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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden olan Litvanya, üç Baltık devletinin en güneyde 
olanı ve en büyüğüdür. Letonya, Belarus, Polonya ve Rusya ile kara komşusu 
olan Litvanya’nın batı sınırını Baltık Denizi oluşturur.

2,7 milyon nüfusa sahip küçük bir ülke olan Litvanya’da nüfus yoğunluğu km2

başına 45 kişidir. 1991 yılından bu yana azalmakta olan nüfusun artış oranı 
2020’de %0,02 olarak kaydedilmiştir. Kadın başına düşen doğum oranının 1,6 
olduğu ülke, yüksek kadın nüfusuyla dikkat çekmektedir. Litvanya, nüfusun 
%53,7’sine tekabül eden kadın nüfusu ile Nepal ve Letonya’dan sonra kadın 
nüfus oranının en yüksek olduğu 3.ülkedir. Ülkedeki en büyük şehirler başkent 
Vilnius (542 bin), Kaunas (374 bin) ve Klaipeda’dır (192 bin).5

2  https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-lithuania.html
3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/lithuania/religious_demography#/

?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020
4 https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-of-lithuania.html
5 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/lithuania
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Resmi Adı Litvanya Cumhuriyeti 

Başkenti Vilnius

Dili
Resmî dil ve en çok konuşulan dil Litvanyacadır. 
Bunun yanında İngilizce, Rusça ve Lehçe de 
konuşulan diğer diller arasındadır.2

Dini
Resmî dini yoktur. %89,9 Hristiyan, %0,3 diğer 
dinler,  %9,8 inançsız3

Nüfus 2.794.700

Nüfusun Etnik Dağılımı
%84,1 Litvanyalı, %6,6 Polonyalı, %5,8 Rus, %1,2 
Belaruslu, %2,3 Diğer4

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüzölçümü 62,630 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Gitanas Nausėda
Başbakan: Ingrida Šimonytė
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Siyasi Yapısı
Litvanya’nın resmî adı Litvanya Cumhuriyeti’dir ve başkenti Vilnius’tur. 
Litvanya’nın halihazırdaki cumhurbaşkanı 2019’da göreve gelen Gitanas 
Nausėda, başbakanı ise 2020’de göreve gelen Ingrida Šimonytė’dir. Gelecek 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sırasıyla Mayıs ve Ekim 2024’te 
yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bir kez daha tekrarlanabilen 5 yıllık bir 
dönem için halk oyu ile seçilir. Başbakan ise genel olarak en büyük partinin/
koalisyonun lideridir ve parlamento onayı ile cumhurbaşkanı tarafından 4 
yıllık bir dönem için atanır. Bakanlar Kurulu ise başbakanın aday göstermesi 
ile cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başbakanın parlamento kararlarını 
veto etmek ya da parlamentoyu feshetmek gibi bir yetkisi bulunmazken 
cumhurbaşkanı, parlamentonun tavsiye kararı ile parlamentoyu feshetme 
yetkisine sahiptir.6

Litvanya Parlamentosu (Seimas) tek kamaralıdır ve 4 yıl görev yapan 141 
üyeden oluşur. 141 üyenin 71’i tek üyeli seçim bölgelerinden mutlak çoğunluk 
oylaması ile seçilirken 70’i ise açık liste nispi temsil sistemi ile seçilir. Mutlak 
çoğunluk şartı, ancak seçimde alınan katılım oranı en az %40 olursa geçerlidir. 
Katılım oranının %40’tan az olması durumunda ise bir adayın kazanması için 
oyların en az %20’sini alması yeterlidir. Eğer adayların hiçbiri gereken sınırı 
aşamamışsa en çok oyu alan iki aday arasında son bir seçim yapılır. Bunun 
yanında bir seçimin geçerli olabilmesi için katılım oranının en az %25 olması 
gerekmektedir.7

Litvanya çok partili bir siyasi sisteme sahiptir ve partiler için genel olarak tek 
başına iktidar olma durumu söz konusu değildir. Bu sebeple ülke çoğunlukla 
koalisyon hükümetleri tarafından yönetilir.8 Dinamik bir siyaseti olan ülkede 
genellikle her parlamento seçiminde muhalefet partileri iktidara gelir.9

Azınlık partileri istisna olmak üzere Litvanya’daki siyasi partilerin temsil hakkı 
kazanabilmek için %5’lik seçim barajını geçmeleri gerekmektedir.10

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2020

2004’ten beri bir AB üyesi olan Litvanya, kurulduğu dönemden itibaren 
ekonomisini hızla modernleştirmiş ve önemli bir ekonomik büyüme sağlamış, 
2018’de de bir OECD üyesi olmuştur. İyi bir işleyişe sahip bankacılık sektörü 
ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren endüstrisi, Litvanya’nın 2009 ekonomik 
krizinde Avrupa’nın en hızlı iyileşme gösteren ekonomisi olmasında önemli 
rol oynamıştır. Benzer şekilde COVID-19 salgınının baş gösterdiği 2020 ilk 
çeyreğinde reel GSYİH’te düşüş görülmeyen tek Euro bölgesi ülkesi olmuştur.

Litvanya, 2020’de kaydedilen sadece %0,8’lik daralma ile COVID-19 salgınının 
en az ekonomik hasara sebep olduğu ülkelerdendir. Bunda ihracatın salgın 
sebebiyle gücünü kaybetmemesi, iç tüketim ve Litvanya ekonomisinin diğer 
ülkelere nazaran turizme daha az dayalı olmasının önemli etkisi vardır.11 Ülkede 
salgınla mücadelede diğer Avrupa ülkelerinden daha sert tedbirler alınmamış 
fakat yine de görülen ekonomik zarar bu ülkelere göre çok daha az olmuştur. 
GSYİH, 2020’nin ilk yarısında 2019’un aynı dönemine kıyasla yalnızca %1,2 
oranında azalmış ve bu, İrlanda’dan sonra Avrupa’da kaydedilen en iyi ikinci 
sonuç olmuştur.12 IMF’ye göre Litvanya ekonomisinin 2021 ve 2022’de %3,2 
oranında büyüme kaydetmesi beklenmektedir.

6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/political-context#
7 https://www.electionguide.org/countries/id/125/
8 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/political-context#
9 https://freedomhouse.org/country/lithuania/freedom-world/2020
10 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1999762183&Country=Lithuania

&topic=Summary&subtopic=Political+structure
11 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/economical-context
12 https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Lithuania
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GSYİH 55.887 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 19.997 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%0,872

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%0,892

Milli Gelir (Atlas Metodu) 53,154 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %3,915

Kişi Başı Milli Gelir 19.020 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %4,19

Enflasyon %1,2

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %8,49

Genç İşsizlik Oranı %19,56

İşgücü 1.465.235
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COVID-19 krizinde işgücünü koruma ve iş arayan kişilere ilave destek amacıyla 
hükûmet tarafından bazı adımlar atılmış, buna rağmen bir önceki yılda %6,3 
olan işsizlik oranı 2020’de %8,9’a yükselmiştir. IMF’ye göre ekonominin 
yeniden canlanması ile bu oranın 2021 ve 2022’de sırasıyla %8,4 ve %7,6’ya 
düşeceği tahmin edilmektedir. 2019’da AB’deki en yüksek seviyelerden birine 
(%2,2) ulaşan ortalama enflasyon ise 2020’de %1,1’e kadar düşmüştür ve 
2021’de %1,5’e, 2022’de %1,9’a yükselmesi beklenmektedir. 

Litvanya’da tarım GSYİH’nin %3,2’sini karşılamakta ve işgücünün %7’sine iş 
sağlamaktadır. Ana tarım ürünleri ise buğday, odun, arpa, patates ve şeker 
kamışıdır. Sanayi sektörü ise GSYİH’nin %24,9’unu karşılamakta ve işgücünün 
%26’sına iş sağlamaktadır. Ana sanayi alanları elektronik, kimyasal ürünler 
ve metal işleme gibi alanlardır. En büyük sektör olan hizmet sektörü ise 
GSYİH’nin %61,5’ini karşılamakta ve işgücünün üçte ikisinden fazlasına iş 
imkânı sağlamaktadır.13

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Litvanya’nın ana ihracat kalemleri makineler, mobilya, mineral yakıtlar ve 
yağlar, elektrikli makineler ve plastiktir. Ana ihracat ortakları ise Rusya, 
Letonya, Almanya, Polonya ve Hollanda’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Litvanya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, 
demiryolu harici araçlar, elektrikli makineler ve plastiktir. Ana ithalat ortakları 
ise Polonya, Almanya, Rusya, Letonya ve Hollanda’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Litvanya İlişkileri
İki ülke arasındaki ilk diplomatik gelişmelerden biri olan Dostluk Anlaşması 
1930’da imzalanmıştır. Türkiye, Litvanya toprakları üzerindeki SSCB işgalini 
tanımamış, SSCB’nin dağılmasından sonra ikili ilişkiler 1991 yılında tekrar tesis 
edilmiştir. Türkiye Litvanya’nın NATO üyeliğini, Litvanya Türkiye’nin AB’ye olası 
üyeliğini desteklemektedir. Türkiye-Litvanya dış ticaret hacmi; Türkiye’nin 
ihracatı 249 milyon dolar, ithalatı ise 301 milyon dolar olmak üzere 2019 
yılında 550 milyon dolara ulaşmıştır. Litvanya’da takriben 500 Türk vatandaşı 
yaşamaktadır.14

13 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/lithuania/economical-context
14 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-litvanya-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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LİTVANYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 33.334.577 33.150.772 32.753.265

İTHALAT 36.501.414 35.759.416 33.125.304

HACİM 69.835.991 68.910.188 65.878.569

DENGE -3.166.837 -2.608.644 -302.039

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 33.150.772 32.753.265

Makineler, mekanik teçhizat, 
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

2.830.951 2.863.614

Mobilya, yatak, minder ve benzeri 
doldurulmuş mefruşat

2.557.400 2.649.048

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 4.357.943 2.296.576

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.205.183 2.232.888

Plastik ve ürünleri 2.011.487 1.873.999

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 35.759.416 33.125.304

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 6.484.264 3.747.989

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

3.637.763 3.712.336

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

3.532.318 2.999.600

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

2.654.589 2.851.866

Plastik ve ürünleri 1.560.505 1.619.465



Ülke Tarihi
Litvanya adının ilk duyulduğu tarihler 1000’li yıllara kadar varmaktadır. Orta 
Çağ’da ve ilerleyen dönemde bölgeye Litvanya Büyük Dükalığı hâkim olmuş, 
1791’de Avrupa’nın ilk, dünyanın ise ABD’den sonra ikinci yazılı anayasası 
Litvanya’da kabul edilmiştir.

1795’te Rus Çarlığı’nın bir parçası haline gelen ülke, 16 Şubat 1918’de 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Sonraki iki yıl boyunca bağımsızlık savaşı veren 
Litvanya’nın bağımsızlığı çok uzun sürmemiş, Sovyetler Birliği’nin 1940’da 
ülkeyi işgal etmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın 
tarafları arasında kalan bir bölge olan Litvanya, savaş boyunca önce Nazi 
Almanyası’nın ve sonrasında tekrar Sovyetler’in kontrolüne girmiştir. 
1990’lara doğru bağımsızlık taleplerinin had safhaya ulaşması ile birlikte 11 
Mart 1991’de Litvanya bağımsız bir devlet olarak üçüncü dönemine girmiştir.15

Eğitim Sistemi
Litvanya, kabaca ilköğretim, ortaöğretim ve lise olarak Türkçeleştirilebilen üç 
ayrı etapta işleyen ve 12 yıl süren bir eğitim sistemine sahiptir. İlköğretim ve 
ortaöğretim zorunlu ve ücretsizdir. İlköğretim 4 yıl sürer ve 7-11 yaş arasını 
kapsar. İlköğretimde herhangi bir not verilmez ve temel eğitim uygulanır. 
İlköğretimi başarıyla tamamlayan çocuklara “ilköğretim sertifikası” adında bir 
belge verilir.

Ortaöğretim iki döneme ayrılan 6 yıllık bir dönemi kapsar. Bu dönemlerin 
ilki temel bilgi ve yetenek eğitiminin tamamlandığı 4 yıldan, diğeri ise soyut 
düşünme eğitiminin verildiği 2 yıldan oluşur. Yabancı dil eğitimi ilköğretimde 
başlar ve ikinci yabancı dil eğitimi ortaöğretimin ikinci yılından itibaren 
zorunludur. Ortaöğretimde öğrencilere not verilmeye başlanır. 1’den 10’a 
kadar not verilen sistemde 10 en yüksek not, 4 ise en düşük geçiş notudur. 
Ortaöğretimi bitiren öğrencilere “temel eğitim sertifikası” adında bir belge 
verilir. Lise eğitimi ise zorunlu değildir ve 2 yıl sürer.16

Ülkede İslamiyet
Litvanya, Avrupa’nın en eski Müslüman topluluklarından birine sahiptir. 
Litvanya Büyük Dükalığı devrinden bu yana yaklaşık 650 yıldan beri bölgede 
yaşayan Litvanya Müslümanları nüfusun %0,1’ini geçmeyen küçük bir 
toplumdur ve aralarındaki en eski ve büyük topluluk genel olarak kimliklerini 
kaybetmiş olan Tatarlardır. Türkiye, Litvanya’da elçiliği olan tek Müslüman ülke 
olduğu ve Tatarlarla olan etnik yakınlığı sebebiyle Litvanyalı Müslümanlarla 
yakından ilgilenmektedir.

Litvanya’nın resmî dini bulunmamasına rağmen devlet tarafından “geleneksel” 
kabul edilen dinlerden biri de İslam’dır. Yine de Müslümanlar, Litvanya’da da 
Avrupa’nın geri kalanında karşılaştıkları İslamofobiyle karşı karşıyadırlar.17-18

COVID-19
COVID-19 salgını, Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Litvanya’da da oldukça 
yavaşlamıştır. Buna binaen hükûmet tarafından uygulanan tedbirler de 
azaltılmıştır. İşyerleri tamamen açılmıştır fakat kamu alanlarında 6 yaşın 
üstündeki bireyler için maske zorunluluğu devam etmektedir. Dışarıda yapılan 
etkinliklerde katılımcı sınırı bulunmazken içeride yapılanlarda %75 kapasite 
ile katılımcıların katılmasına izin verilmiştir. Nisan 2021’de “Milli Sertifika” adı 
verilen bir uygulamaya başlanmıştır ve buna göre negatif COVID-19 testi olan 
ya da COVID-19 aşısını tamamlamış olan ya da COVID-19 geçirmiş olanların 
alabildiği bu belgeye sahip olmayanlar için ek kısıtlamalar bulunmaktadır.19

DSÖ verilerine göre ilk vakanın 28 Şubat 2020’de kaydedildiği Litvanya’da 16 
Temmuz itibarı ile 279.572 vaka ve 4.404 ölü kaydedilmiştir.

15 https://lietuva.lt/en/istorija/
16 https://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/general
17 https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/how-turkish-is-islam-in-lithuania
18 https://olf.lt/en/rosita-garskaite-integration-muslims-lithuania-europe/
19 https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19-related-restrictions-1
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1. AB-Çin ticari ilişkileri iyi gelişirken, bu henüz diğer ekonomik faaliyet 
alanlarına yansımamıştır.
Buna hizmet ticareti, yabancı yatırım seviyeleri, endüstriyel ve teknolojik 
yenilik konusunda işbirliği ve finansal piyasa entegrasyonu dahildir. Avrupalı 
ve Çinli şirketlerin birlikte inşa ettikleri ve tasarladıkları şeyler, birbirlerine 
sattıkları kadar önemli hale geldiğinden, inovasyondaki yeni atılımlar, daha 
yakın işbirliği için bir alan sunuyor. Kişiler arası alışverişi kolaylaştırmak, 
ilişkileri birkaç düzeyde güçlendirecek ve hedefli, karşılıklı, çok yıllı ve çok 
girişli vizelerden büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Ayrıca iklim değişikliği 
konusunda birlikte daha fazlasını yapma potansiyeli ve ihtiyacı vardır.

1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

2. AB ile Çin arasındaki kümülatif doğrudan yatırımların mevcut stokları, 
AB ve ABD arasındakinden çok daha düşüktür.
Bu nedenle, her iki yönde de büyük bir yatırım artışı için alan vardır. 2015 
yılında, Çin’deki (Hong Kong hariç) Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan yabancı 
yatırım stoku 168 milyar Euro’ya ulaşırken, AB’deki Çin anakarasından gelen 
yatırım stoku sadece 35 milyar Euro’ydu (Hong Kong dahil 115 milyar Euro). 
Bu, ABD’deki 2,6 trilyon Euro’luk Avrupa Birliği doğrudan yabancı yatırım stoku 
ve AB’deki 2,4 trilyon Euro’luk ABD doğrudan yabancı yatırım stoku ile tezat 
oluşturuyor. AB-Çin ilişkilerinin ABD’ye rakip olarak geliştirilmesi “örneğin 
Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi yoluyla” ikili ticaret ve ekonomik işbirliğini daha 
da genişletebilir. AB, projenin batı “çıpası” olma potansiyeline sahiptir.
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3. Ticaret ve yatırım anlaşmalarını doğru yapmak ilişkileri sürdürecektir.
Mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gereken bir yatırım 
anlaşması için devam eden AB-Çin müzakereleri, farklılıkları ele almak ve 
daha fazla yatırımı kolaylaştırmak için, birbirlerinin hizmet sektörünü açmaya 
odaklanan bir platform olarak kullanılabilir. AB-Çin yatırım anlaşması, devlete 
ait işletmeler de dahil olmak üzere daha fazla ekonomik reformu ve Çin’deki 
piyasanın serbestleştirilmesini teşvik etme potansiyeline sahiptir. Daha sonra, 
iki taraf bir AB-Çin serbest ticaret anlaşması kurulması için müzakereler 
başlatacaktır.

4. AB ve Çin, iyi küresel yönetişim mekanizmalarını güçlendirmek için 
birlikte çalışmalıdır.
Her iki aktör de çok taraflı ticaret sisteminden yararlanıyor ve güvenlik 
konularında doğrudan rakip değiller. Birleşik ekonomik ağırlıklarıyla, çok 
taraflı küresel düzenin istikrarını desteklemek için çok şey yapabilirler. 
Birleşik ekonomik ağırlık hem karşılıklı bağımlılık olarak hem de büyük 
güçlerin küresel düzeni dizayn etme sorumluluğu olarak değerlendirilebilir.  

Bunu başarmak için, AB ve Çin, yaklaşımları iki taraflı olarak kabul etmeli ve 
WTO ve G20 gibi mevcut kurumlar aracılığıyla çalışmalıdır. Bununla birlikte, 
AB ve Çin için olduğu kadar küresel ekonomi için de büyük önemi göz önünde 
bulundurulduğunda, AB-Çin işbirliği ABD’nin aleyhine olmamalıdır. Çünkü 
ABD, AB ile arasındaki güçlü ekonomik ve siyasi ilişkileri yeni bir dominant 
güce bırakmak istemeyecektir. Mevcut otoritesini korumak adına ABD, Çin ile, 
dolaylı olarak Çin ile ilişkisi olan devletlerle mücadeleye girişecektir.

5. Ancak ilişkileri güçlendirmek kolay olmayacak.
AB ile Çin’in siyasi ve ekonomik sistemleri arasında önemli farklılıklar vardır. 
Avrupa ve Çin ekonomik modellerinin yakın gelecekte birbirlerine entegre 
olma olasılığı düşüktür. Mevcut engellerin üstesinden gelmenin yollarını 
bulmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek için gerçekçi ve pragmatik yollar 
tasarlamak her iki taraftaki hükümetlerin ve işletmelerin görevidir. İşletmeler 
yeni dünyadaki küresel aktörlerin arasında yer almaları, içinde doğdukları 
ülkelerin siyasetinde, uluslararası ilişkilerinde söz sahibi olan aktörler 
olmaları nedeniyle güçlü bir etkiye sahiptirler. AB ve Çin arasındaki ilişkiler 
yalnızca bu ilişkinin taraflarını değil, dünyadaki birçok devleti ve uluslararası 
aktörü etkileyecektir.

8



TEMMUZ

MÜZAKERELERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 
KKTC ve GKRY’nin üzerinde mutabık kaldığı ortak metin, 11 Şubat 2014’te 
kamuoyuna açıklandı. Metinde mevcut durumun kabul edilemez olduğunun 
altı çizilerek BM’nin öngördüğü üzere siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu 
ve iki bölgeli bir birleşik Kıbrıs devleti kurulması yönünde yapılandırılmış 
müzakerelere başlanacağı bildirildi. Ortak metne göre, kurulması düşünülen 
devlet, BM ile AB üyesi olarak tek bir uluslararası hukuki kimliğe ve Kıbrıslı 
Rumlar ile Kıbrıslı Türklerden eşit olarak kaynaklanan tek bir uluslararası 
egemenliğe sahip olacak. Vatandaşlar ise birleşik Kıbrıs vatandaşlığının yanı 
sıra Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan iki devletten (constituent state)  birinin 
vatandaşlığına da sahip olacak. 

1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

Birleşme yolunda yapılacak müzakerelerde taraflar güven artırıcı 
uygulamalarla çözüm odaklı hareket edecekler ve iki taraf arasında 
kapsayıcı bir mutabakat oluştuğunda çözüm Türklerin ve Rumların halkoyuna 
sunulacak.

Yürütülecek müzakerelere ve kurulacak federal devlete dair esasları ortaya 
koyan mutabakat metninin imzalanmasının ardından KKTC müzakerecisi 
Kudret Özersay’ın Atina’yı ve GKRY müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in 
Ankara’yı ziyareti ile gerçekleşen çapraz görüşmeler yoluyla ada üzerindeki 
iki garantör devlet ile adadaki taraflar arasında doğrudan görüşmeler yoluyla 
karşılıklı güvenin artırılması hedeflendi. Bununla beraber taraflar arasında 
halen altı ana başlık üzerinde detaylı ve yoğun müzakereler yürütülüyor:

1. Güç Paylaşımı ve Yönetim: Federal devlette yönetimin hangi esaslar 
üzerine kurulacağı ve idarenin taraflar arasında nasıl paylaşılacağı;

2. AB Üyeliği: Kuzeyin AB üyeliği ile oluşacak yeni şartlara adapte edilmesi;
3. Ekonomi: Ortak ekonomi politikalarının belirlenmesi;
4. Mülkiyet: Mülkiyet rejiminin AB müktesebatıyla uyumlu hâle getirilmesi;
5. Toprak: Türk tarafından eski mülk sahibi olan Rumlara bırakılacak topraklar;
6. Garantörlük: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlük haklarının 

yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği. Bu konularda öncelikle bir tarama
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süreci gerçekleştirilirken bu aşama Mayıs 2014 başlarında tamamlandı ve 
“özlü müzakereler” aşamasına geçildi. Özlü müzakereler aşamasında somut 
öneriler, karşı öneri ve köprü kurucu önerilerle detaylara girmeden ana 
hatlarıyla kapsamlı bir çözüm anlaşması ortaya çıkarılabilmesi amaçlanıyor. 
Bunun da başarıyla tamamlanması hâlinde en son aşamada taraflar neyi 
alıp neyi karşı tarafa bırakacaklarını belirleyecekler. Müzakerelerin ana 
başlıklarından olmamakla birlikte, halen yerleşime kapalı olan askeri bir bölge 
durumundaki Maraş’ın Rum tarafına iadesi ve yerleşime açılması bugün en 
sık tartışılan konulardan biri. Gerek GKRY hükümeti, gerekse uluslararası 
toplumdan Türkiye’ye bu yönde bir jest yapması için öneriler geliyor. Örneğin 
Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Türkiye’ye güven artırıcı önlemler 
olarak Kıbrıs’tan askerlerini çekmesi ve Maraş’ı BM’ye devretmesi yönünde 
çağrıda bulundu. Benzer şekilde, ABD’nin GKRY’deki büyükelçisi John Koenig, 
Maraş’ın Rumlara bırakılmasının “oyunun gidişatını değiştirebilecek” önemli 
bir adım olacağını ifade etti. ABD’nin kapalı bölge Maraş’ın “yeşil kalkınma 
modeli” bazında yeniden inşasına ilişkin çalışmanın finanse edilmesi kararı 
aldığı ve bunu açıklamak için uygun zamanı beklediği şeklinde haberler 
basında yer aldı. Bunlara karşılık, KKTC hükümeti Maraş’ın açılmasının birçok 
konuda müzakereler gerektirdiğini, bunun da çözüm için zaman kaybettirici 
olacağını, tali yollara sapılacağını ve çözüme odaklanmak gerektiğini, 
dolayısıyla bu konunun daha sonra ele alınması gerektiğini vurguluyor. 
Türkiye’nin savunduğu görüş de Maraş konusunun tali bir konu olduğu ve 
ancak kapsamlı bir çözümün bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği 
yönündedir.

KKTC’de Ersin Tatar dönemi
KKTC’de 18 Ekim’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, 
Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69’unu alarak 
cumhurbaşkanı seçildi. Tatar’ın seçilmesiyle Kıbrıs müzakerelerinde bir 
paradigma değişikliği yaşanması bekleniyor. Kıbrıs’ta federasyon modelinin 
bir umut olmaktan çıktığını savunan Tatar, egemen eşitlik temelinde 
kurulacak, yan yana yaşayan iki devlet modelinin görüşülmesini destekliyor. 
Türkiye de Crans Montana’da federasyon tezinin çöktüğünü ve başka bir 
seçeneğin konuşulması gerektiğini savunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, “Federasyon için artık biz ucu açık, sonuç alınmayacak bir 
maceraya giremeyiz. Sonuç alıcı bir müzakereyi gerçekleştirmemiz gerekir.” 
açıklamasında bulunarak diğer seçeneklerin de öncelikli ele alınması 
gerektiğini dile getirdi. Yakın zamanda BM öncülüğünde, Kıbrıs’taki taraflar 
ve garantörlerin masada yer aldığı “5+1” formatında gayriresmi bir toplantının 
yapılması ve müzakerelerde neyin konuşulacağıyla ilgili durumun netleşmesi 
bekleniyor.2

5+1 Cenevre Görüşmeleri
Kıbrıs sorunu 53 yıldır çözülmeyen bir sorundur. Bu sorunu aşabilmek 
için Cenevre de yeni bir görüşme talep edildi. Bu görüşmede artık yeni 
çözümleri tartışmak istenildi. Fakat GKRY ve Yunanistan her zaman ki gibi 
eski federasyon yöntemi ortaya koydu. Türkiye ve KKTC federasyona karşı 
çıkarak doğal hakları olan iki devletli çözüm önerisini sundular. Bu öneri çoğu 
dünya ülkeleri tarafından olumlu karşılandı. İngiltere’nin KKTC’yi tanıyacağına 
dair çıkan haberler artık İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması 
ve Yunanistan ve GKRY’nin AB’ye üye olmasını kullanarak askeri üslerine el 
koyulmasına dair Kıbrıs’taki garantör ülke sıfatını kaybetmemek için KKTC’yi 
tanıyıp Kıbrıs’ın kuzeyindeki üssünü sağlama almak peşindedir. İngiltere 
zamanında yaptığı hataları telafi etmek için KKTC’nin üzerindeki ambargoyu 
kaldırarak KKTC’nin ticari faaliyetlerinin genişlemesine sebep olabilir ama 

tanıması çok büyük tepkilere yol açacaktır. Kıbrıs Türkü’nün yeni yaklaşımı 
önermesi birçok dış politika uzmanı tarafından da destek buldu. Dönemin 
İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw Kıbrıs sorunun çözümü iki devletli 
çözüm demiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres’in 
Cenevre de yapılan gayri resmi görüşmeler hakkında resmi görüşmelerin 
başlaması için ortak zemin bulamadık ama resmi görüşmeler çalışmalara 
devam edeceğiz dedi. Kıbrıs sorunun bu kadar yıl çözülmemesinin tek 
sebebi BM’nin zamanında Rum toplumunu Kıbrıs Cumhuriyeti adında BM’ye 
üye olarak alması Türk toplumunu dışlaması Rum yönetiminin şımarmasına 
neden oldu bu yüzden hala federasyon tezlerine güvenmektelerdir. Fakat 
BM’de artık iki devletli çözümden yana oldukları için Rum yönetiminin bu tezi 
daha fazla savunacaklarını zannetmiyorum. Eğer ki hala bu tezi dayatırsalar 
benim düşüncem BM’nin KKTC’yi üye yaparak tanınmasını sağlaması ve Rum 
yönetiminin ortak zeminde buluşmalarını sağlamasıdır.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Guterres’e sunulan önerinin maddeleri 
şöyle;

1. Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün 
ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için 
inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine 
dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. 

2. Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve 
egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde 
karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç 
odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3. Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, 
güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4. Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanı sıra uygun olduğu 
hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.

5. Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini 
tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.

6. Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette 
ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.

2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/52-yildir-cozulemeyen-dugum-kibris-meselesi/
2014857
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1.Giriş
Tarih boyunca dünyanın birçok bölgesinde insanların vahşice öldürüldüğü 
birçok zulüm yaşanmış ve bunlar dünya tarihine birer kara leke olarak geçmiştir. 
Fransa’nın Afrika’da izlediği politikalar, İngilizlerin Hint yarımadasındaki stratejisi, 
Sovyet Rusya’nın Kafkas ve Orta Asya coğrafyasında gerçekleştirdikleri, İsrail’in 
halen süregelen politikaları yakın tarihten verebileceğimiz örnekler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çin’in 70 yıldır süregelen Doğu Türkistan zulmü ise, buna 
en acı örneklerden birini oluşturmaktadır.

Çin, kabul edilen yasalar ve uygulanan politikalar çerçevesinde 1949 yılından 
itibaren Doğu Türkistan üzerindeki hâkimiyetini arttırmayı ve bölgedeki Türk 
Uygur nüfusunu olabildiğince etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır. 

1 Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

Uygur azınlıklarının yaşadığı bu bölge konumu ve yeraltı kaynakları 
potansiyeliyle büyük bir öneme sahiptir. Ekonomik olarak, ünlü ipek yolunun 
bölgeden geçmesi, Çin petrolünün beşte ikisini üretmesi, zengin altın ve bakır 
yataklarına sahip olması ve büyük miktarlarda yün üretilmesi bölgeyi stratejik 
olarak önemli bir konuma getirmektedir.

Orta Asya’nın tam da ortasında bulunan, Çin’in Batıya açılan çıkış kapısı 
olan Sincan’da uzun yıllardır Çin zulmü devam etmektedir. Çin hükümeti 
tarafından Uygurların ve diğer etnik grupların dinlerini özgürce yaşamaları, 
dillerini konuşmaları ve kültürlerini yaşatmaları engellenmektedir. Uygurların 
Orta Asya devletleri ile tarihsel ve kültürel anlamda bağlarının bulunması 
Çin’e Orta Asya devletlerinde meydana gelebilecek istikrarsızlıklardan Doğu 
Türkistan’ın etkilenebileceğini düşündürmektedir. Bu anlamda bölgede 
istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi açısından baskıcı bir dizi politika 
uygulamaktadır. Bu politikalarının bir ürünü olan “mesleki eğitim merkezleri” 
2017 yılı itibariyle, Sincan bölgesinde toplama kamplarının varlığı iddiası ile 
uluslararası kamuoyuna yansımıştır. Eğitim merkezi olarak adlandırılan bu 
kamplarda eğitime dair hiçbir şeyin yer almadığı Uygur halkının uydurma 
sebeplerde ailelerinden koparılarak  zorla çalıştırıldığı, esir muamelesi gördüğü  
çok geçmeden gün yüzüne çıkmıştır. İlk başta tüm bu iddiaları reddeden Çin 
yönetimi, kampların uydu görüntülerinin medyaya yansımasının ardından 
kampların varlığını kabul etmek zorunda kalmış fakat buraların eğitim kurumları 
olduklarını ve aşırılıkla mücadele etmek için kullanıldıklarını iddia etmiştir. 
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 Uluslararası örgütlerin raporlarına göre, bu sözde eğitim kamplarında yaklaşık 
1 milyon Uygur, Kazak ve diğer Müslüman etnik gruplar bulunmaktadır. 
(Uluslararası Af Örgütü; BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 
Raporu, 2018)  Uygur Türkleri ve diğer etnik gruplar “mesleki eğitim 
merkezleri” kisvesi altında uzun yıllardır din, kültür ve dillerinden menedilerek 
özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Çin, Uygur Türklerinin çoğunu tarım, tekstil, 
otomobil ve teknoloji sektörlerinde rızaları dışında çalıştırmakta ve büyük bir 
çoğunluğu ise başka eyaletlere götürerek insan ticareti gerçekleştirmektedir. 
Hükümet tarafından Uygur halkının dinini yaşaması ve kültürünü yaşatmaya 
çalışması dahi ”aşırılık” olarak görülmekte ve bu gerekçe ile birçok insan 
haksız yere yargılanarak idam edilmektedir. Bu da Pekin Hükümeti’nin birçok 
uluslararası örgüt tarafından eleştirilmesinin önünü açmıştır. Temmuz 2019’da 
BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Çin’in 
gerçekleştirdiği uygulamaların durdurulmasına yönelik çağrıda bulunmuştur. 
Çağrının üzerinden uzunca bir süre geçmesi ve pek çok gizli belgenin ortaya 
çıkmasına rağmen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği herhangi bir eylemde 
bulunamamıştır. Konunun yakın takipçisi olan Birleşmiş Milletler ve diğer 
uluslararası örgütlerin kampların detaylı incelenmesi taleplerini reddederek 
yalnızca koşullu incelemesine müsaade eden Pekin Hükümeti, bu incelemede 
kendilerinin seçmiş olduğu birkaç kampın sınırlı sayıda yabancı diplomat ve 
basın mensubu tarafından, kısmen görülebilmesi şartını koşmuş olsa da bunu 
da gerçekleştirmemiştir.

Uzun yıllardır süren Çin’in Doğu Türkistan zulmüne dünyanın çeşitli 
bölgelerinden yükselen sesler olsa da uluslararası kamuoyu nezdinde 
herhangi bir yaptırım kararı çıkmamış, Uygur halkı tüm dünyanın gözü önünde 
kaderine terk edilmiştir. Son üç yıldır Avrupa ülkelerinin ilgisini çekmeye 
başlayan Doğu Türkistan konusu AB, ABD, Kanada ve Birleşik Krallığın finansal 
yaptırım kararları sonrasında konu uluslararası kamuoyunda detaylı bir 
şekilde yer almaya başlamıştır. İlerleyen süreçte ABD, Kanada ve Hollanda 
Çin’in Uygur Türklerine yaptıklarını soykırım olarak tanımlamasıyla beraber 
konu taraflar arasında birbirlerinin geçmiş zulümlerinin ortaya döküldüğü 
bir hal almıştır. Tüm bu gerçekler ortada iken Çinli yetkililer uluslararası 
kamuoyunu uyutmak için “radikalleşme ile mücadele” amacıyla eğitim ve iş 
programlarının uygulandığını açıklayarak yöneltilen tüm iddiaları reddetmiş 
ve  ‘soykırım’ denilince “16. yüzyılda Kuzey Amerika, 19. yüzyılda Afrika’da 
yaşananların, 20. yüzyılda da Yahudilerin akıllara geldiğini” belirterek Çin’i 
eleştiren ülkelerin insan hakları geçmişine vurgu yapmıştır.

2. Avrupa Birliği’nin Yaptırım Kararı
Avrupa Parlamentosu (AP), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur 
Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muamelesini ve zorla çalıştırma 
uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan yetkililere yaptırım için AB 
ülkelerine çağrıda bulunmasıyla başlayan süreç parlamento milletvekilleri 
ile siyasi grupların “Zorla çalıştırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki 
Uygurların durumu” konulu ortak karar tasarısını kabul etmesiyle devam 
etmiştir. Tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, 
Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda 
ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin’in 
başka bölgelerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerinin 
zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği” kuvvetli şekilde kınanmıştır. 
Milletvekilleri, özel sektörden Sincan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz 
zincirlerinde insan haklarına riayet edildiğinin tespiti için denetim yapmalarını, 
şayet uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini talep etmiştir. Çin’in Sincan 
bölgesinde bağımsız gözlem yapabilmesi için uluslararası gözlem grubuna 

izin vermesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Tasarıda AB’nin insan hakları ihlali 
yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal 
dayanağı “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini” 7 Aralık’ta kabul ettiği 
hatırlatılarak, şu ifadelere yer verilmiştir:

“Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi’ne, Çinli yetkililer ve Sincan Üretim ve İnşaat şirketi gibi, 
Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla çalıştırılmaları için 
topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım 
uygulanmasını hızlıca değerlendirmeleri çağrısında bulunmaktadır.”

Ardından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 22 Mart’ta yapmış oldukları 
toplantıda Uygur azınlığa yönelik uygulamalardan dolayı Çin’e yaptırım 
uygulanması kararı alınmış, bu karar neticesinde, Sincan bölgesindeki 
dört parti ve bölge yetkilisi yaptırım listesine eklenmiştir. Bu listede Sincan 
Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo, üst düzey Çinli yetkili Wang 
Mingshan ve Sincan Bölgesi’nin eski yöneticisi Zhu Hailunda yer almıştır. 
Yaptırım kararları insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilerin AB 
ülkelerine seyahat etmesinin engellenmesi ve bu kişilerin AB ülkelerinde 
bulunan varlıklarının dondurulmasını içermektedir. AB, bu yaptırımlara yasal 
dayanak olarak “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi” diye adlandırılan 
yaptırım mekanizmasını kullanmaktadır.

Böylelikle AB,  1989 yılında Tiananmen Meydanı’ndaki protestoların kolluk 
güçleri tarafından şiddet kullanılarak bastırılması nedeniyle Çin’e yaptırım 
uygulanması kararından bu yana ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle 
yaptırım kararı almıştır.



Tüm bu süreç yaşanırken yaptırım kararlarına sessiz kalmayan Pekin, AB’nin 
yaptırım kararının gerçekleri görmezden geldiğini savunarak bunun iç işlerine 
müdahale olduğunu belirtmiş, ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine 
ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım kararı almıştır.  Alınan bu yaptırım 
kararlarıyla beraber söz konusu kişilerin ve ailelerinin Çin ana karası ile 
Çin’in Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişlerinin yasaklandığı, bu 
kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların Çin ile iş yapmasının da sınırlandırıldığı 
duyurulmuştur.

3. İngiltere’nin Yaptırım Kararları
Uygur halkına yönelik işkencenin, insanlık dışı muamelenin durdurulması 
adına daha önceleri Çin Hükümeti’ne çağrıda bulunup kınamada bulunan 
İngiltere, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik 
kısırlaştırma, kitlesel gözaltı ve gözetleme, işkencenin de yer aldığı insan 
hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa 22 Mart itibariyle 
yaptırım kararı almıştır. Dışişleri Bakanı Dominic Raab,  yaptırım kararının 
ardından yaptığı açıklamada, Çin’in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen “en büyük insan hakları krizlerden 
biri” olarak değerlendirmiştir. Çin ise İngiltere’nin yaptırım kararına misilleme 
yaparak ”Çin’in egemenliğine zarar veren ve yalan bilgiler yayan 10 kişi ile 4 
kurum ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldıklarını” açıklamışlardır.

4.ABD’nin Yaptırım Kararları
Covid-19 salgını sebebiyle Washington ile Pekin arasında geçen sene suların 
durulmadığı zamanlarda gerginliği artıracak gelişmeler de yaşanmış ve ikili 
arasında Doğu Türkistan meselesi sık-sık gündeme gelmiştir. ABD, Trump 
başkanlığı döneminden bu yana Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine 
tepki göstermiş ve Çin’in Sincan’da ‘insanlığa karşı suç’ ve ‘soykırım’ suçu 
işlediği açıklamalarında bulunmuştur. 

Son olarak ABD Başkanı Biden, Çin’in Sincan’da yaptığı ağır insan hakları 
ihlallerinin bedelini ödeyeceğini açıklamıştır.  Ekonomik yaptırımlardan geri 
kalmayan ABD, Uygurların zorla çalıştırıldığı Sincan fabrikalarından gelen 
pamuğun ülkeye girişini yasaklamıştır. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin 
sayısız açıklamalarda bulunmuştur.  Ardından Sincan Bölgesi’nde insan 
hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen Komünist Partisi, Sincan Üretim 
ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği 
Bürosu Direktörü Chen Mingguo Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk 
Yasası kapsamına giren 13818 no’lu Başkanlık kararnamesi kapsamında 
yaptırım listesine alınmışlardır.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz 
konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğunu belirten 
ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma 
konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlı olduğunu göstermiştir. 
Çin, ABD’nin yaptırım kararını iç işlerine müdahale olarak değerlendirmiş ve 
bu açıklamaların ikilinin arasında gerilim yaratacağını vurgulamıştır.

Sonuç
Tarihin tozlu sayfalarına göz gezdirdiğimizde birçok devletin karşıt gruplara, 
toplumlara, milletlere veya inananlara karşı birçok asimile politikası 
izlediğini görmekteyiz. Şüphesiz Çin, tarihin bu kanlı yüzünde bugün en 
etkin olan devletlerden biridir. 2001 yılında artan radikalleşmeyi bahane 
ederek uluslararası alanda asimilasyon politikasına meşruluk kazandıran 
Çin, toplama kamplarının sayısını hızla arttırmış, Müslüman Uygur halkını 

önce şiddet ve katliamlarla baskılamaya çalışmış, ileriki yıllarda da manevi 
değerleri üzerinden insanlık dışı yaptırımlar uygulamış ve sonucunda 
psikolojik harp konusunda etkili olmuştur. Mevcut düzen itibariyle inşa ettiği 
kamplarda kölelik sistemi üzerine bir sistem kuran Çin,  bu gücünü kamplarda 
esir hayatına tabii tuttuğu Uygurlu Müslümanların çalıştığı şirketlerden 
almıştır. Tecavüz, kölelik ve işkence gibi muamelelere maruz kalan Doğu 
Türkistan halkı manevi değerleri, aile hayatları, istismar edilirken yardım eli 
aramış, AB ve BM başta olmak üzere birçok uluslar üstü oluşum ve devletler 
bu zulme karşısında kınama yayınlamaktan ve heyet göndermekten öteye 
geçememiştir.

2010’dan bu yana ekonomik gücü müthiş bir hızla artan Çin’in, birçok ülkede 
yatırımlarını ve etkinliğini artırması, borsalarda belirleyici bir figür olması, 
Balkanlar’da ve Afrika’da etkinliğini artırması, başta ABD, İngiltere ve AB 
ülkeleri olmak üzere birçok devleti rahatsız etmeye başlayınca AB’nin ve 
ABD’nin desteği ile Çin’e karşı baskı oluşturabilecek olan Doğu Türkistan 
meselesi gündeme gelmeye başlamıştır. Uluslararası medya kuruluşları Uygur 
Müslümanlarına yönelik asimilasyon ve işkencelerini kendi devletlerinin 
durduğu siyasal pozisyondan ele almaktadır. Bundan dolayı üretilen haberler 
genellikle belirli bir ideoloji veya siyasi pozisyon doğrultusunda kurgulanarak 
gerçekliğin yeniden inşası olarak ortaya çıkmaktadır.

AB içinden de çeşitli parti ve grupların Çin’e karşı bir tavır alınması konusunda 
yapılan çağrıların neticesinde alınan yaptırım kararlarını şimdilik yükselen 
basıncı azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirmek mümkündür. 
AB’nin yaptırım kararlarının ABD tarafından desteklendiği bilinen bir gerçektir. 
ABD yönetimleri sürekli AB ile birlikte Çin’e karşı bir blok oluşturmanın gayreti 
içerisindeydi. Bu zulüm karşısında yaptırım kararı alması, yürüttüğü Çin 
politikasının bir parçasıdır. Bu politikanın ise, insani gerekçelerden ziyade 
kendi çıkarlarına hizmet ettiğini bilinen bir gerçektir. Batı’nın samimiyeti 
göreceli adımları Çin’e karşı ciddi politik baskı oluşturmakta ve üç yıldır da 
ekonomik açıdan baskılamalara neden olmaktadır. AB’nin Çin’e yaptırım 
kararlarından hemen sonra Pekin, cephe ve etki alanını genişletmek için 
dikkate değer adımlar atmıştır. ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ve Çin’e 
karşı yaptırım yöntemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda Rusya ile 
ortak anlayışa sahip olan Çin’in bu yaptırımlar sonrasında ABD, İngiltere ve 
AB’nin ciddi yaptırımlar uyguladığı İran ile 25 yıl geçerliliğini koruyan tarihi 
bir anlaşmaya imza atmasını misilleme olarak değerlendirmemiz yanlış 
olmayacaktır. Tüm bu gelişmeler, ABD ve AB’nin yaptırımları ve baskıları 
karşısında Çin ve Rusya’nın gelecekte daha fazla yakınlaşacağının sinyallerini 
veriyor. 

Son olarak ifade etmeliyim ki, Çin radikallik maskesinin ardına saklanarak 
asimile politikalarına devam etmekte ve alınan yaptırım kararları zulmün sona 
ermesini sağlamamaktadır. Çin’in sahip olduğu ekonomik hacim, yüksek 
imalat gücü, güçlü yatırım hamleleri ve dünyaya en fazla turist gönderen ülke 
olması gibi sebeplerle AB ülkeleri, İngiltere ve ABD gibi devletler ekonomik 
gerekçeler yüzünden Çin’e karşı sembolik yaptırım kararları almaktadır.  Atılan 
tüm bu adımlar Çin’in zulmünü engellememektedir. Birçok ülke tarafından 
Doğu Türkistan meselesi  ‘soykırım’  olarak adlandırılsa da bu ifadenin siyasi 
açıdan kullanılması, yalnızca bu ifadeyi kullanan devletlerin dış politikalarının 
gerekçelendirilmesi açısından siyasi bir anlam taşımaktadır. Soykırım 
suçunun uluslararası hukuk açısından gündeme gelebilmesi için Uygur 
Türklerine uygulanan şiddetin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ivedilikle 
taşınması ve yargılama sonucu hukuki yaptırımlar getirilmesi gerekmektedir.
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Futbol yediden yetmişe büyük bir tutkudur. Kimi için yirmi iki adamın bir topun 
peşinde koşması olan bu spor, kimileri içinse vazgeçilmez bir olgudur. Kitleleri 
peşinden sürükleyen ve hemen her ülkede takipçisi olan böyle bir spor dalının 
günümüzde endüstriyel bir alan haline gelmesi sürpriz değildir.

Sahra altı Afrika’da futbol, yalnızca futbol olarak görülemez. Sırtına herhangi 
bir Avrupa takımının formasını geçiren çocukların boş alanlarda yaptıkları 
maçlar izleme keyfi oldukça yüksek olmakla birlikte, sosyolojik olarak daha 
büyük anlamlar içermektedir. Günlük kazancın bir doların altında olduğu pek 
çok ülkede futbol, sefaletten kurtulmanın bir yolu olarak görülmektedir. Dünya 
çapında yıldız haline gelen Afrikalı futbolcuların şaşalı yaşamları doğal olarak 
vatandaşlarını ve diğer ülkelerdeki futbol tutkunu gençleri etkilemektedir. 

Didier Drogba, Samuel Eto’o gibi oyuncular ülkelerinde ulusal kahramanlar 
haline gelmişlerdir. Öyle ki Fildişi Sahili vatandaşı Drogba, ülkesindeki iç 
savaşın bitmesinde önemli rol oynarken Eto’o, Kamerunlu gençlere yaptığı 
cömert yardımlarla pek çok kez gündeme gelmiştir. 2018 yılında Liberya
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

devlet başkanı olan George Weah eski bir Milan oyuncusudur. Bunun gibi 
örnekleri çoğaltmak mümkün. Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaya 
başladıkları altmışlarda yaşanan bir boykot olayı onları birbirlerine daha 
da yakınlaşmıştır. 1964 yılında FIFA, aldığı karar doğrultusunda iki yıl sonra 
yapılacak Dünya Kupası’nda Avrupa’dan on, Latin Amerika’dan dört, Orta 
Amerika ve Karayipler’den de bir takımın katılmasını kararlaştırmıştır. Bu 
durumda geri kalan bir takım Asya, Afrika ve Okyanusya ülkelerinin kendi 
aralarındaki maçları sonrasında belirlenecektir. Bu ayrımcı karar, Afrika Futbol 
Konfederasyonu tarafından direnişle karşılanmış ve Afrika ülkeleri gururlu bir 
şekilde turnuvaya takım göndermeyi reddetmişlerdir.2 Aynı şekilde bir başka 
ilginç olay da 1982 Dünya Kupası öncesinde yaşanmıştır. Yukarı Volta’da o 
dönemde bakan olan ve sonrasında devlet başkanı olacak Thomas Sankara, 
Fransa’dan uydu sistemi talep etmiş ve ülkesindeki insanların maçları kolay 
bir şekilde izlemesi istediğini belirtmiştir. Hatta bu yardımın yapılmaması 
durumunda Kaddafi’den yardım talep edeceğini söylemesi Fransızlar 
tarafından tehdit olarak algılanmış ve istek kabul edilmiştir (Peterson, 2021).

İkinci husus, yeni kurulan devletlerde kimin pastadan ne kadar pay alacağı 
sorunudur. Benzer örnekler bize futbol-siyaset-Afrika üçgenindeki ilişkilerin 
ülkeler için önemli olduğunu göstermektedir. Hatta bu ilişki ağı iç siyasetten 
çok dış siyasette belirgin hale gelmektedir. Futbolun Afrika tarafı oldukça 
eğlenceli, görsel zevki yüksek ve mücadeleci olmakla beraber, bu tarafın 
sömürge dönemi ile ilişkisi ayrı ele alınmalıdır.

2 https://www.bbc.com/news/world-africa-36763036
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Futbol ve Kolonyalizm
Spor ve sömürgecilik arasında bağlantı bulunduğuna dair düşünceler 
yeni değildir. Pek çok akademisyen bu alanda çalışmalar yapmış ve 
genellikle İngiliz hâkimiyetinin sömürge bölgelerinde sporla ilişkisi üzerinde 
durmuşlardır. Mangan, bu alanda fikir üreten yazarlardandır. Ona göre 
spor uygulamaları, sömürgeci ile sömürülen arasında kültürel bağlar 
oluşturulmasında etkilidir. Mangan, bu durumu bağ teorisi adı altında 
anlatmıştır. Yerel bazda sömürgecilerin kabullenilmesi ve onların kurallarının 
kabul edilmesi sürecinde kurulan bağlar önemlidir. Sporcular, spor sahaları 
bu bağlanma sürecinin parçalarıdır. Mangan bu çıkarıma İngilizlerin işgal 
ettiği bölgelerdeki eylemlerinden yola çıkarak ulaşmaktadır (Mangan, 2011).

İngilizler kriket, rugby, tenis gibi sporları özellikle Güney Asya’da yayarken 
Afrika’da süreç daha farklı işlemiştir. Bu sporlar yerine yine İngilizler 
tarafından icat edilen futbol, kıtadaki en popüler spor dalı olacaktır. Futbolun 
Afrika’daki bu yayılma sürecine dair Hutchinson’ın yorumu kayda değerdir. 
Ona göre futbolun imparatorluğun diğer oyunlarından farkı, onun elitler 
arasında fazla tutulmamasından gelmektedir. Futbol, tüccarların, demiryolu 
işçilerin, öğretmenlerin, madencilerin sırtında yükselen bir spordur 
(Hutchinson, 1997). Onun bu yönü, gelişmeyen ülkeler arasında daha popüler 
olmasını ve genel kitleye daha fazla hitap etmesini sağlamıştır. Sömürge 
döneminde, Avrupa’daki popülaritesinin yanında devletlerin ve özel şirketlerin 
sponsorlukları ile büyüyen ve yaygınlaşan futbol, kıtada parlak bir hale geldi. 
Sömürgecilerin halkı kontrol, entegrasyon, eğitim ve disiplin amaçları ile 
kullandığı bu oyun, yerleşimcilerin de aktif rolü ile daha popüler hale gelmiştir. 
Yıllar sonra artık sömürgecilerin müdahale etmesine gerek kalmayan bir 
yaygınlığa ulaştığında yerel takımlar ve liglerin kıtada oyunu sahiplendiğini 
görmekteyiz. İngilizler dışında Portekizlilerin Mozambik üzerindeki futbol 
politikaları da Domingos’un çalışmalarından okunabilir.Fransızların da benzer 
politikalarla, özellikle diğer sömürgeci güçlere göre daha sert olan işgal 
süreçlerini yumuşatma çabaları içerisinde oldukları söylenebilir. Futbolun 
farklı sosyal seviyelerdeki insanları bir araya getirebilme gücü, sömürge 
döneminde kritik bir rol oynamıştır. Dinsel, dilsel veya sınıfsal farklılıkların 
anlamını yitirdiği bir oyunun parçası olmak, hem yereldeki insanların ilgisini 
artırmış hem de potansiyel bağımsızlık öfkesinin ortaya çıkmasını bastırmada 
etkili olmuştur.

Siyahların Hayatı Önemlidir, Penaltıyı Kaçırana Dek!
Bugüne geldiğimizde futbolun ulusal seviyedeki rekabeti içerisinde çok 
kültürlü yapılar artık sürpriz değil. Renk ya da ırk farkının bir kenara atıldığı 
ve yalnızca kazanmaya yönelik motivasyonla oluşturulan ulusal takımlar 
hoş bir seda bıraksa da pratikte işler biraz daha farklıdır. Özellikle yenilgi 
anlarında farklılıkların dışa vurumu ve daha ileri gidilerek ırkçı tutumlar sıkça 
görülmektedir. Türk asıllı bir Alman futbolcu olan Mesut Özil bu durumu, 
“Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum.” cümlesiyle 
gözler önüne sermektedir. Benzer sözler, aynı durumda olan başka oyuncular 
tarafında da söylenmiştir. Irkçılığın başka bir boyutu olarak tanımlanması 
gereken bu durum, en fazla Afrika asıllı oyuncuların başına gelmektedir. 
Nitekim Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin sömürü 
geçmişi ve sonrasında bu ülkelere olan göç girişimleri sebebiyle pek çok 
göçmen bir süre sonra vatandaşlık almıştır. Kendilerini hiçbir zaman evlerinde 
hissetmeseler de içinde bulundukları yeni düzenin parçaları haline gelmenin 
zorluklarını yaşamak zorunda kalmışlardır. Gettolara hapsedilen gençlerin 
futbolla tanışmaları ve yetenekli olmaları içlerinden bazılarını bambaşka bir 
yere taşımıştır.

Fotoğraf: Allstar Picture Library Ltd
Fransa’nın Hırvatistan ile karşılaştığı 2004 yılına ait bu fotoğrafta, dokuz siyahi 
futbolcu bulunmakta, kalan iki beyazdan Zidane da Cezayir asıllıdır. 2018 
Dünya Kupası’nı kazanan Fransa kadrosunun da yarıdan fazlası siyahi veya 
göçmen aileden gelenlerden oluşmaktadır. Kupayı Kamerunlu bir baba ve 
Cezayirli bir annenin oğlu olan Mbappe’nin golüyle kazanan Fransızlar, yıllardır 
küçümsenen banliyöleri bu kez zaferi getiren yer olarak görmek zorunda 
kalmışlardır. Pek çok kişinin kupayı Fransa değil Afrika kazandı yorumu da 
yanlış sayılmaz. Tüm bu başarıya rağmen Fransa’da hala başarının paylaşımı 
konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Euro 2020 turnuvasında Fransa için 
marş besteleyen Kongo asıllı Youssoupha’nın sağcılar tarafından acımasızca 
eleştirilmesi Afrika kökenlilerin hala bir kesim Fransız tarafından yeterince 
Fransız kabul edilmediğini gösteriyor. Benzer bir durum yine aynı turnuvanın 
finalinde, İngiltere-İtalya karşılaşmasında yaşandı. Uzatmalara ve ardından 
penaltılara giden maçta İngiltere adına penaltı kaçıran Jadon Sancho, Marcus 
Rashford ve Bukayo Saka’ya ırkçı saldırılarda bulunuldu. İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson ırkçılığı kınarken, sosyal medyada ırk üzerinden tartışmalar 
devam ediyordu. (BBC: 2021). Örnekleri çoğaltmak mümkün. Şu bir gerçek ki 
bazı ülkelerde başarısızlık, ilk fırsatta göçmenlere ve siyahilere mal edilen bir 
olgu haline gelmiş durumda.

Entegrasyon ve asimilasyon meseleleri Batı ülkelerini ikilemde bırakmaya 
devam edecek. Başarılı göçmen kökenliler gururlu birer Fransız, Alman ya 
da İngiliz olarak kabul edilirken, başarısızlıkta hepsinin ülkelerindeki varlığı 
yeniden tartışmaya açılacak. Fayda/yarar tekelindeki kabullenme, en ufak 
rahatsızlıklarda yerini yük/yabancı etiketlerine bırakmayı sürdürecektir. 
Afrika’nın pek çok ülkesindeki gençler ise, hangi takım için mücadele 
ederlerse etsinler, kendi içlerinden çıkan değerleri desteklemeye devam 
edecekler. Bu destek sürecek çünkü futbol, Afrikalılar için yıllarca kendilerini 
görmezden gelenlere verecekleri sert cevaplardan biri olma potansiyelini her 
zaman taşıyacaktır.
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BM, Kıbrıs’ta Kalma Süresini Uzattı!

Türkiye’nin Kapalı Maraş’ı açma kararının ardından Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK), adada görev yapan Barış Gücü’nün görev süresinin 
6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Kapalı Maraş kararının “gerçeklikten kopuk” diyen BM, Türkiye’ye Kapalı 
Maraş konusunda geri adım çağrısı yaptı. Oy birliği ile kabul edilen dünkü 
kararda, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) görevi 31 Aralık 2021 tarihine 
kadar uzatılırken, “adadaki gerilimi tetikleyebilecek ve barışçıl bir çözüm 
için beklentileri zayıfl atabilecek herhangi bir tek tarafl ı eylemden” kaçınılma 
çağrısı yapıldı.
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Paşinyan Rusya’ya Döndü: Sınırlarımızı Koruyun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ile Bakü arasında artan 
gerilimin ardından perşembe günü yaptığı açıklama ile Azerbaycan sınırı 
boyunca Rus karakolları konuşlandırılmasını önerdi.

İki ülke de birbirlerini, önceki gün kabul ettikleri Rus destekli ateşkese 
uymamakla suçluyor. Paşinyan şunları söyledi: “Mevcut durum göz önüne 
alındığında, Ermeni-Azeri sınırının tamamı boyunca Rus sınır muhafızlarının 
konuşlandırılması seçeneğini konuşmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum”.

İngilizler Duyurdu! İsrail Gemisi Umman’da Saldırıya Uğradı

Siyonist İsrail’e İran arasında süren adı konulmamış deniz savaşında, 
karşılıklı olarak ticaret gemilerine sabotaj sürüyor. Britanya (İngiltere) 
Savunma Bakanlığı, İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya 
uğradığını duyurdu.

Umman’ın Dukum Limanı’nın 175 mil açığında meydana gelen saldırıyı sosyal 
medya hesabından duyuran Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları 
Kuruluşu (UKMTO), saldırının korsanlıkla ilgili olmadığını ve olayı 
soruşturduğunu duyurdu.  Britanya Savunma Bakanlığı, hedef alınan ticari 
geminin İsrail’e ait olduğunu açıkladı.

Yunan Bakandan Türkiye’ye Destek Mesajı: Yardıma Hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile 
telefonda görüştü. Görüşmeyi Dendias, kendi sosyal medya hesabından 
duyururken, Yunan bakan Türkiye’de çıkan orman yangınları için yardıma 
hazır olduklarını kaydetti. Görüşmenin ardından Dendias, sosyal medya 
hesabından, “Yangınlarla boğuşan Türkiye’ye yardıma hazırız” dedi.

Dendias şu ifadeleri kullandı: “Türk Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi 
yaptım. Memleketi Antalya’da çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlere 
en içten taziyelerimi ilettim. Yunanistan’ın talep edilmesi halinde yardım 
sağlamaya hazır olduğunu da ifade ettim.” 



Siyonist İsrail Filistinlilere Evlerini Kendi Elleriyle Yıktırıyor!

Siyonist İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı ilhak çalışmalarını 
sürdürüyor. Dün Kudüs’ün Et-Tur beldesinde ilhak çalışmalarını yürüten 
işgalci kuvvetleri Filistinli aileye evlerini kendi elleriyle yıktırdı.

Siyonist Zulmü Pes Dedirtti! Evlerini Kendi Elleriyle Yıkmak Zorunda Kaldılar:
İsrail’in kendisinden ve kardeşlerinden Et-Tur beldesi Hılletu’l-Ayn bölgesinde 
yer alan ve üç ailenin yaşadığı binayı yıkmalarını istediğini söyleyen Ducani, 
işgal rejiminin kendisine pazar gününe kadar mühlet verdiğini kaydetti.

Yıkmazsa Para Cezasına Çarptırılacak:
Evini kendi elleriyle yıkmaması halinde Ducani’ye işgal rejiminin evini 
dozerlerle yıkacağını ve bunun karşılığında da binlerce şikel para cezasına 
çarptırılacaklarını söylendi.
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Mısır’da 24 İhvan Mensubuna Daha İdam Kararı

Sözde Mısır Mahkemesinin, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.
Devlete ait El-Ahram Gazetesinin haberine göre, 2015’te 3 polisin ölmesi ve 
39’unun yaralanmasıyla sonuçlanan bir polis otobüsüne yönelik bombalı 
saldırıyla ilgili davanın duruşması Demenhur Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, 3 polis memurunu 
kasten öldürmek ve terör örgütünü fi nanse etmekle suçlanan 16 İhvan 
mensubunun idam edilmesine hükmetti. İdam cezası verilenler arasında 
İhvan liderlerinden Muhammed Suveydan’ın da bulunduğu ifade edildi.

ABD’li Generalden Dikkat Çeken Fotoğraf! Türkiye Çoktan Yerini Almış!

11 Eylül tiyatrosu bahanesiyle NATO ülkeleriyle işgal ettiği Afganistan’dan 
çekilme kararı alan ABD, Türkiye’den Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanını 
korumaya devam etmesini istedi. Türkiye’nin Afganistan’da kalmaya devam 
edecek olması gündemde tartışılmaya devam ederken, Taliban’dan karşıt 
açıklamalar geliyor.

Hamid Karzai Havalimanı konusu tartışılırken, ABD Merkez Kuvvetler 
Komutanı Orgeneral McKenzie, başkent Kabil’de, Afgan hükümet güçlerine 
hava desteğini sürdüreceğini açıkladı. McKenzie’nin basın toplantısında 
arkadaki bayraklar dikkat çekti.

2021’in Kaynaklarını Tükettik, Artık 2022’den Borç Alıyoruz

Bugün insanlığın, dünyadaki bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan 
Dünya Limit Aşım Günü. Bu tarih, insanoğluna 2021 boyunca kullanması için 
sunulan kaynakların, ilk 7 ayda tükettiğimizin ve yılın geri kalanında 2022’nin 
kaynaklarından borç alacağımızın işareti anlamına geliyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, Dünya Limit Aşım Günü, 2020 yılında 
pandemi kısıtlamalarının etkisiyle 22 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bu 
iyileşme kısa ömürlü oldu. 2021’de yıllık karbon ayak izimiz geçen seneye 
göre yüzde 6,6 artarken, Limit Aşım Günü 2019 yılındaki tarihine geri geldi. Bu 
gerilemede Amazon ormanlarının kaybındaki ani artış ve küresel orman biyo 
kapasitesindeki yüzde 0,5’lik düşüş de etkili oldu.






