Dış ticaret istatistikleri (1000$)
Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2015 343,907,652 182,781,965 526,689,617 161,125,687

2016 285,491,052 182,257,214 467,748,266 103,233,838

2017 359,151,975 228,212,750 587,364,725 130,939,225

2018 214,372,925 116,346,902 330,671,267 98,342,582

Kaynak: KFA FUARCILIK LTD. ŞTİ, ‘Rusya Ülke Raporu’, Eylül 
2018.

2010 yılında krizden çıkış sürecinin başlaması ile 
birlikte Rusya’nın ihracatında % 31, ithalatında ise 
% 37 artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya 
ihracatı yalnızca % 0,3 artış kaydetmiştir. Aynı 
dönemde dünyadan ithalat ise % 0,5 oranında 
artmıştır. Düşen petrol fiyatları ve Ruble’nin değer 
kaybı nedeni ile dış ticaret hacmi 2014 yılında % 8 
oranında azalmıştır. Ülkenin dünyadan ithalatı % 
10,3, dünyaya ihracatı % 6,7 daralmıştır. 

Yukarıdaki grafikten görüldüğü üzere 2015 yılına 
geldiğimizde dış ticarette sert bir düşüş yaşanmış 
ve bu yıl içerisinde dış ticaret hacmi gerileyerek 
526,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir 
yol sonra bu gösterge daha da gerilemiştir. 
2017 yılında Rusya ekonomisinde meydana gelen 
olumlu gelişmeler sonucunda dış ticarette ver-
ilerinde pozitif değişim görülmektedir. Toplam 
ihracatı 359,1 milyar dolar, ithalatı ise 228,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşen bu yılsonunda toplam 
ticaret hacmi 2016 verilerine kıyasla %22 oranında 
artış göstererek 587 milyar dolara yükselmiştir. 
Ülkenin ticaret fazlası ise bu yılda 130 milyar 
dolardan düzeyindedir. 2018 yılın ilk döneminin 
sonu itibarı ile aynı şekilde artış görülmektedir. 
Bu bağlamda, bu yılın ilk 6 ayında 2017’nin aynı 
dönemine göre yüzde 46 artarak 98 milyar dolara, 
toplam ticaret hacmi ise ocak-haziran döneminde 
2017’ye kıyasla yüzde 21,6’lık artışla 330,6 milyar 
dolara yükselmiştir.

4.1. Rusya’nın Dış Ticaretinde Başlıca 
Ülkeler & Ürünler
Rusya’nın 5 milyar $ üzerinde ihracat hacmi olan 
16 pazar bulunmaktadır. Rusya’nın ürün bazında 
ihracatında özellikle ham petrol ve petrol yağları 
ön plana çıkmaktadır. Bu ürünler Rusya ihracatının 
çeyreğini oluşturmaktadır.

Rusya’nın İthalatında İlk 5 
Ülke

Rusya’nın İhracatında İlk 5 
Ülke

1. Çin - 38,1 milyar $ 1. Hollanda - 29,3 milyar $       

2. Almanya- 19,4 milyar $ 2. Çin - 28 milyar $

3. ABD - 11,1 milyar $ 3. Almanya - 21,3 milyar $

4. Belarus - 9,4 milyar $ 4. Belarus - 14,1 milyar $

5. Fransa - 8,5 milyar $ 5. Türkiye - 13,7 milyar $

Rusya, 2008 yılından itibaren en fazla Çin’den 
ithalat yapmaktadır. Rusya’nın ihracatında ise 
2004 yılından beri ilk sırada Hollanda yer almak-
tadır.
        
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine 
göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döne-
minde 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 
yükselerek 214,3 milyar dolara, ithalatı da yüzde 
13,6’lık artışla 116,3 milyar dolara çıktı.
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4.2. Rusya ile Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler 
SSCB döneminde de Türkiye’nin önemli bir ticaret 
ortağı konumunda olan Rusya ile ticari ilişkiler 1991 
yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak de-
vam etmiştir. Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari 
ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir 
avantaj sağlamaktadır.

1998 yılında Rusya’da yaşanan ekonomik kriz 
sonrasında Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi önemli 
ölçüde daralmış, iki ülke arasındaki ticaret 2000 
yılından itibaren yeniden ivme kazanmıştır. Diğer 
yandan Türkiye-Rusya dış ticaretindeki açık ise 
1997 yılından itibaren artarak devam etmiştir.
İki ülke arasında yaşanan 24 Kasım 2015 uçak 
krizinin ardından her iki ülke de normalleşe süreci-
nin en hızlı şekilde işlemesi için azami özeni gös-
termektedir. 2016 Ağustos ayından bu yana süreç 
başlamış olup Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 
seviyesinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her iki 
taraf da önemli adımlar atmıştır.

Tablo 3. Türkiye’nin Rusya ile Dış Ticareti (1000$)
YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2013 6.964.209 25.064.214 32.028.423 -18.100.004

2014 5.943.014 25.293.392 31.239.105 -19.347.679

2017 2.735,484 19.513,833 22.249,317 -16.778,349

2018/7 1.930,572 13.627,201 15.557,772 -11.696,629

Kaynak: Trademap.

Uçak krizinin ardından ara verilen charter seferleri-
nin Eylül 2016 itibariyle yeniden başlatılmış olması, 
Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak olan “Türk Akımı Doğalgaz Boru Hat-
tı Projesi” için Ekim 2016 tarihinde hükümetler 
arası anlaşma imzalanması ve projenin yeniden 
yürürlüğe konulması yarım kalan ortak projelere 
artan bir hızla devam edilmesi adına son derece 
olumlu gelişmelerdir.

2017 yılı içinde ekonomik kısıtlamaların kaldırıl-
masının ardından ikili ticarette meydana gelen 
hızlı bir iyileşme süreci 2018 yılında aynı istikrarla 
devam etmişdir.
2013 yılında ihracatımız 2012 yılına kıyasla % 4,2 
artarken, ithalatımız ise % 5,9 oranında daralmıştır. 
2013 yılında 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşen dış 
ticaret açığı bir önceki yıla göre %9,2 azalmıştır. 
2014 yılında Rusya’ya ihracatımız ülke ekono-
misindeki yavaşlama ve Rublenin değer kaybına 
bağlı olarak ithalatın daralması nedeni ile % 14,6 
oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkeden 2014 yılı 

ithalatımız ise % 0,01 artmıştır.
2017 yılında 2,7 milyar $ olan ihracatımız 2018 
yılın ilk döneminde 1,9 milyar dolar, ithalatımız 
13,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya’ya 
ihracatımızda en önemli ürün ve ürün gruplarını 
turunçgiller(Taze/Kurutulmuş) ve Karayolları 
Taşıtları için aksam, parça ve aksesuarları ve Binek 
Otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar oluşturur.
Türkiye’nin Rusya’dan gerçekleştirdiği toplam 
ithalatta petrol yağları ve bitümenli minarelerden 
elde edilen yağlar, taşkömürü, taşkömüründen 
elde edilen briktele ve ayçiçeği, aspir, pamuk tohu-
mu yağları bunların fraksiyonları ürün grupları ilk 
sıralarda yer almaktadır.

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen 
Anlaşma ve Protokoller

1- 8.10.1937 tarihli “Ticaret ve Seyrisefain An-
laşması” ile 25.2.1991 tarihli “Ticari ve Ekonomik 
İşbirliğine Dair Anlaşma”
2- 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 
2000 tarihinde onay süreci tamamlanan 
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 
ilişkin Anlaşma”
3- 15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 
tarihinde yürürlüğe giren “Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması”
4- 15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekono-
mik, Sınai, Bilimsel-Teknik İşbirliğinin Geliştirilme-
si Hakkında Uzun Vadeli Program”
5- Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası 
Karma Ekonomik Komisyon Protokolleri (13. Dö-
nem KEK Toplantısı Protokolü/01.12.2014)
6- Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası 
Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem Toplantısı 
Protokolü (12.10.2016)
7- Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası 
Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı 
Protokolü (21.10.2017).

5.ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret 

Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Dev-
letler Topluluğu, Şanhay İşbirliği Örgütü, Ortak 
Güvenlik Anlaşması Örgütü, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı, Güneydoğu Asya Ülkeleri 
Birliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı.
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6. RESMİ TATİL GÜNLERİ 
• 1-2 Ocak: Yeni Yıl
• 7 Ocak: Ortodoks Yeni Yılı
• 1-2 Mayıs: İşçi ve İlkbahar Bayramı
• 9 Mayıs: Zafer Bayramı
• 12 Haziran: Bağımsızlık Günü
• 7 Kasım: Milli Uzlaşma Günü
• 12 Aralık: Anayasa Bayramı

7. DİNİ YAPISI

Sovyet dönemine kıyasla Federasyon zamanı 
Rusya’da din olgusunun toplumsal hayat 

içindeki önemi ve görünürlüğü artmıştır. RF An-
ayasası’nın 14. Maddesi’ne esasen laik özelliği-
ni koruyan Rusya Federasyonu’nda inançların 
özgürlüğü ve saygınlığı kanunlar tarafından tespit 
edilmiştir. RF Anayasası’nın 28. Maddesi inanç 
hürriyetini anayasal bir hak ilan ederken, RF Ceza 
Kanunu’nun 148. Maddesi de “inançlı insanların 
duygularını rencide edici”, “dini teşkilatların faali-
yetlerini veya dini ayinlerin yapılmasını engelleyici” 
hareketler için cezalar öngörmektedir. 

Bu bağlamda eski dinî mabetler restore edilerek 
tekrar dinî amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır 
ki, bunların içerisinde cami ve diğer inançların 
ibadethanelerle beraber yeni- yeni kiliseler iba-
dete açılmıştır. Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya 
Müslümanları Din İdaresi gibi dinî kuruluşların faa-
liyetleri, ideolojik baskı olmadan ve eskiye nazaran 
çok daha canlı bir şekilde yürütülmektedir. Dinî 
bayramlar serbestçe ve geniş çaplı olarak kutlan-
maktadır.

Ülke vatandaşları kapsamında gerçekleştirilen 
anketler sonucu elde olunan verilere esasen insan-
ların inanç istatistikleri aşağıdaki gibidir:
-İnançsız %25;
-Ortodoks Hristiyan %64;
-Hristiyanlığın diğer mezhepleri %1;
-İslamiyet %6,
-Diğer inançlar %1;
-Cevap yok %4.
Anketten de görüldüğü kadarı ile Sovyet döne-
minde yerleşen kültürel dinamiğin bir sonucu 
olarak Rusya toplumunun yaklaşık olarak 1/4’i 
kendini “inançsız” olarak tanımlamaktadır. Ülkenin 
başlıca dini olan Hristiyanlık içerisinde büyük 
çoğunluğu (tamamı) ‘Ortodoks’ mezhebine intisap 
etmektedir.

Dine gerekli önem verilmeye başladığı son yıllar-
da Rusya Federasyonu’nda devlet iktidarının bu 
istikamet üzere yeni adımlar attığı gözlenmek-
tedir. Örneğin, Devlet Duması önemli meselele-
rde Moskova Patrikliğine danışma kararını almış, 
birçok devlet kurumunda ibadethaneler açılmış, 
ortaokul müfredatına “Dinî Kültürler ve Laiklik 
Esasları” dersi eklenmiş, bazı yüksek öğretim 
kurumlarında ilahiyat fakülteleri kurulmuş, Rusya 
Federasyonu ordusunda “din görevlisi” kadrosu 
teşkil edilmiş bulunmaktadır. Devletin içinde etnik 
Rus unsurunun ağır basması sebebiyle bu adımlar 
daha ziyade Ortodoks Hristiyanlığın teşvik edildiği 
görüntüsünü ve sonucunu vermektedir. Bu açıdan 
özellikle ortaokul müfredatına alınan “Dinî Kültürl-
er ve Laiklik Esasları” dersi, bu dersin işleniş biçimi 
ve ders kitaplarının içeriği eleştirilere sebep olmuş-
tur.

7.1. Rusya’da İslam ve Müslümanlar
Uzun yıllar komünizm rejiminde yaşayan Rus 
halkı ve Müslümanlar çok büyük zulümler gördü. 
Komünizmin çökmesiyle rahat bir nefes alan 
insanlar özgürlüklerini kazanır kazanmaz inançları 
çerçevesinde yaşamlarını sürdürmeye başladılar. 
Günümüzde İslam`ı kabul edenlerin giderek 
artış gösterdiği ve 20 milyonu aştığı belirtilen 
Müslüman nüfusun çoğunlukla İdil-Ural, Kuzey 
Kafkasya, Batı Sibirya bölgelerinde ve Moskova ile 
St. Petersburg şehirlerinde yaşamaktadırlar.

7.1.1. Tarihi Süreci
Rusya’da yaşayan Müslümanların tarihi oldukça 
eskiye dayanmakla birlikte tarih boyunca Rusya’da 
yaşayan Müslümanlar Rus Ortodoks Hıristiyanlarla 
oldukça problemler de yaşamışlardır. Bu bağlam-
da iki grup arasında dönem-dönem savaşlar ve 
sürgünler yaşanmıştır. Komünizm döneminde 
diğer dinler gibi İslam da Rusya’da yasaklandı. 
Müslümanlarda kimi hicret etti, kimi komünizm 
rejimi altında kaldı. Komünizm dağıldıktan son-
ra, Müslümanlar kendilerini hızlıca toparlamaya 
başladılar. Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsızlık 
kazandılar ve Rusya’dan ayrıldılar.
Yaklaşık bir asır komünizm rejiminde yaşayan 
Rus halkı ve Müslümanlar çok zulüm gördüler. Bir 
boşluk içinde kalan Rus halkı eski Hıristiyan Orto-
doks dinine dönerken, bazıları da İslam’ı seçtiler. 
Bugün Rusya Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik ve 
İslam’ı barındıran bir ülke haline geldi. Rusya’da 
sayısal olarak ikinci büyük din İslam’dır.
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Hazırlayan:
Kamran ELESGERLİ

7.1.2. Rusya’da İslam’ın Yeniden Dirilişi
1991’de yeniden yapılanma, yani Rus deyimiyle 
“Perestroyka”dan sonra, din özgürlüğü gündeme 
geldi. Komünizm ideolojisi altında ezilen insan-
ların çoğu çok özledikleri ve bir umut kapısı olarak 
gördükleri dinlerine sarıldılar. Rusya’da İslam 
başta olmak üzere din mensubu gruplar gün 
geçtikçe çoğalmaya başladı. “Perestroyka”dan 
sonra Müslümanların durumuna bir göz atarsak, 
Müslümanlar daha çok örgütlenmeye ve tebliğ 
çalışmalarına başladılar. Etnik Müslüman olan 
nüfusuna bir de yeni Müslüman olan nüfus katıldı. 
Bu nüfusun çoğu Ruslardan oluşmaktadır. Bugün 
hala Rusya’da etnik Rus olan insanlar din olarak 
İslam’ı seçiyorlar. Ve dolaysıyla Müslümanların 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Ama bugüne 
kadar Rusya Müslümanlarının tam sayısı bilinme-
mektedir. Bugün Rusya’da Sibirya’dan Başkırt’a, 
Tataristan’dan Kafkasya’ya kadar Müslüman nüfu-
su artmaktadır. Bazı siyaset bilimciler durum böyle 
devam ederse Rusya’da 20 sene sonra Müslüman 
nüfusunun daha fazla olacağına dikkat çekmek-
teler.   Rusya laik bir devlet olduğu halde Türki-
ye’deki gibi anayasaya dayandırarak bir Diyanet 
İşleri Başkanlığı kurmuş ve dini tekelleştirmek 
amacıyla din işleri, merkezi hükümetin kontrolünde 
yürütülmektedir. Dolaysıyla Diyanet işlerinde 
çalışan ve görev yapan Müftüler ve Din adamları 
Rusya Federasyonu Anayasaya uygun bir şekilde 
dini anlatmak ve yorumlamak zorunda bırakılıyor. 
Bu durum, İslami yaşamı benimseyenlerin hedefi 
haline geliyor. Rusya bunlara, “terörle mücadele” 
olarak isimlendirerek veya “bölücü örgütler” adı 
altında baskı uygulamaktadır.
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İslam âleminin büyük bir bölümü şu anda tarihinin 
en kritik ve en badireli bir dönemini yaşamaktadır. 

Çünkü birçok İslam ülkesinde zulüm var, kan ve 
gözyaşı var.

Bu ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz, insanlık 
dışı vahşet ve katliamlarla karşı karşıyadır. Peki, bu 
zulüm kan ve gözyaşının sorumluları kimler?

İnsanlık tarihinde son 200 yıl, Batı Medeniyetinin 
dünyada egemen olduğu bir dönemdir.

Evet, bu dönemde yeryüzünü Batılı emperyal-
istler şekillendirdi, haritaları onlar çizdi, dolaylı 
veya doğrudan bu coğrafyadaki ülkelerin yönetici 
kadrolarının oluşumunda, batılılar belirleyici oldu.
1920’li yıllara kadar, dünya coğrafyasının büyük 
bir bölümü, Batılılar tarafından işgal edildi. İşgal-
ler esnasında acımasızca katliamlar, işkenceler, 
soykırımlar yapıldı. Bu yüzden, dünya halkının 
büyük bir çoğunluğu sefalet, yoksulluk, açlık ve 
ölümle burun buruna yaşamak zorunda bırakıldı. 
İşte Batı medeniyetinin gerçek yüzü budur.
Dünyanın insanlık utancı bu hale gelişinin sebebi 
“kaba kuvveti” ve “menfaati” hak sebebi sayan Batı 
medeniyetidir.

Tarihi gerçekler bizim medeniyetimiz ile Batı 
medeniyetinin arasındaki gerçekleri açıkça ortaya 
koymasına rağmen bir süre önce Fransa Cumhur-
başkanı Macron, Türklerin Ermeni soykırımı yaptığı 
iddiasını tekrar gündeme getirmiştir. Şu tarihi olay 
İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin farklarını 
ne güzel açıklamaktadır. 1566 yılında Osmanlı Sa-
drazamı olan Sokullu Mehmet Paşa, Fransız elçisini 
çağırıp, “Saint Barthelemy” katliamını sorar. 24 
Ağustos 1572’de önce Paris’te başlayan bu katliam-
da iki gün içerisinde on binlerce Protestan, Kato-
likler tarafından katledilmişti. Sağ kalan Protestan 
soyluları da Katolikliği kabul etmişlerdi.

Sokullu Mehmet Paşa elçiye, “Bizim sancağımızın 
dalgalandığı uçsuz bucaksız yerlerde çeşitli din-
lere bağlı, çeşitli ırklardan milletler yaşıyor. Hepsi 
de inandıkları gibi yaşarlar. İstanbul’da camilerin 
yanında kiliseler ve havralar vardır. Kimse kimseyi 
rahatsız edemez.” diyerek elçiyi azarlar.

20. asra kadar, bu batıl anlayışınöncü temsilcisi 
İngiltere idi. Çünkü üzerinde güneşin batmadığı 
iddiasında bulunan İngiliz imparatorluğu ve diğer 
emperyalist ülkeler nereleri işgal etmişse, o bölgel-
ere huzursuzluğu, çatışmaları da yerleştirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar farklı etnik 
grupları, farklı din ve mezheplerden insanları asır-
lar boyunca bir arada tutup, barış ve huzur içinde 
yöneten “Bizim Medeniyetimiz” ise İngiltere’nin 
öncülüğünde, emperyalist ülkelerin hedefi idi.
Batı medeniyetinin karşısındaki, temeli İslam inancı 
olan bizim medeniyetimizdeüstün olan güç sahibi 
değil, zayıf da olsa Hakka bağlı olandır.

Bu yanlış Hak anlayışı ile İngiltere, Hindistan’a 
sözüm ona bağımsızlık vererek ayrılırken o bölg-
eye de çatışma ve huzursuzluk tohumlarını ekmiş 
ve Hindistan-Pakistan arasında”Keşmir”  ihtilafını 
doğurmuştur.

İslam âleminin uzun yıllardan beri kanayan 
yaralarından biri olan Keşmir’deki vahşet ve zu-
lümler, her yıl 5 Şubat günü bütün dünyada anıl-
maktadır.

Kısaca bilgi vermek gerekirse, Keşmir; Hindistan, 
Pakistan ve Çin sınırlarında bir dağlık bölgedir. 
Himalayaların batı ucunun güneyindeki vadi bu 
adla anılmıştır. 1947’de Britanya’nın sömürgesin-
den bağımsızlığı kazandığında nüfusunun çoğun-
luğu Müslümanlardan ibaret olduğundan Pakistan, 
Keşmir Emirliği’ne ait bu bölgeyi kendisine talep 
etmiştir.

Keşmir’in büyük çoğunluğunun Müslüman ol-
masına ve coğrafi konumu itibariyle Pakistan’a 
yakın bulunmasına rağmen bir Hindu olan Keşmir 
Emiri MaharajaHari Singh, Ekim 1947’de Keşmir’i 

UNUTULMAZ YARAMIZ: KEŞMİR
RAPOR
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Hindistan’a ilhak ettirerek kendisi de Delhi’ye 
sığındı. Bunun üzerine 27 Ekim 1947’de Hint güçleri 
Keşmir’e girdi. Pakistan ve Hindistan arasında ar-
kası kesilmeyen bir savaş başlamış oldu. O dönem-
deki nüfus kayıtları, Keşmir’in 4 milyonluk nüfusun 
3 milyonu Müslümanların, 809 bini de Hinduların 
oluşturduğuna yer veriyor. 

Bu karar Keşmir halkının yoğun itirazlarına ve 
tepkilerine yol açmış, Hindistan’ın bölgeye asker 
sevk etmesi üzerine gelişmeler Pakistan ile Hindis-
tan arasında bir savaşa dönüşmüştür. İhtilaflar ve 
çatışmalar da hala sürmektedir. 

Günümüzde Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin sınırdaşı olan Keşmir bölgesi 
bugün fiilen 4 parçaya ayrılmış durumdadır. Kuzey-
deki kısmı Pakistan tarafından kontrol edilirken, 
batısında sadece Pakistan’ın tanıdığı Azad-Keşmir 
İslam Cumhuriyeti yer alıyor. Güneyde Hindistan 
tarafından kontrol edilen Cammu-Keşmir bölgesi 
bulunuyor. Doğu’da ise Çin’in 1962’de ele geçirdiği 
Aksa-i Çin bölgesi yer alıyor.

21 Nisan 1948 tarihli 47 no’lu Birleşmiş Millet 
Güvenlik Konseyi kararında “Keşmir halkının 
geleceğinin Keşmir halkı tarafından belirlenmesi” 
gerektiği açıkça ifade edilmesine rağmen Keşmir 
sorunu uluslararası bir sorun olarak günümüze 
kadar gelmiştir ve zulüm devam etmektedir.
Bu tarihi mücadele sırasında, Keşmir’in cesur ve 
kararlı insanları eşi olmayan ve tahayyül edilemey-
ecek fedakârlıklarda bulunmuştur.

Bugüne kadar 100 binden fazla kardeşimiz bu 
uğurda hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi 
kayıp durumdadır ve kayıpların hayatta olup ol-
madıklarına dair bir bilgi de bulunmamaktadır.
10 binlerce kadınımız insan onuruna yakış-
mayan muamelelere maruz kalmış, binden fazla 
kardeşimiz misket bombalarının hedefi olmuş ve 
bu yüzden görme yetilerini kaybetmiştir. Keşmir 
meselesi sadece Hindistan’ın veya Pakistan’ın 
meselesi değil, inancımız gereği ümmetin mesele-
sidir.

Milli Görüş Partileri ve ESAM’ın Keşmir ilgisi;

2-3 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş old-
uğumuz Müslüman Topluluklar Birliği toplantısına 
katılan ve ardından 5 Aralık 2018 Çarşamba günü, 
ESAM Çarşamba Konferansı’nda konuşan Dünya 
Keşmir Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ghulam Nabi Fai 
şunları ifade etti:

“Özellikle Saadet Partisi ve ESAM yıllar boyunca 
Keşmir davasını gündemde tuttukları ve vermiş 
oldukları tüm destekler için teşekkür ediyorum. 
1991 yılında, bundan tam 27 yıl önce, Washing-
ton’da Uluslararası Keşmir Barış Konferansları 
başlatmıştık. O konferansların ilk katılımcıların-
dan biri de Sayın Recai Kutan olmuştu. Toplamda 
600’den fazla kişinin katılmış olduğu o konfer-
anslarda bir sonuç bildirgesi yayınladı. Sonuç 
bildirgesinde Recai Kutan’ın da imzası vardı.

O deklarasyonda çok basit bir şey talep ediyorduk. 
BM o dönemde Keşmir halkının kendi kaderini tay-
in etme hakkının bulunduğunu kabul etmişti. Bizim 
tek talebimiz bu kararın uygulanmasıydı.

1995 yılında Pakistan Cemaati İslami Partisi Genel 
Başkanı Hurşit Ahmed tarafından Amerika’ya 
gönderilen 7 kişilik heyete, Türkiye’den de Erbakan 
hocamızın görevlendirdiği Abdullah Gül vardı. 
Heyet gündemi 3 maddeden oluşuyordu.
İslamafobia, Filistin, Keşmir…”

8 Ekim 2005 günü kardeş Pakistan’da, son yıllar-
da emsali görülmemiş 7,6 şiddetinde bir deprem 
meydana geldi.Pakistan’ın kuzeyindeki Azad 
Keşmir adeta harabeye döndü. Resmi açıklamalara 
göre 87,350 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybet-
ti. Yüz binlerce de yaralı vardı.Hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet dileriz.
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Uzun yıllardan beri Hindistan’la ciddi sorunları 
olan bu fakir Keşmir, depremle daha da büyük 
sıkıntıların içine düşmüştü.O dönemde Saadet 
Partisi Genel Başkanı olarak görev yapıyor idim. 
Kardeşlerimizin bu acılarını paylaşmak, ihtiyaçlarını 
mahallinde tespit edebilmek için, Pakistan’a gitme 
kararı aldık.

O zamanki Genel Başkan Yardımcımız Temel KAR-
AMOLLAOĞLU, Cansuyu Yardımlaşma Derneği 
Genel Başkanı Mustafa KÖYLÜ ve Prof. Dr. Sacit 
GÜNBEY, gazete ve televizyondan muhabirlerle 
8 kişi yola çıktık. İlk gün Lahor’da, yakın işbirliği 
içerisinde olduğumuz Pakistanlı Hizmet Vakfı 
yöneticileriyle görüşüldü. Deprem ve deprem 
çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alındı. Aynı 
gün Pakistan Başbakanı Sayın Şevket Aziz ile 
İslamabat’ta yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşmemiz 
oldu. Şevket Aziz özellikle Türkiye’de devletten 
ve çok sayıda sivil toplum örgütlerinden, hatta 
şahıslardan gelen yardımlardan Pakistan halkının 
duyduğu şükran ve minnet duygularını ifade etti.
Deprem bölgesinde ilk göze çarpan husus çoğun-
lukla çadır kentlerin Avrupa Milli Görüş Teşkilatları 
ve Türk Kızılay, Türkiye IHH,Cansuyu Derneklerin-
den oluşu ve bir kısmının sahra hastane veya 
dispanserleri ve aşevleri olarak depremzedelere 
geceli gündüzlü hizmet vermeleri idi.

Ankara ve İstanbul Büyük Şehir Belediyeleri 
tarafından kurulan fırınlar, halkın ekmek ihtiyacının 
büyük bir bölümünü karşılamaktaydı.
Sadece vakıf ve dernekler aracılığı ile değil, 
halkımızda battaniye, çadır, yiyecek, giyecek 
yardımında bulunmaktaydı. 

Ziyaretlerimiz sırasında yaşlı bir Türk vatandaşı 
yanıma geldi. Ne yapıyorsunuz diye sordum. 
250 çadır getirdik ve kurduk dedi. Hangi vakıf ve 
dernek adına geldiniz dediğimde, “Biz İstanbul’da 
Sütlüce Mahallesindeyiz. Müslüman kardeşlerim-
izin uğradığı bu felaket karşısında mahalleli olarak 
toplandık. Herkes imkânını ortaya koydu 250 çadır 
satın aldık, buraya getirdik.Gördük ki dağ yamacın-
daki köylerde evleri yıkılanlar yerlerini terk etmek 
istemiyorlar. Yıkılan evlerin yanına çadırlarını kur-
duk ve onlara teslim ettik. Kısmetse bugün Türkiye’ 
ye döneceğiz’’ diye cevapladı.

ÇÖZÜM
Emperyalistler sadece kuvvetten anlar ve çekinir- 
ler. 15 Haziran 1997’de imzalanan D-8 anlaşmasının 
ortaya koyduğu prensipler ve hedefler insanlık 
âleminin barış, diyalog, işbirliği, adalet, eşitlik 
ve özgürlük özlemine cevap vermek için atılmış 
önemli ve somut bir adımdır.

Asıl olan hak ile batılın mücadelesidir. Her dönemi 
dünyayı felakete sürükleyen Nemrut’lar oldu ama 
hamdolsun ki İbrahimler de vardı. Önemli olan 
hangi safta olduğumuzdur.

Çözüm Müslüman toplulukların temsilcilerinin bir 
araya gelerek birlikte yeni adil bir dünya düzenini 
kurmalarıdır.

Gün kendi inancımız ve değer ölçülerimizin etrafın-
da toplanarak insanlığın tek kurtuluş reçetesi olan 
kendi medeniyetimizi ihya etmektir.
Keşmir’e ve bütün İslam ve insanlık alemine barış, 
huzur, adalet dualarımla…

M. Recai KUTAN
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11 EYLÜL SALDIRILARINDAN ÖNCE VE SONRA
EKONOMİK DURUM; AFGANİSTAN
Afganistan ekonomisinin %80’i tarım ürünleri 

oluştıurmaktadır.Diğer kalan %20 ‘lik kısmını 
endüstri ve hizmet sektörü oluşturmaktadır.
Haşhaş,meyve,fındık,yün,pamuk gibi tarım ürünlerini 
ülke ihraç etmektedir. Tekstil,sabun,gübre,mobilya,ay-
akkabı,doğalgaz,yağ,kömür,bakır ise başlıca endüstri 
ürünleri arasındadır. Ülke büyük ölçüde bakır rezervler-
ine de sahiptir.
Başlıca Ticaret Ortakları: Pakistan, Hindistan, Taciki-

stan, ABD, Rusya Federasyonu
Başlıca İhracat Kalemleri: Meyve, kabuklu yemişler, 
el dokuması halı, yün, hayvan postu, deriden yapılmış 
giysi ve yarı işlenmiş mücevherler
Başlıca İthalat Kalemleri: Mekanik ve diğer eşyalar, 
yiyecek, tekstil ürünleri ve petrol

Afganistanın doğru bir analizini yapabilmek için ülkenin 
bulunmuş olduğu coğrafi konumu ve tarihinde yaşadığı 
olayları iyi analiz etmek gerekir. Afganistan İran,Paki-
stan,Türkmenistan ,1991’den önce  Sovyet ve ülkenin 
küçük bir bölümünün Çin’e sınırı bulunmaktadır.Ülke 
birçok etnik kimliğe ev sahipliği yapmaktadır. İslam dini 
bu kadar farklılıkların bulunduğu Afganistan’da tutkal 
görevi görmektedir. Ticaretin kesişim yolları ve Enerji 
Nakil yolları üstünde bulunan Afganistan tarih boyunca 
çeşitli ulusların istilasına uğramıştır(yunanlar,araplar,-
farslar,Sovyetler,İngilizler vb.). Bu durumdan dolayı 
ülke çok fazla tehdit altında kalmış ve istikrarı bir türlü 
sağlayamamıştır. 1919 yılında ülke İngiliz saldırısına karşı 
mücadele etmiş ve bağımsızlığını kazanmıştır.Bu tariht-
en itibaren ülke birçok anlaşmazlık ve darbelere seyirci 
olmuştur. 1980 yılında Demokratik Halk Partisi’nin 
Perçem kanadından Bebrek kemal Sovyet askerleri-
nin desteğiyle Ülke yönetiminin başına getirilmiştir.Bu 
darbeye büyük karşıtlık besleyen muhalif kanat yıllarca 
ABD,Çin,Pakistan,İran,Suudi Arabistan tarafından para 
ve silah yardımıyla desteklenerek rejimle çatışma haline 
girmiştir. Sovyet tankları  ancak Afganistanı 1989 yılın-
da terketmiştir. Bu darbe ülkeye ekonomik manada çok 

büyük zararlar vermiştir.  1979-1999 yıllarında Afggani-
stan’da Uluslararası kurumlar tam bir ölçüm yapamasa-
da GSYİH 225 milyardan 160 milyarlara çekildiği tahmin 
edilmektedir. Bu dönemde ABD başta olmak üzere 
batılı ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 3’e kat-
lanırken Afganistanda gerileme yaşanmıştır.Dolardaki 
değer düşüşü de hesaba katıldığı zaman kişi başına 
düşen milli gelir %50-60 oranlarında düşüş yaşamıştır. 
Afganistan tüm dünyada aynı dönemde yükseliş 
meydana gelirken ülke tam tersine aşağılara doğru bir 
hareket izlemiştir. Aşağıdaki grafik ülkeyle alakalı bize 
bazı bilgiler sunmaktadır. Grafiğe bakacak olursak bir 
ülkenin ekonomik olarak 21 yılı istikrarsız geçmiştir. 
Kısacası ülke 21 yılını kaybetmiştir. 2001 yılında ülke 
Dünyanın en fakir 5. Ülkesi durumuna düşmüştür. 2001 
yılındaki ölçümlere göre 26 milyonluk ülke 4.1 milyar 
dolarlık milli geliriyle Kocaeli’nin yarısı kadar bile üretim 
yapamamaktaydı.(üretim 9 milyar dolar).

Grafik 1:GSYİH

11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen ikiz kuleler 
saldırısından sonra Usame bin Ladin’in teslim edilme-
mesi üzerine İngiltere ve ABD tarafından Afganistana 
hava saldırıları başlatılmıştı.O tarihten itibaren ülke 
Taliban tarafından yapılan terör saldırılarına maruz kal-
maktadır. 2001 yılından itibaren ülkenin ekonomik du-
rumu Dış yardıma dayalı bir hale bürünmüştür. Grafikte 
verilen bilgilere göre 2003-2012 yılları arasında ülke 
ekonomisi yıllık ortalama yaklaşık %9,2 oranda büyüme 
göstermiştir.

  
Ülkede yetenekli iş gücü sıkıntısı çekilmekte olup 25 yaş 
üstündeki okuma yazma oranı dünyadaki diğer ülkelere 
kıyasla çok düşük seviyelerdedir. Aşağıdaki grafik bunu 
açıkça ifade etmektedir. Şuan ülkedeki yetenekli iş gücü 
oranı %30 ‘lar seviyesindedir.

ANALİZ



Şubat
2019

Şubat
2019

17

EKONOMİK DURUM; AFGANİSTAN

Grafik 3-Doğrudan Yabancı Yatırım

Grafik 2 -25 yaş üstü okuma –yazma oranı

oran 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ihracat 588 503 460 720 852 571

ithalat 9,186 12,435 8,439 7,28 6,328 7,722

*Afganistan'ın ticaret yaptığı ülkelerin bildirdiği verilerdir. 
Kaynak:ITC Trademap

Yukarıdaki tabloya göre ülkenin ihracatı 2010 yılında 
588 milyon dolar olarak gerçekleşirken , ithalatı 9,186 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.Ülkedeki iç savaştan 
dolayı dış ticaretinde dalgalanmalar yaşayan Afgani-
stan’ın en yüksek ihracat verisine ulaştığı yıl 2014 iken 
aynı yılda ithalatta gerilemeler yaşansa da 6,328 milyar 
olarak gerçekleşmiştir. Ülke bundan dolayı büyük dış 
ticaret açığı yaşamakta ve dış destekten bağımsız 
ekonomik hayatını sürdüremeyecek durumdadır.Ülke 
Dünya bankası, Asya Kalkınma Bankası, Aga Khan 
kalkınma ağı gibi kuruluşlardan dış yardım almaktadır. 
Alınan dış yardımların %55’i Merkezi yönetimin giderleri 
için kullanılırken(maaş ödemeleri gibi) , % 35’lik bi kısmı 
yatırımların payına ayrılmış durumdadır. Ülke kendi 
memurunun maaşını dahi tek başına tamamını ödeye-
bilecek durumda değildir.
Afganistan hükümeti yeniden yapılandırma sürecinde 
özel sektörün gelişmesi için ülkeye yabancı sermaye- 

nin çekilmesine önem vermektedir.Bu bağlamda 
Afganistan Yatırım Destek Ajansı (AISA) verilerine 
göre ABD, Pakistan, Türkiye, İran, Birleşik Krallık ve 
Hindistan önemli yatırımcılar arasında yer almak-
ta olup en fazla doğrudan yabancı yatırım inşaat ve 
hizmetler sektörüne gelmektedir. Ülkede yerel nitelikli 
yaklaşık 47.000 şirket bulunurken , yabancı nitelik-
li şirket sayısı 3400 civarındadır. Yukarıdaki grafiğe 
bakacak olursak 2001- 2005 yılları arasında sürekli 
artan yabancı yatırımlar o tarihten itibaren dalgalan-

malar göstermiştir. Dünya Bankası 2014 yılı iş yapma 
kolaylığı endeksine göre Afganistan, İş Yapma Kolaylığı 
bakımından, 189 ülke içerisinde 183. sırada bulunmakta 
olup, bu oran ülkede iş yapmanın pek çok diğer ülk-
eye kıyasla daha zor olduğunu göstermektedir. Diğer 
taraftan, Dünya Bankasının İş Yapma Endeksine göre 
Afganistan, İşe Başlama Kolaylığı açısından 189 ülke 
içerisinde 24. sırada bulunmaktadır. 2014 yılı sonu 
itibariyle ülke güvenliğinin ISAF (International Security 
Assisstance Force) güçlerinden, Afgan Ulusal Güvenlik 
Güçlerine (Afghan National Security Forces – ANSF) 
geçmesi ve dolayısıyla uluslararası güvenlik güçlerinin 
Afganistan’dan çekilecek olmasının ülke ekonomisi 
üzerinde önemli sonuçları olacağı düşünülmektedir. 
Afganistan’ın uluslararası partnerleri tarafından 2016 
yılına kadar önemli ölçüde mali yardım yapılması sözü 
verilmiş olsa bile, ISAF güçlerinin ülkeden çekilmesi 
ülkede gelecek dönemde oluşabilecek belirsiziliği art-
tırmaktadır

SONUÇ

Afganistan uzun dönemlerden bu yana iç karışıklık 
ve savaşla uğraşan bir ülke olması hasebiyle tarım 

dışında güçlü başka sektörü bulunmayan bir ülke konu-
mundadır. 2001 krizi ülkeye çok büyük kayıp yaşat-
mıştır. Ekonomik çizelgeler iyi gibi gösterse bile GSYİH 
‘de yaşanan büyüme Afganistan halkına büyük bir etki 
sağlamamıştır. GSYİH ve Kişi başına düşen milli gelir 
ekonomilerin gücünü ülçme bakımından kullanılsada 
aslında her ülkenin maddi yeterliliğini ölçecek veriler 
değildir. Çünkü Afganistan 2001 yılından itibareb dış 
desteğe bağlı bir ekonomiye sahip olup Dışborçlarının 
yüksek derecelere ulaşması ve ülkedeki terör faali-
yetlerinden dolayı ekonominin güvensiz hale gelme-
sine sebep olmuştur. Ülke kazandığı gelirlerden kendi 
memurunun maaşını bile tam manasıyla ödeyebilecek 
durumda değildir. Şuan Afganistan nüfusunun %36’sı 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ülkede seyyar 
döviz bozdurma tezgahları dahi bulunmaktadır.(bknz 
Foto. 1).Ülkede her geçen gün belirsizlik gün geçtikçe 
artmakta ve terör olaylarından dolayı insanlar göç et-
mek zorunda kalmaktadır. Aslında özgürlük adına batı 
tarafından yapılan saldırılara maruz kalan tüm ülkelerin 
yaşadığı durumdan bir farkı yoktur. Dünyanın ezilenleri 
ayağa kalkıp herkes için adil bir dünya yönetimi mey-
dana gelmediği müddetçe bu senaryolar değişmeye- 
cektir.

 Hazırlayan
Samet GÖYDENİZ

FOTOGRAF-1
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Doğu Akdeniz Enerji Çıkmazında
TÜRKİYE - MISIR İŞBİRLİĞİ’NİN ÖNEMİ

Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yer-
leşen Akdeniz, önemli medeniyetleri içerisinde 

barındırmaktadır. Bulunduğu konumdan dolayı Ak-
deniz, dünya deniz ticaretinde önemli bir yere sa-
hiptir. Özellikle Doğu Akdeniz dünya petrol rezerv-
lerinin %68’i, gaz rezervlerinin %41’inin bulunduğu 
Ortadoğu coğrafyası ile büyük enerji ithalatçıları 
olan Avrupa arasında önemli bir noktada bulun-
maktadır. Doğu Akdeniz enerji transit hatlarının 
güzergahlarının önemli noktalarından olmasının 
yanı sıra son zamanlarda bölgede keşfedilen gaz 
ve petrol rezervleri bölgenin öneminin daha da 
artmasını sağlamıştır. Doğu Akdeniz gibi yarı 
kapalı denizlerde keşfedilen bu kaynakların pay-
laşımı  asıl sorun olarak öne çıkmaktadır.

Son dönemlerde keşfedilen enerji kaynakları ile 
gündemde yer edinen Doğu Akdeniz’de bulunan 
bu rezerv ile süreç daha da karmaşık hale gelmiş 
olup uluslararası aktörlerinde dikkatini çekmiştir. 
Amerika Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon 
kaynaklarını bir ‘’elmalı şeker’’ şeklinde Kıbrıs Türk 
halkına ve Türkiye’ye yönelik bir uzlaşma olması 
halinde kullanılacak ve çıkarılacak olan doğalgaz 
ve petrolün Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürüle-
bileceği, dolayısıyla zenginlik ve refah gelebileceği, 
bunun için de önce Kıbrıs meselesinin çözümlen-
mesi gerektiği şeklindeki bir strateji geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bu şekilde Kıbrıs’ın Türkiye’den 
koparılmasını hedeflemektedirler. 

Bunun yanında bölgede diğer bir mesele de İsrail, 
GKRY, Yunanistan ve Mısır işbirliği ile çizilen MEB 
sınırları vasıtasıyla Türkiye’yi Antalya körfezine 
hapsetme planıdır. Yunanistan ve GKRY istekleri 
olursa Türkiye’nin sahip olması gereken MEB alanı 
145000 km² den 41000 km² düşecektir.Mısır, GRKY 
ile Kıbrıs gazının da ülkesine aktarılması için temas 
halindedir. Böylece hem İsrail hem de GKRY ile 
müzakereler yürüten Mısır, enerji arz merkezine 
dönüşmek için bir sıra hamleler yapmaktadır.İsrail 
ve Kıbrıs Adası’nda tespit edilmiş doğalgaz kay-
naklarının boru hattı vasıtasıyla birleşmesi için bir-
takım görüşmeler yapılmıştır. Boru hattı vasıtasıyla 
Mısır’a taşınan doğalgazın, buradan da LNG olarak 
ihraç edilmesi düşünülmektedir.

Grafik1: Doğu Akdeniz ve Bölge Ülkelerinin Sınırları1 
Doğu Akdeniz genişliği 554 mil

Kuzey-Güney Hattı uzunluğu 340 mil

Türkiye kıyı uzunluğu 533 mil

Suriye kıyı uzunluğu 86 mil

Lübnan kıyı uzunluğu 125 mil

İsrail kıyı uzunluğu 128 mil

Mısır kıyı uzunluğu 528 mil

Grafik 2:Doğu Akdeniz Bölge Ülklerinin Kıyı 
Uzunlukları 2

Türkiye – Mısır – 
Kıbrıs Adasının 
Batısı

Türkiye (Dalaman Çayı – Antalya 
Gazipaşa)

255 mil

Mısır (Ras Alem El Rum) 318 mil

Kıbrıs (Arnauti Burnu - Baf) 25 mil

Türkiye ve Kıbrıs 
Adasının Kuzeyi

Türkiye (Antalya Gazipaşa – Akıncı 
Burnu)

215 mil

Kuzey Kıbrıs (Arnauti Burnu - Karpas 
Burnu)

135 mil

Kuzey Kıbrıs’ta GKRY uzunluğu 30 mil

Kuzey Kıbrıs’ta KKTC uzunluğu 105 mil

Türkiye ve Suriye

Türkiye (Taşucu – Kara Sınırı) 146 mil

Suriye (Kara Sınırı – Lazkiye Burnu) 26 mil

Türkiye (Anamur Burnu – Kara Sınır-
ları)

219 mil

Suriye (Kara Sınırı - Tartus) 73 mil

Harita 1: GKRY’nin Mısır ve Lübnan ile Yapmış 
Olduğu Anlaşmalarla Çizmiş Olduğu Sınırlar3

1 İslam Safa Kaya Uluslararası Deniz Hukuku 
Çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz 
Kaynakları
2 İslam Safa Kaya, a.g.e.
3 http://ankaenstitusu.com/kibris-ve-dogal-ze-
nginlikleri-mavi-vatanimizin-vazgecilmez-parca-
sidir/2-4/
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GKRY, Mısır ve Lübnan ile anlaşmalar yaparak 
çizmiş olguğu MEB Sınırları çerçevesinde şekilde-
ki durum ortaya çıkmaktadır. KKTC ve Türkiye 
hükümetinin düşüncesine göre, GKRY’nin Ada’nın 
tek temsilcisi gibi davranarak Mısır, İsrail ve Lüb-
nan’la imzaladığı MEB anlaşmalarının hiçbiri huku-
ki yükümlülük taşımamaktadır.GKRY’nin Ruhsat 
Alanlarının Türk Kıta Sahanlığı ve KKTC Yetki 
Alanlarıyla ÇakışmasıGKRY’nin Türkiye ve KKTC’yi 
yok sayarak MEB anlaşmaları imzalaması ve Tür-
kiye ve KKTC’nin deniz yetki alanları içinde arama 
ruhsatları vermesi 1982 tarihli BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nin MEB sınırlarının belirlenmesine 
yönelik 74. maddesi’ne, kıta sahanlığı sınırlarını be-
lirleyen 83. maddesi’ne, Yarı Kapalı Denizlere ilişkin 
122. ve 123. maddelerine, sözleşmenin uygulan-
masında hakkın kötüye kullanılmamasını düzenley-
en 300. ve 311. maddelerine aykırıdır.

Harita 2:Yunanistan ve GKRY’nin Çizmiş Olduğu Sınırlar4

 
Yunanistan ise GKRY’nin adanın tek temsilcisi gibi 
davranarak Mısır ve Lübnan ile yaptığı anlaşmalar 
sonucunda çizmiş olduğu sınırlara ek olarak Mısır 
ile görüşmeler yaparak Meis, Girit, Kerpe, Kaşot ve 
Rodos Adası üzerinden çizmek istediği sınırlarla 
Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetmek isteme-
ktedir. Ancak yürütülen bu çalışmalar Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’ne 
göre Hakkaniyete göre belirlenmesi gereken MEB 
Sınırları kurallarını ihlal etmektedir. Rodos, Kerpe 
ve Kaşot ters ada konumunda bulunduğu için 
kıta sahanlığı mevcut değildir. Türkiye bu noktada 
Uluslararası Hakem Mahkemesi’nin İngiltere ile 
Fransa arasındaki Saint Miquelon AdasıKanal kıta 

4 http://www.hidropolitikakademi.org/gkrynin-tur-
kiye-cumhuriyetine-ve-kuzey-kibris-turk-cumhuriye-
tine-ait-deniz-yetki-alanlarinda-hidrokarbon-arama-calisma-
lari-ve-munhasir-ekonomik-bolge-anlasmalari.html

sahanlığı uyuşmazlığında belirttiği gibi Türk ana 
karası ile Yunan ana karası arasında çizilecek ortay 
hattın ters tarafında yer aldıkları için, bunlara sınır-
landırma esasında karasuları dışında kıta sahanlığı 
ya da MEB verilmeyeceği tezini kullanmalıdır. 

Harita 3:Türkiye ve KKTC’nin Çizmiş Olduğu Sınırlar5 
 
Doğu Akdeniz’de Türkiye açısından kıta sah-
anlığının sınırlandırılması meselesi 3 noktada 
toplanabilir. Kuzeyde Kıbrıs Adası’yla Anadolu 
Kıtası arasındaki sınırlandırma, Türkiye ile Suriye 
arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırması bölge-
si ve Türkiye- GKRY-Mısır arasındaki bölgedeki 
kıta sahanlığı sınırlandırmasıdır. Kuzeyde Kıbrıs 
Adası’nın sınırlarının Türkiye’ye oranla çok daha az 
olması, Türkiye’nin limanlarına ulaşımının korun-
ması (Örneğin Gine - Gine Bissau uyuşmazlığında 
Buba Limanı’nın ulaşımının korunması) gibi sebe-
pler Türkiye’nin bölgede olabilecek en geniş kıta 
sahanlığına sahip olmasını, Kıbrıs Adası’nın ise, 
karasuları dışında kıta sahanlığı ya da MEB’e sahip 
olmamasını hakkaniyete uygun hale getirmektedir.

Türkiye- GKRY-Mısır arasındaki sınırların çizilme-
sinde ise ortay hatlar hakkaniyete uygun olarak 
düzeltilmesi ile çizilmesiyle; Girit ve Kaşot ada-
ları üzerinden Yunanistan’la olan bölgede sınır-
landırılarak oluşturulmalı ve Antalya körfezine 
hapsedilmenin önüne geçilmelidir. Bu şekilde hem 
Kıbrıs ile bağımızın kesilmesinin önüne geçilecek 
hemde mevcut enerji kaynaklarından maksimum 
düzeyde fayda sağlanabilecektir.

5 http://www.hidropolitikakademi.org/gkrynin-tur-
kiye-cumhuriyetine-ve-kuzey-kibris-turk-cumhuriye-
tine-ait-deniz-yetki-alanlarinda-hidrokarbon-arama-calisma-
lari-ve-munhasir-ekonomik-bolge-anlasmalari.html

Hazırlayan: Cihan UZUN
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Bugün günlerden 26 şubat. Tarihe ‘kara harfler’ 
le yazılan bugünde hiç unutmadığımız ve hiç 

unutamayacağımız bir vahşet, trajedi ve ‘insan 
haklarının’ yok edildiği bir soykırım yaşanmış ve 
acılarla hep yaşatılmaktadır. Bu soykırımın adı 
‘’Hocalı Soykırımı’dır.  Bir tarafta acımasızlığın, in-
sanlıktan bir haber zihniyetin ve zalimce bir tavrın, 
diğer bir yanda ise şerefliği bayrak edinen düşün-
cenin, ölümü Allah’a ulaştıracak bir vasıta olarak 
görülen inancın, mertçe ve korkusuzca mücadele 
azminin var olduğu bu soykırım sadece Azerbay-
can halkının değil aynı zamanda dünya tarihinin 
en korkunç ve trajik sayfalarından biridir. Acımasız 
ve korkusuzca gerçekleştirilen bu soykırım eylemi, 
insanlık tarihine en korkulan kitlesel terör eylem-
lerinden biri olarak hiçbir zaman zihinlerimizden 
silinmeyecektir.

Soykırımın Kronoloji’si
Hathin, Hiroşima, Nagazaki ve Songymi gibi 
yüzyılın korkunç trajedileriyle aynı çizgide yer 
alan ve 20. yüzyılın sonunda gerçekleşen ‘Hocalı 
Soykırımı’ zalim, agresif ve cezai Ermeni politi-
kasının bir sonucudur. İki inancın,  iki milletin ve iki 
düşünce arasındaki karşı-durmanın başlangıcına 
neden olan bu sonucun, yani, ‘Hocalı Soykırımı’nın 
tarihi sürecini dikkatle takip edelim: 
Hocalı, ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği 
süreç içerisinde (18 Ekim 1991) tarihi müttefikleri 
(Rusların)  bölgede yerleşen 366. alayından da 
destek alan Ermeniler tarafından giriş ve çıkış 
yollarını kapatılarak ablukaya alınmıştır. Bu ayın 
sonundan itibaren tüm kara yoluna ulaşım kapa-
tılmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter 
kalmıştır ki, bölgeye son helikopter 1992 yılı 
Ocak ayının 28’inde gidebilmiştir. Bu da yapıla-
cak olan zulmün ne kadar şiddetli ve acımasızca 
gerçekleştirileceğinin başlıca göstergesi olarak 
görülmemesi imkansızdır. 

Şuşa şehrinin semalarında sivil helikopterin vurul-
ması ve bunun sonucunda 40 kişinin ölümünden 
sonra tüm ulaşıma kapatılan Hocalı’ da mevcut 
ayın başlarından itibaren elektrikler kesilmiştir. Ça-
resiz ve yardımsız bir şekilde ablukaya alınan şehir, 
Şubat ayının ortalarından sonra Ermeni silahlı bir-
likleri tarafından tam şekilde kuşatılmış ve her gün 
toplarla, ağır makineli silahlarla bombalanmıştır.  
Ama yerli ahali, bu zorluğa rağmen kahramanca 

ve cesur bir şekilde ayakta durmayı başarmış ve 
gerekli savunmayı sağlamıştır. Sadece el tüfeği 
ve küçük makinelerle silahlanmış ‘özünü müdafie 
destesi’, yerli ahaliden teşkil olunmuştur.
Hocalı saldırılarına hazırlık, 25 Şubat’ta, savaş 
alanına 366. alayının akşam saatlerinde gelme-
siyle başlanıldı. Saldırı, toplardan, tanklardan ve 
“Alazan” tipli yeni toplarından, iki saatlik ve ara 
verilmeden, yapılan ateşlerle gerçekleşti. Şehre üç 
istikamette saldırıldığından dolayı ahali, tek kurtu-
luş yolu olan Askaran’a doğru çekilerek savunmaya 
devam etmeye çalışmıştır.  Ama kısa sürede bunun 
bir kurnaz adım olduğu anlaşılmış ve Naxçevanik 
köyü yakınlarında, yerli ‘özünü müdafie destesi’ Er-
meni silahlı kuvvetleri tarafından önleri kesilmiş ve 
gülle ateşine tutularak şehit edilmişlerdir. Bu azmış 
gibi silahsız ve savunmasız, zayıf ve yoksul insan-
ların (kadın, çoluk-çocuk ve yaşlılar) çoğu karlı dağ 
ve ormanlarında, Askeran-Nahçıvanik ovasındaki 
Ermeni silahlı kuvvetler tarafından vahşicesine 
şehit edilmiştir.

Hocalı Soykırımı’nda hayatını kaybedenler:
Çocuklar - 63 kişi
Kadınlar - 106 kişi 
Yaşlılar - 70 kişi.

8 aile tamamen tahrip edilmiştir.
25 çocuk her iki ebeveyni kaybetmiştir.
130 çocuk bir ebeveyni kaybetmiştir. 

487 kişi yaralanmıştır.
76’sı çocuk olmakla 1275 kişi esir alınmıştır.
150 kişi itkin düşmüştür (kaybolmuştur).

Bu cinayette, 56 kişi özel vahşet ve zulümle 
öldürüldü. Canlı yandılar, başları kesildi, derileri 
soyuldu, bebeklerin gözleri çıkarıldı, hamile kadın-
ların karınları süngülerle kesildi. Ermeniler beden-
lerine bile hakaret ettiler.

RAPOR

HOCALI KATLİAMI
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Bu rakamlar, 1988’de Ermeni SSR’ sinin desteği 
ve Sovyet Rusya rehberliğinin ihmalkarlığı ile 
başlamış, Azerbaycan SSR’ nin bir parçası olan 
Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’ nın Ermenistan’ a 
birleştirilmesi iddiasını gerçekleştirme konusun-
daki ihmali ile meydana gelen Ermeni-Azerbaycan 
Dağlık Karabağ çatışmasının en korkunç kanlı 
trajedisinin bariz örneğidir.

Neden Hocalı?
Yukarı Karabağ savaşı başladığından itibaren bu 
bölgenin en önemli tepelerinden birisinde olan 
Hocalı stratejik konum olarak Ermenistan Silahlı 
Kuvvetleri önem arz etmekte ve askeri bir hedef 
niteliğinde taşıyordu. Coğrafi- stratejik konum 
olarak Karabağ dağ silsilesinde Ağdam-Şuşa, 
Eskeran-Hankendi yollarının üzerinde yerleşen 
Hocalı’ nın Ermeniler tarafından saldırıya müsait 
olması ve bölgenin (Karabağ) başlıca şehri olan 
Hankendi’nden 10 km uzaklıkta güneydoğusunda 
yer alması dikkatlerden kaçınılmayacak derecede 
önemliydi.  Ve bularla beraber Karabağ’daki tek 
havaalanı Hocalı’da olduğu da unutulmamalıdır.
Ermenilerin Hocalı’ yı hedef alma amacı neydi? Bir 
yandan, Dünya’daki Hocalı’ yı karadan kaldırmak, 
diğer bir taraftan andan da Karabağ’ın dağlık kesi- 
minde Azerbaycan’ lılardan kaynaklanan stratejik 
bir engeli ortadan kaldırmaktır. Çünkü Hocalı, 
tarihin ve kültürün geleneklerini Azerbaycan’ın 
eski zamanlarından modern zamanlara yansıtan 
bir konut yeriydi. Bu özel kültür, Hocalı-Gedabey 
kültürü olarak tarihe geçmiştir. Hocalı’ nın krom-
lekleri, dolmenleri, tepegözleri, höyükleri ve diğer 
anıtların yanı sıra çeşitli ev eşyaları, insan toplu-
munun gelişim dinamiklerini yansıtan maddi kültür 
örnekleridir.

Bundan dolayıdır ki, önceden hazırlan plan doğrul-
tusunda ilerlersek, bir milletin varlığını yok etmek 
veya aradan kaldırmak için onlara mahsus olan 
başlıca şeyleri, yani kültürlerini yansıtacak-dil, anıt, 
kabir- maddi ve manevi tüm şeyleri yok etmeye 
çalışmışlardır ki, bu istikamette atılacak ilk adım 
için en müsait yer-hedef- Hocalı idi.

Şimdi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır ki, Ho-
calı sıradan olarak listenin başına alınan bir şehir 
olmamıştır. Hem tarihi ve kültürel acısından değeri 
hem de coğrafi-stratejik önemi Ermeni iş birlikçil-
erinin dikkatinden yayınmamış ve bu bağlam-
da mevcut plan doğrultusuna gerekli tedbirler 
alınarak soykırım gerçekleştirilmiştir.

Hocalı Soykırımı ve Uluslararası Birlikler’ in 
Sessizliği
Dünyada kabul edilen uluslararası sözleşmeler ve 
evrensel yasalar ‘Hocalı Soykırımı’nı sadece bir 
trajedi olarak kınamak ve kabul edilemez bir olay 
olduğunu belirtmekle yetinmektedir.  Bundan 
savayı, 9 Aralık 1948 tarihinde BM Uluslararası 
Adalet Divanı’nda, Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne aykırı hareket 
eden ve bundan dolayı suçlu konumunda olan Er-
menistan Cumhuriyeti aleyhine gerekli yaptırımlar 
yapılması beklenirken, soykırımı gerçekleştirenler 
arasında yer alanlarla beraber Seyran Ohanyan, 
Serzh Sarkisyan ve Robert Kocharian ve başkaları 
dün olduğu gibi bugün de Ermenistan’da önemli 
devlet görevlerinde bulunmaktadırlar.

Anlaşıldığı üzere yıllardır süregelen ‘Hocalı 
Soykırımı’ meselesi defalarca uluslararası kurum-
lara şikayet edilse de, bu bağlamda ilgili mahke- 
melere gerekli başvurular yapılsa da şuana kadar 
bu soykırım ilgi her hangi bir yaptırım yapılmadı ve 
böyle giderse yapılamayacak ve sadece bir ‘tartış-
ma meselesi ‘olarak kalacaktır. 

Sonuç
Elbette yaşanan olaylardan dolayı derin acılar 
hissetmemiz nedeniyle duygusallıktan uzak 
durmamız mümkünsüzdür.  Ama , ‘Hocalı 
Soykırımı’ hususunda sonuç elde edebilmek ve 
sorumluların cezalandırılması suretiyle adaletin 
mümkün olduğunca sağlanabilmesi için meseleye 
yaklaşımımızda duygusallıktan öteye geçmemiz ve 
rasyonel yaklaşımı benimsememiz şarttır.
Bu soykırımın tanınması için yapılabilecek pek çok 
şey olsa da en başlıcası yapılacakların sistemli ve 
koordineli bir bütün olarak gerçekleştirilmesidir. 
Bu bağlamda; Başta İslam Birliği kurulması üzere 
hiçbir milletin soykırım ve diğer insanlığa karşı 
suçlarla karşılaşmak durumunda bırakılmaması ve 
hiç kimseye bu ve benzeri insanlık dışı fiillerin icra 
edilmemesi gerekmektedir…

Kaynakça:
ARSLAN, Kahan Onur. ‘’ İkinci Binin Eşiğinde Bir İnsanlık 
Ayıbı: ‘’, Hukuk Gündemi II. 2018. ss. 23-34
Ombudsman - Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ko-
miseri, ‘ Hocalı Soykırımı’, (Erişim Tarihi: 20.02.2019), http://
ombudsman.gov.az/az/view/pages/163

Hazırlayan:
Kamran ELESGERLİ
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Rusya: INF’yi İhlal Ettiğimiz Suçlaması Uy-
durma Bilgilere Dayanıyor…

Daily Beast gazetesi, ABD istihbarat çalışan-
larının, Rusya’nın 23 Ocak’ta yabancı temsil-
cilere gösterdiği füzenin 9М729 seyir füzesi 

olmadığını iddia ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İg-
orKonaşenkov, “Rusya’nın INF’yi ihlal 

eden 9М729 füzesini geliştirdiği yönündeki 
tüm suçlamaların sadece CIA ve ABD’nin 

jeo-uzamsal istihbarat ajanslarının uydurma 
‘istihbarat bilgileri’ üzerine inşa edildiği açıkça 

belli oldu” diye konuştu.
ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler 

Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiğini öne sürdüğü 
9M729 füzesi, 23 Ocak 2019 tarihinde, ya-

bancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifing-
de tanıtılmıştı. Askeri ataşelere 9M729’un 
özellikleri hakkında verdiği brifinge ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği 

ve NATO’nun Rusya’daki ataşeleri katılmayı 
reddetmişti.

Barzani İle ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 
Suriye’yi Görüştü…

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Me-
sud Barzani, Erbil’in Salahaddin kasabasındaki konu-
tunda Jeffrey başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir 
araya gelerek bölgenin ve Irak’ın siyasi durumunun 

yanı sıra Suriye’deki son gelişmeleri ele aldılar.
İkili görüşte bizleri şaşırtacak açıklamalar yer almak-

tadır:
Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluştur-

duğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile 
Jeffrey’nin terörle mücadelenin önemine değindiği 

aktarıldı.
Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının 

ABD’nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.
Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin 

sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

İsrail’de Kaçırılan Binlerce Çocuk Avrupa Kökenli Yahudilere Evlatlık Verildi… 

Amerikan The New York Times ( (NYT) gazetesi, İsrailli yetkililerin, ülkenin kuruluş yıllarında ‘Mizrahi’ olarak 
bilinen Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli Yahudi ailelerin çocuklarını kaçırarak, ülkedeki Avrupa kökenli 

‘Aşkenaz’ Yahudilerine evlatlık verdiğini ileri sürdü.

Ülkede, kuruluş döneminde yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle geçici barınma merkezlerinde kalan ve 
çoğunluğu Yemenli olan Yahudi ailelere bebek ve çocuklarının öldüğü söylendi ancak ailelere evlatlarının ne 

cesedi ne de mezarları gösterildi.
‘Yemenite Children Affair (Yemenli Çocuklar Olayı)’ adı verilen süreçte, resmi rakamlara göre binden fazla 
çocuk kayboldu ancak haberde insan hakları savunucuları bu rakamın 4 bin 500 kadar olduğunu savundu.

‘Sistematik Bir Şekilde’ Ailelerinden Koparıldılar
Katiee, NYT’ye yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin çocukları “sistematik bir şekilde” ailelerinden ko-

pardığını belirterek, “Eski ilkel toplumdan ayrı, yeni bir nesil yetiştireceklerini düşündüler.” değerlendirme-
sinde bulundu.

HABER
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Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko: 
Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal da-
hilinde: ‘Ukrayna, Rusya’yla yüzyıl savaşına 

hazırlanıyor’ ifadelerini kullandı…

Ukrayna’da yayın yapan ‘112 Ukrayna’ televi-
zyonunda yer alan habere göre Poroşenko, “Ask-
eri uzmanlar, Ukrayna ile Rusya sınırındaki silahlı 

grubun taktik saldırı grubu olduğunu belirtiyorlar. 
Bunun savunmayla hiç bir ilgisi yok. Askeri bir 
saldırı için ordalar, Kremlin buna hazırlanıyor” 

dedi.

İhtilafın büyüyerek ‘tam ölçekli savaş’ seviyesine 
gelme ihtimali olduğunu söyleyen Poroşenko, 
Moskova’yı ‘Rusya-Ukrayna sınırına çok sayıda 

asker yığmakla’ suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Aralık 
ayında düzenlediği yıllık basın toplantısında, 
“Kendi halkının çıkarlarının nerede olduğunu 

anlamayan Kiev koridorlarındaki iktidarda ruso-
fobi olduğu sürece,  Rusya ile Ukrayna arasındaki 

gerginliğin devam edeceğini” söylemişti.

Brexit Görüşmelerinde İlerleme Yok… 

May, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ile Brüksel’de yaptığı görüşmenin ardın-
dan açıklamada bulundu.

Açıklamada, İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit’in ardından 
fiziki sınır girmemesi için formüle edilmiş tedbir maddesinin görüşüldüğüne dikkati çeken May, “Tedbir 
maddesinin süresiz olmamasını sağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan değişikliklerin yapılması gerek-

tiğinin altını çizdim” diye konuştu. Çözüm bulmak için çalışmalara hızla devam edeceklerini söyleyen May, 
“İngiltere’nin AB’den düzenli biçimde ayrılması iki tarafın da çıkarına” ifadesini kullandı.

Juncker ve May görüşmesinin ardından yayınlanan yazılı açıklamada, İngiltere’nin AB’den düzenli ayrılığına 
ilişkin atılabilecek adımların görüşüldüğü, toplantının yapıcı geçtiği kaydedildi.

Tedbir maddesinin geçici olmasına yönelik hangi yasal güvencelerin sağlanabileceğinin tartışıldığına işaret 
edilen açıklamada, AB Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay’in 

gelecekte tedbir maddesine alternatif olabilecek seçenekleri değerlendirmek üzere görevlendirildikleri 
belirtildi. Açıklamada, Juncker ve May’in çalışmalardaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere gelecek günlerde 

tekrar görüşecekleri ifade edildi.

Fransa, Yemen’de Öldürüyor’… 

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin 
Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Ara-
bistan’a silah satmaya devam etmesine tepki 

göstermek için Ulusal Mecliste “Fransa Yemen’de 
öldürüyor” yazılı pankart açtı.

Ulusal Mecliste, hükümetin Yemen’de yaşanan 
savaşa sessiz kalmasına “Fransa Yemen’de 

öldürüyor” yazılı pankart açarak tepki gösteren 
Nadot, Mecliste Yemen’le ilgili hiçbir oturum 

yapılmadığına dikkati çekmiş ve aynı zamanda 
Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satmaya devam 

etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu 
Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce 
ihraç edilen Nadot’nun açtığı pankart Mecliste 

paniğe neden oldu.

Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nad-
ot’nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.
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Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: 
Türkiye İle Müzakereler Askıya Alınsın… 

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, müzak-
erelerin askıya alınması önerisi, 7’ye karşı 47 
oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı.

Piri, raporunda Türkiye’deki başkanlık sistemini 
‘açıkça otokratik’ bir yönetim olarak tanımladı. 
Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan 
Piri, Türkiye’de demokratik denetim eksikliği 

bulunduğuna işaret etti. Piri, gazeteciler, poli-
tikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil 
olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının 

tutuklandığına dikkati çekti.
‘Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı’

AP Türkiye Raportörü, “Türkiye, bir aday ülke 
olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi 

sonuçları olmalı” dedi.
AP’deki Hristiyan Demokrat grup üyesi Hollan-
dalı parlamenter Esther de Lange de, “Türkiye 
ile müzakerelerin fişinin kalıcı olarak çekilme-

sini” istedi. De Lange, AB ve Türkiye’nin bir 
işbirliği üzerinde çalışması gerektiğini savundu.

Liberal Grup üyesi Marietje Schaake ise, bu 
oylama ile AP’nin “Erdoğan’ın Türkiye üzerinde-

ki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği 
konusunda net bir işaret gönderdiğini” söyledi. 

Ancak Schaake, Kati Piri gibi, AB’nin Türkiye 
ile olan bağlarını tamamen koparmasına karşı 

çıkıyor.

Mescid-İ Aksa’nın Kapıları Yeniden Açıldı… 

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kis-
vani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç 
saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın kapılarının 
yeniden açıldığını belirtti. Kisvani, İsrail polisinin 
Harem-i Şerif’teki Müslümanlara ve vakıf görevl-
ilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs 
İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu 
birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı’nı zin-
cirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri 
kırmasının ardından meydana geldiğini belirten 
Kisvani, “Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i 
Aksa’nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif’in 

avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı” dedi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapa-
tmasını kınayan Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı’nın 
Mescid-i Aksa’nın bir parçası olduğunu ve İsrail’in 
bu uygulamalarının kabul edilmeyeceğini vurgu-

ladı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı 
açıklamada, Mescid-i Aksa mahkeme kararıyla 
kapalı olan bir bölgeye girmeye çalışan 5 kişi 

gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.

Suudi Veliaht Prens, Hindistan’a 100 Milyar Dolarlık Yatırım Sözü Verdi… 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında Hindistan’ın 
başkenti Yeni Delhi’de Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bin Selman ve 

Modi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgesel istikrarın ve komşuluk ilişkilerinin korunması için 
Hindistan ve Pakistan arasındaki Yeni Delhi-İslamabad diyaloğunun yeniden başlaması konusunda görüş 

birliği sağlandığı bildirildi.
Taraflar, uluslararası ticaret güvenliğinin sağlanması ve iki ülkenin güvenlik ve refahı için hayati önem 

taşıyan deniz güvenliğinin pekiştirilmesi için Hint Okyanusu’na sahili olan ülkelerle hareket edilmesi ge-
rekliliğine işaret etti. Veliaht Prens’in Başbakan Modi ile görüşmesinde ayrıca ülkeye 100 milyar dolarlık 

yatırım sözü verdiği belirtildi. Bu meblağın 11 milyar dolarının, ülkenin batısında Umman Denizi kıyısındaki 
Maharaştra eyaletinde kurulacak dev petrokimya tesisi projesine harcanacağı, 89 milyar doların da çeşitli 

ekonomik iş birliği projelerinde değerlendirileceği ifade edildi.
Taraflar görüşmede turizm, iskan, finans ve yayıncılık alanlarında ikili iş birliği öngören 5 mutabakat zaptı 

imzaladı.
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Mısır’da İhvan’ı Destekleyen Pek Çok Kişi Ve 
Kuruluşun Varlıklarına El Konuldu… 

Devlete bağlı El Ahram Gazetesi’nin internet 
sayfasında yer alan habere göre, Güney Kahire İlk 
Derece Mahkemesi, 3 Aralık 2018’de 614 kişi, 268 
ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının 

mal varlığına el konulmasına karar verdi. Söz 
konusu gerçek ve tüzel kişilerin, 2013 yılından 

bu yana ülkede terör listesinde yer alan İhvan’a 
mensup olmak ve desteklemekle suçlandığı ifade 
edildi. Haberde, mal varlıklarına el konulan gerçek 
ve tüzel kişilerin isimleriyle ilgili bilgi paylaşılmaz-
ken, mahkemenin söz konusu malların Hazineye 

aktarılmasına karar verdiği kaydedildi. 

Karara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olduğu 
Belirtildi.

Mısır kanunlarına göre mal varlıklarına el konulan 
kişi ve kuruluşların, kararın tebliği tarihinden iti-

baren 10 gün içinde istinaf mahkemesine başvur-
ma hakkı bulunuyor. Ülkede en son Eylül 2018’de, 
aralarında darbeyle görevinden alınan Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi’nin de bulunduğu bin 

589 kişi, bin 133 dernek, 118 şirket, hastane ve 
haber sitesinin mal varlıklarına el konulmuştu.

Çin’den İran’a ‘Bölgesel Meselelerde’ Destek… 
Çin Devlet Baskanı Şi Cinping, İran Meclis Başkanı Ali Laricani’yi başkent Pekin’de bulunan Büyük Halk 

Salonu’nda kabul etti. Görüşmede uluslararası ve bölgesel meseleler nasıl değişirse değişsin Çin’in İran ile 
kapsamlı stratejik ilişkiler geliştirme kararlılığının değişmeyeceğini belirten Şi, iki ülkenin yeni şartlar altında 
karşılıklı stratejik güveni ilerletmesi ve karşılıklı çıkarlara konu alanlarda birbirlerini desteklemesi gerektiğini 

kaydetti. Şi, güvenlik, terörle mücadele ve kültür alanlarında işbirliği ve etkileşimin güçlendirilmesi ve iki 
ülkenin pragmatik işbirliğini uygun şekilde geliştirmek için orta yolda buluşması çağrısı yaptı.

‘İran’ın Yapıcı Bir Rol Oynamasını Destekliyoruz’
Çin’in Ortadoğu’da uluslararası ve bölgesel taraflar arasında erken bir tarihte istikrar yolunda işbirliği-

ni savunduğunu ifade eden Devlet Başkanı Şi, “İran’ın bölgesel barış ve istikrarda yapıcı rol oynamasını 
destekliyor ve bölgesel meselelerde yakın iletişim ve koordinasyon kurmayı arzu ediyoruz” ifadelerini 

kullandı. İran Meclis Başkanı Laricani de ikili, dostane iş birliğini güçlendirmenin sadece iki ülkenin temel 
çıkarları için değil, Asya ve dünyada barış, istikrar ve kalkınma için de önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ile İran Zor Günlerde Daima Birbirlerinin 
Yanında Durdu’… 

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi 

Prof. Dr. Derya Örs ile bir araya gelen Vaizi, Anka-
ra — Tahran ilişkilerine dair değerlendirmelerde 

bulundu.

Türkiye ile İran’ın ekonomik, siyasi, bölgesel ve 
uluslararası alandaki ilişkilerini geliştirmesini 

gerektiğini vurgulayan Vaizi, “İşbirliği ve koor-
dine içinde mevcut tüm kapasiteyi Türkiye ve 

İran halklarının çıkarları doğrultusunda aktif hale 
getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Vaizi, 

iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesiyle güzel 
anlaşmalar imzalandığına ve bunların uygulamaya 
konulmasıyla Ankara ile Tahran arasındaki ilişkile-
rde yeniliğe ve hareketliliğe şahit olabileceklerine 

dikkati çekerek, “Türkiye ile İran zor günlerde 
daima birbirlerinin yanında durdu ve durmaya 

devam edecek. Hiçbir şey İran ile Türkiye arasın-
daki samimi ve kardeşlik münasebetlerine engel 

olamayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Ankara ile Tahran arasındaki iş birliğinin geliştir-
ilmesi için geniş bir zemin ve muhtelif imkanlar 

olduğunu belirten Vaizi, şunları kaydetti: “Yapılan 
anlaşmalar doğrultusunda iki ülke arasındaki 
ticari ve bankacılık ilişkilerini mümkün olduğu 

kadar geliştirmeye kararlıyız”
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Yemen’de Husiler’den ‘İsrail İle Normalleşme 
Karşıtı’ Protesto… 

El-Yemani’nin, ABD öncülüğünde Polonya’nın 
başkenti Varşova’da düzenlenen ‘Orta Doğu’da 

Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek’ isimli 
İran karşıtı konferansta İsrail Başbakanı Netanya-

hu’nun yanına oturmasının ardından binlerce Husi, 
bu duruma tepki gösterdi. Sana, Hudeyde, Zemar 
ve Sada kentlerinde gerçekleştirilen “İsrail’le nor-

malleşme karşıtı” gösterilerde Yemani’nin Netanya-
hu’nun yanına oturması şiddetle kınanarak İsrail ile 

normalleşme karşıtı pankartlar açıldı.
Göstericiler, Filistin davasına bağlılık ve İsrail 

karşıtı sloganlar attı. Yemen Dışişleri Bakanı Ha-
lid el-Yemani’nin, ABD öncülüğünde Polonya’nın 
başkenti Varşova’da düzenlenen “Orta Doğu’da 

Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” isimli 
konferansta İsrail Başbakanı Benyamin Netanya-

hu’nun yanına oturması eleştirilere neden olmuştu. 
Yemani’nin, konuşması sırasında mikrofonu bozulan 
Netanyahu’ya kendi mikrofonunu ödünç vermesi ve 

Netanyahu’nun bunun üzerine Yemani’yle şaka-
laşarak ona ‘bunun iki devletin iş birliğinin ilk adımı’ 
olduğunu söylemesi Yemenliler tarafından tepkiyle 

karşılanmıştı.

Karadağ ve Sırbistan’da Hükümet Karşıtı Protestolar 

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, “5 milyondan yalnızca biri” sloganıyla 11 hafta önce düzenlenmeye 
başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da gerçekleştirilen 

protestoda cumhurbaşkanı ile başbakanın istifası talep edildi.
Memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere Belgrad sokaklarına inen binlerce gösterici, “Vucic aşağı, ka-

pitalizm aşağı” ve “Halkın yanındayız” yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, bu haftaki protestoda daha önce 
muhalefetteki 34 siyasi organizasyon tarafından imzalanan bir anlaşmaya imza attı.

Avukat Bozo Prelevic, burada yaptığı konuşmada, gösterilerden vazgeçmeyeceklerini anımsatarak, “Pro-
testolar sonuç vermeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu. Protestoya katılan göstericiler cumhur-
başkanlığı binası önünde “Hırsız Vucic” sloganları attı ve imzaladıkları anlaşmaları meclis binası önüne 
yerleştirilen kutulara atarak meşaleler yaktı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, göstericilerin 

imzaladığı anlaşmayı “İnanılmaz saçmalıklar yığını” olarak nitelendirdi. Sırbistan’daki hükümet karşıtı pro-
testolar, 11 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic’in saldırıya uğramasıyla 

başlamıştı. Karadağ’da Cumhurbaşkanı ile Başbakanın İstifası Talep Edildi
Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenen protestoya katılan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Milo 

Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic’in istifasını istedi.
Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, protestoya 10 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, eyleme 

yolsuzluğun neden olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Slavoljub Stijepovic’in 2016 yılında düzenlenen genel seçim öncesi bir iş 

adamından içerisinde 100 bin dolar bulunan bir zarf almasına ilişkin görüntülerin geçen ay kamuoyuna 
sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatıldı. Stijepovic, dün kara para aklamak suçundan gözaltına alındı.

Maduro: Venezüella’daki Darbe 
Girişimi Çöktü… 

Venezüella’da, ülkenin tarihi kurtarıcısı Simon 
Bolivar’ın bağımsızlık yolunda yaptığı “An-

gostura Konuşmasının 200’üncü yıl dönümü” 
törenleri başladı. Başkent Caracas’ın güney-
doğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen 
törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine 

üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

‘Darbe Girişimi Başarısız Oldu’
Maduro, burada yaptığı konuşmada, muhalif 
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado’nun, ABD 
başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amer-

ika ülkesince “geçici devlet başkanı” olarak 
tanınmasıyla ilgili, “Beyaz Saray kendini çıkışı 

olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi 
başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, 

anlayış ve saygı” ifadesini kullandı.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 
sağlık, eğitim, su ve elektriğe sınırlı erişimi olan yaklaşık 2 
milyon Filistinlin giderek artan yoksulluk ve işsizlikle karşıya 
olduğuna dikkati çekerek İsrail’e meşru güvenlik kaygılarını 
tehlikeye atmadan, Birleşmiş Milletler’in ve diğer insani 
yardım kuruluşlarının çalışmalarını da engelleyen kısıtlamaları 
kaldırması çağrısı yapıyorum. ‘’ dedi.
Guterres, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kul-
lanılması Komitesi’nin açılış toplantısında konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guterresten-israile-filis-
tin-uzerindeki-kisitlamalari-kaldir-cagrisi-/1394153

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in (BM) 
İstanbul’da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili harekete 
geçmesi gerektiğini söyledi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47179457

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Su-
riye’de Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) elindeki son bölgede 
200 kadar ailenin mahsur tutulduğunu açıkladı ve sivillerin 
bölgeden ayrılmalarına izin verilmesi için çağrısı yaptı.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47295891

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 
Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 

Husiler ile Hudeyde’de çatışma noktalarından ve limanlardan 
çekilme konusundaki ön anlaşmayı “şartlı” olarak kabul etti. 
Aralık ayında üzerinde uzlaşılan ateşkes, iki aydır erteleniyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemen-hukumetinden-hud-
eyde-konusunda-sartli-anlasma/1397186

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet, Suriye’nin İdlib ilinde artan saldırıların 
sivil kayıplara yol açtığına dikkati çekerek SDG ismini kul-
lanan terör örgütü YPG/PKK’nın, yerinden edilmiş kişilerin 
özgürlüğünü kısıtladığını vurguladı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-suriye-uyari-
si/1397184

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Hindistan’la 
yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep eden 
bir mektup yazdığını açıkladı. 

ARY News televizyonunda katıldığı programda konuşan 
Kureşi, mektubunda seçim döneminde olan Hindistan’ın 
Keşmir’de geçen hafta yaşanan saldırı üzerinden ürettiği 
Pakistan karşıtı söylemlerinden duyduğu kaygıyı ilettiğini 
bildirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pakistandan-bmye-hindis-
tanla-gerilimi-dusurun-cagrisi/1396696

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır hükümetine çağrıda bulunarak 
ülkedeki tüm idamların durdurulmasını istedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü 
Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın to-
plantısında, Mısır’da 9 Şubat Çarşamba günü 15 kişinin idam 
edilmesinden büyük endişe duyduklarını söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-misira-idam-
lari-durdurun-cagrisi/1400137

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino 
yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather Nauert’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsil-
ciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nauert-abd-
nin-bm-daimi-temsilciligi-adayligindan-cekildi-/1395067

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Birleşmiş Milletler 
dünyadaki kuruluşlardan en az demokratik olanıdır. 5 üye 
ülke, diğer 190 ülkenin haklarını tanımayabiliyor.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-dunyadaki-kuruluslar-
dan-en-az-demokratik-olani/1394728

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki insani krize yönelik 26 
Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde uluslararası üst düzey 
insani yardım konferansı düzenleyecek.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemen-icin-uluslararasi-in-
sani-yardim-konferansi-26-subatta-cenevrede-/1394250

Avrupa Birliği
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: “Türkiye 
2011’den bu yana yaşamını kurtarmak için evinden kaçan ve 
sahip olduğu her şeyi kaybeden 3,5 milyon insana yardımcı 
olmak için büyük bir yük üstlendi.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-3-5-milyon-insa-
na-yardimci-olmak-icin-buyuk-yuk-ustlendi/1400160
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Orta Menzilli 
Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararına 
ilişkin: “ABD’nin politikası Avrupa’nın güvenliğini rehin aldı.” 
dedi. Başkent Moskova’da Avrupa İşletmeler Ağı temsilcile-
riyle bir araya gelen Lavrov, ABD’nin siyasetini ve ülkesinin 
Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini değerlendirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-disisleri-bakani-lav-
rov-abdnin-politikasi-avrupanin-guvenligini-rehin-al-
di/1399379

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 
Brexit’te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belir-
terek: “İngiltere’nin AB’den anlaşmasız biçimde ayrılmasının 
ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur.” dedi.
Juncker, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Ekonomik ve 
Sosyal Komitesi (EESC) Genel Kurul oturumunda konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-anlasmasiz-ayrili-
gin-sonuclari-korkunc-olur/1399105

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman’ın 
Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa 
zarar verdiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aihm-hasankeyf-bas-
vurusunu-reddetti-/1399090

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Brexit’e yönelik 
Avrupa ülkelerini bilgilendirme çalışmaları kapsamında 
Almanya’ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 
Berlin’de görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.  Hunt, konuşmasında: “Almanya Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas ile Brexit’in yanlış yöne gitmesi durumunda 
bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda 
fikir birliğine vardık.” ifadesini kullandı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-disisleri-bakani-
hunt-brexit-yanlis-yone-giderse-avrupa-icin-felaket-
olur/1398531

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin üç milletvekili, 
hükümetin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini 
yönetememesini gerekçe göstererek istifa etti.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47304072

BBC’nin “Avrupa’nın İçinde: 10 Yıllık Çalkantı” adlı belgeseli, 
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında yapılan 
mülteci anlaşması ile ilgili süreçte yaşananları su yüzüne 
çıkardı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, anlaşmaya 
yönelik planları “felaket” olarak nitelendirdiği, Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin 
dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile gizli görüşmeler 
yapmasına çok sinirlendiği ortaya çıktı.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47196778

NATO 
Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi 
Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik’in 
NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/general-atamasi-re-
smi-gazetede/1399724

Dışişleri Bakanlığı, NATO üyeliğinin Türkiye’nin güvenliğine 
önemli katkılar sağladığını, NATO’nun temsil ettiği dayanış-
ma ve kolektif güvenlik olgusunun şu anda her zamankinden 
daha fazla önem taşıdığını bildirdi.
Bakanlık, Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikasının ana 
eksenini teşkil edegelen NATO’ya katılımın 67. yıl dönümü 
dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gunumuzde-natonun-tem-
sil-ettigi-olgular-her-zamankinden-daha-onemli/1396371

20-21 Şubat 2019 tarihlerinde, Başkan Yardımcısı Hava Şefi 
Mareşal Sir Stuart Peach başkanlığındaki NATO Askeri Kom-
itesi, İzmir’de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığını 
ziyaret etti. Ziyaret aynı zamanda Ege Ordusu Komutanı 
General Abdullah Recep ve diğer üst düzey Türk askeri yet-
kilileriyle tanışma fırsatı buldu.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164050.htm?se-
lectedLocale=en

Daimi NATO Maden Önlemleri Grubu İki (SNMCMG2), 2019 
Karadeniz’de ilk NATO Grubu devriyesini yürütmek üzere 
dört günlük bir İstanbul liman ziyareti sonrasında Karaden-
iz’e geldi.

Grup, Karadeniz’deki Müttefik ve Ortak denizcilerle birlikte 
çalışabilirliği artırmak için rutin bir devriye yürütüyor. Devri-
yelerinin bir parçası olarak grup Romanya ve Bulgaristan 
tarafından düzenlenen yıllık mayın karşı önlemler tatbikatı 
Poseidon’a katılacak.
https://mc.nato.int/media-centre/news/2019/standing-nato-
mine-countermeasures-group-in-the-black-sea.aspx

NATO Savunma Bakanları bugün (13 Şubat 2019), Rusya’nın 
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın ihlali de dahil 
olmak üzere güvenlikle mücadelede iki gün sürecek müzak-
erelere başlamak için bir araya geldiler. Bakanlar İttifak’ın 
caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeye yönelik çabaları 
tartışacak ve Afganistan, Kosova, Irak ve deniz alanındaki 
NATO misyonlarını gözden geçirecek. Yük paylaşımı ve NA-
TO-AB işbirliği de gündemde yüksek olacak.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_163444.htm?se-
lectedLocale=en

Şangay İşbirliği Örgütü
Şangay İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Vladimir Norov, 
ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ile bugün ASEAN 
Sekreteryası’nda bir araya geldi.
https://asean.org/secretary-general-shanghai-coopera-
tion-organization-visits-asean-secretariat/

BRICS
Hindistan, 21 MiG-29 jet avcı uçağı ve muhtemelen Rusya’dan 
daha fazlasını satın almayı planlayan RIA haber ajansı, 
Rusya’nın askeri teknik işbirliğine yönelik federal hizmetten 
sorumlu müdür yardımcısına işaret etti.
Rapor, satın alma planları için olası bir zaman dilimi sunmadı.
Geçtiğimiz yıl Yeni Delhi, ABD’den böyle bir alımın ABD yas-
aları uyarınca yaptırımları tetikleyebileceği uyarısına rağmen 
S-400 yüzeyden havaya füze sistemleri satın alma anlaşması 
yaptı. http://infobrics.org/post/28173/
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Çok yönlü bir süpersonik füze olan ortak Hint ve Rus füzesi 
BrahMos IDEX’te sergileniyor ve bir temsilci Orta Doğu ve 
Afrika’da hem deniz hem de kıyı savunma gerekliliklerini 
hedeflediğini söylüyor. http://infobrics.org/post/28140

Şirket Yönetim Komitesi Başkanı Alexey Miller başkanlığında-
ki Gazprom heyeti, Çin’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretin bir parçası olarak Pekin’de CNPC Yönetim Kurulu 
Başkanı Alexey Miller ile Wang Yilin arasında bir toplantı 
yapıldı. http://infobrics.org/post/28134

Hindistan Hükümeti, Ordnance Factory Board ile bir Rusy-
anın Kalaşnikof Konağı arasında en az 747.000 Kalaşnikof 
saldırı tüfeği üretecek bir tesis kurma önerisini sundu.
http://infobrics.org/post/28130

Rusya yapımı saldırıya karşı zırhlı helikopter Mi-35, ateş 
gücünün yaklaşmakta olan Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 
(IAF) 16 Şubat’ta başlayacak olan ‘Vayushakti 2019’ tat-
bikatında serbest bırakılacak.
Mi-35, sayısız muharebe rolünde kullanılabilecek bir saldırı 
zırh karşıtı helikopteridir.
http://infobrics.org/post/28086

İslam İşbirliği Örgütü
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İİT üye ülkeleri tarafından 
sağlanan asıl insani yardımın küresel istatistiklere, verilere ve 
insani yardım hakkındaki bilgilere yansıyanlardan çok daha 
büyük olduğunu gözlemlemiştir. https://www.oic-oci.org/
topic/?t_id=20601&ref=11707&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİÖ), 23 Şubat - 02 Mart 2019 tari-
hleri arasında Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da 
gerçekleşecek olan Pan Afrika Film ve Televizyon Festiva-
li’nin (FESPACO) “Afrika sinemalarının hafızası ve geleceği” 
teması altında 26. sayısının kutlamalarına katılacak.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20598&ref=11705&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ), 18 Şubat 2019 Pazartesi günü 
Kahire’de El-Ezher yakınlarındaki El-Darb El-Ahmar bölge-
sinde, iki polis memurunun hayatını talep ettiği ve üç kişinin 
de yaralanmasına yol açtığı terör saldırısını şiddetle kınadı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20597&ref=11704&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde 
Mali ve Burkina Faso’da yapılan ve bazılarının öldürüldüğü, 
birçoğunun da yaralandığı terörist saldırıları şiddetle kınadı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20590&ref=11700&lan=en

OPEC
ABD’nin İran ve Venezuela’ya yönelik yaptırımları ve OPEC’in 
üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 
56 dolara yükseldi. Uluslararası brent petrolün fiyatı da % 0,6 
artarak 66,65 doları gördü. Bu rakamlar, 20 Kasım 2018’den 
bu yana görülen en yüksek ham petrol fiyatları oldu.
Arz fazlasını önlemek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) ve OPEC dışında Rusya gibi bazı ülkeler, geçen yıl 
üretimi günlük 1,2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
https://www.bbc.com/turkce/47274687

OPEC Sekreteryası’nın hesaplamalarına göre, OPEC’nin on 
dört taşlık sepeti fiyatı, önceki günki 65.97 $ ‘a göre perşem-
be günü bir varil 66.50 $’ a yükseldi.
https://www.opec.org/opec_web/en/5348.htm

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham 
petrol üretimi ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 797 
bin varil azalarak 30 milyon 810 bin varile düştü.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/opecin-uretimi-ocak-
ta-azaldi/1390438

WHO
Daha erken bir kararı tersine çeviren Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) şimdi hamile ve emziren kadınları Ebola virüsüne 
karşı aşılamayı tavsiye ediyor.
https://news.un.org/en/story/2019/02/1033281

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çarşamba günü yaptığı 
açıklamada, sağlık harcamalarının özellikle düşük ve orta 
gelirli ülkelerde küresel ekonominin geri kalanını geride 
bıraktığını belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/02/1033191

Afrika Birliği
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 1963 yılında kurulan 
Afrika Birliği Örgütü dekolonizasyon süreci ve Soğuk Savaş 
döneminin sona ermesiyle yapısal değişikliğe giderek “Küre-
sel arenada dinamik bir gücü temsil eden bütünleşik, müref-
feh ve huzurlu bir Afrika” vizyonuyla 2002’de Afrika Birliği’ne 
(AfB) dönüştü. Birliğin 32. Olağan Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi “Mülteciler, Ülkesine Dönenler ve Ülke 
İçinde Yerinden Edilenler: Afrika’da Zorla Yerinden Edilmeye 
Yönelik Kalıcı Çözümlere Doğru” başlığıyla 10-11 Şubat 2019 
tarihlerinde Addis Ababa’da gerçekleştirildi. Zirveye katılım 
üst düzeydeyken gündem konuları çeşitlilik arz etti.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/afrika-birligi-degi-
sim-mi-statuko-mu/1398118

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Vekili Amb Kwesi Quar-
tey, Uruguay Dışişleri Bakanı Büyükelçi Raul Pollak ile ikili 
görüşmelerde bulundu.
Pollak, Afrika Birliği genel merkezine ve Afrika Birliği ile 
Uruguay arasındaki işbirliğini ilerletmenin önemini vurguladı. 
Afrika Birliği’nin, tarım ve tarımsal sektörlerde işbirliği dahil 
olmak üzere birçok alanda Uruguay ile ortaklığını geliştirme 
konusundaki istekliliğini belirtti.
https://au.int/en/pressreleases/20190222/afri-
can-union-commission-deputy-chairperson-amb-kwe-
si-quartey-receives-amb

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalarla anılan ve 
bugün “Afrika’nın İsviçre’si” konumuna yükselen Ruanda ise 
Silikon Vadisi ile gündemde.
ABD’deki teknoloji üretim ve geliştirme merkezi Silikon 
Vadisi’nden ilham alınarak planlanan proje, 2 milyar dolarlık 
bütçeyle başkent Kigali’de inşa edilecek.
Afrika Kalkınma Bankasının (BAD) desteğiyle yapılacak 
Kigali İnovasyon Kenti (KIC) ile yıllık yaklaşık 150 milyon 
dolar bilgi ve iletişim teknoloji ihracatı ve 300 milyon dolarlık 
doğrudan yabancı yatırım hedefleniyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikada-bilim-teknolo-
ji-ve-inovasyon-devrimi/1396792
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Afrika kıtasının nispeten demokratik ve darbe yaşamayan 
ülkelerinden Senegal’de halk, 24 Şubat Pazar günü Cumhur-
başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-en-istikrar-
li-demokrasilerinden-senegal-cumhurbaskanini-seciy-
or/1399898

UNİCEF
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert 
Cappelaere yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti 
ve Husiler arasında “Hudeyde Anlaşması (geri çekilme ve 
askerlerin yeniden konuşlandırılması)” konusunda uzlaşmaya 
varılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/uniceften-yemende-tara-
flara-hudeyde-anlasmasina-uyun-cagrisi/1398708

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (CAR) 15 savaş partisinin 
imzaladığı son barış anlaşmasını yerine getiren BM Çocuk 
Fonu (UNICEF) pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Şim-
di hareket zamanı” olduğunu vurguladı ve gruplara, adli 
makamlara  Hükümet alabilir. Böylece  milyonlarca çocuğun 
geleceği korunabilir, çağrısında bulundu.
https://news.un.org/en/story/2019/02/1033001

UNICEF’in Yemen Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan yazılı 
açıklamada, çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu zorla silah 
altına aldığı, bunun yanı sıra Yemenli kızların üçte ikisinin 18 
yaşına ulaşmadan evlendirildiği belirtildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemende-2-bin-700-cocuk-
silah-altina-alindi/1399001

OECD
Portekiz’in ekonomik iyileşmesi şu anda iyi bir şekilde 
oluşturulmuştur ve GSYH kriz öncesi seviyelere dönerek 
oldukça düşük bir işsizlik oranı ve yenilenmiş yatırım ve iç 
tüketim artık ekonomiyi yönlendirmek için güçlü bir ihracat 
sektörüne katılmaktadır. Yeni bir OECD raporuna göre şimdi 
çabalar gelecekteki şoklara karşı direnç oluşturmak için kırıl-
ganlıkları azaltmaya odaklanmalı.
http://www.oecd.org/newsroom/portugal-can-use-its-eco-
nomic-recovery-to-build-up-resilience.htm

Yeni bir OECD raporuna göre birçok OECD ülkesinin, insan-
ların gelecekteki iş dünyasına uyum sağlamasına yardımcı 
olmak için yetişkinlerin öğrenme sistemlerini acilen büyüt-
mesi ve yükseltmesi gerekiyor.
http://www.oecd.org/newsroom/boosting-adult-learning-
essential-to-help-people-adapt-to-future-of-work.htm

Slovak ekonomisi, yaşam standartlarını artıran ve daha yük-
sek gelirli ülkelerle yakınlaşmayı teşvik eden sağlam ve geniş 
tabanlı bir genişleme yaşıyor. OECD’den yeni bir rapora göre 
politikalar şimdi bu genişlemeyi sürdürmeyi, insanları işin 
geleceğine hazırlamayı ve güçlü büyümenin faydalarının tüm 
Slovaklar arasında paylaşılmasını sağlamalıdır.
http://www.oecd.org/newsroom/further-re-
forms-will-move-slovakia-toward-a-more-innovative-and-in-
clusive-society.htm

ASEAN
ASEAN merkezli düşünce kuruluşları ve akademik kurumlar-
dan araştırmacılar, bölgede ASEAN bilincinin artırılması üzer-
ine, ASEAN Vizesi 2025 ve ASEAN Sosyo-Kültürel Topluluğu 
(ASCC) Blueprint 2025’in ve ASEAN Sosyo-Kültürel Toplu-
luğunun (ASCC) Blueprint 2025’in hedeflerine ulaşılması 
konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve fikir üretmek için 
dün ASEAN Sekreteryası’nda (ASEC) bir araya geldi.
https://asean.org/asean-think-tanks-meet-discuss-achiev-
ing-asean-vision-ascc-blueprint-2025/

ASEAN-Rusya ortaklığının 3. ASEAN-Rusya Zirvesi’nde 
stratejik seviyeye yükseltilmesi üzerine Rusya bilim ve tekno-
loji, enerji, bağlanabilirlik, bilgi ve diğer alanlarda ASEAN ile 
işbirliğini daha da derinleştirmek ve kanıtlamak konusundaki 
taahhüdünü tekrar teyit etti.
https://asean.org/asean-russia-commit-deepen-coopera-
tion/
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