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MYANMAR ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti 

Başkenti Nepido (Nay Pyi Taw) 

Dili 
Resmi dili Birmancadır (Burmaca). Birmanca ve yerel dillerin yanında İngilizce de 
konuşulur.2 

Dini 
Resmi dini yoktur. %79,8 Budist, %7,8 Hristiyan, %4,2 Müslüman, %1,7 Hindu, %6,5 
Diğer dinler3 

Nüfus 54.045.200 

Nüfusun Etnik Dağılımı %68 Bamar, %9 Shan, %7 Karen, %4 Arakanlı, %3 Çinli, %2 Hintli, %2 Mon, %5 Diğer4 

Yüzölçümü 676.590 km2 

Para Birimi Myanmar Kyatı 

Yönetim Şekli Askeri rejim 

Hükûmet Devlet Başkan Vekili : Myint Swe 

Kaynaklar: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Encycopædia Britannica, Dünya Bankası 2019 *: tahmin 
 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-myanmar-burma.html 
3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/burma-myanmar#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020& 
  region_name=All%20Countries&restrictions _year=2016 
4 https://insamer.com/tr/myanmar_827.htm 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Güney Asya’nın batı kısmında bulunan ve Bengal Körfezi’ne kıyısı bulunan Myanmar; Çin, Laos, Tayland, 
Bangladeş ve Hindistan’la sınır komşusudur. Çeşitli yer şekillerine ve iklim özelliklerine sahip olan ülkede 
muson iklimi hâkimdir. 
 
2019 itibarıyla 54 milyon olan ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 82 kişidir. Nüfus artış hızının %0,626 
olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 69,8, erkeklerde 63,7, nüfusun genelinde ise 66,8 yıldır. 
Ülkedeki en büyük şehirler Yangon (6 milyon), Mandalay (1,3 milyon) ve Nepido’dur (1,2 milyon).5 
 
Siyasi Yapısı 
Anayasaya göre Myanmar “çok partili demokratik sistemle yönetilir.” Fakat kuruluşundan itibaren Myanmar 
ya ordu tarafından ya da ordu gölgesindeki parlamentolar tarafından yönetilmiştir. Myanmar Parlamentosu 
(Birlik Meclisi) 224 sandalyeli Milletler Meclisi ile 440 sandalyeli Temsilciler Meclisi olmak üzere çift 
kamaradan oluşur. Her iki meclisin de üyelerinden %75’i bölgelerinden mutlak çoğunluk oylamasıyla 
seçilirken %25’i ordu tarafından atanır.6 
 
İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını 1948 yılında Burma adıyla kazanan -Myanmar ismi 1989’da 
kabul edilmiştir.- Myanmar, bağımsızlığının ilk yıllarında parlamenter demokrasi yönetimini benimsemiştir 
fakat 1962 yılında gerçekleştirilen darbe ile yönetimi ordu devralmıştır. 1988 yılında halkın yönetime karşı 
artan tepkisinin izharı niteliğinde gerçekleşen öğrenci protestolarının kanlı bir şekilde bastırılması 
sonucunda kamu desteğini kaybeden ordu, seçim yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu seçimler 1990’da 
yapılmış fakat seçim sonuçları askeri cunta tarafından yok sayılmıştır. Seçimin kazananı olan NLD (Ulusal 
Demokrasi Ligi) lideri Aung San Suu Kyi ise ev hapsine mahkûm edilmiştir. 18 yıl süren askeri diktatörlükten 
sonra 2008 yılında muhalefetin katılmadığı bir referandum yapılarak anayasanın değiştirilip sivil yönetime 
geçileceği ilan edilmiştir. Yapılan seçimi müteakip 2011’de göreve gelen sivil geçiş hükumeti, Myanmar 
ordusunun 1962’den beri süren iktidarını sonlandırmıştır.7 
 
4 yıl sonra, ülkede uzun zamandır yapılan ilk özgür ve adil seçim olarak görülen 2015 seçimlerinde, 1988 
yılında da seçimleri kazanmış olan NLD oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimleri kazanmıştır. NLD lideri 
Suu Kyi’nin anayasaya göre devlet başkanı olamaması sebebiyle onun için “devlet danışmanlığı” makamı 
tesis edilmiş, devlet başkanlığını ise NLD yetkililerinden Htin Kyaw almıştır. Bu şekilde Suu Kyi, Myanmar’ın 
fiili (de facto) devlet başkanı olmuştur. Yine de günümüzde de geçerli olan 2008 anayasasına göre 
parlamentonun %25’inin askerlerden oluştuğu ve anayasada yapılacak bir değişiklik için parlamentonun 
%75’inden fazlasının oyu gerektiği göz önünde bulundurulduğunda askerin siyaset sahasından çekilmediği 
anlaşılmaktadır. 
 
 
 

5  https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-myanmar-burma.html 
6  http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1276185711&Country=Myanmar&topic=Summary&subtopic=Political+structure 
7  https://www.aljazeera.com/features/2021/2/2/analysis-why-is-myanmar-military-so-powerful 
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2020 yılında Myanmar’da ikinci sivil özgür seçim 
yapılmıştır. Bu seçimde NLD’nin ezici çoğunluğu 
alması -476 sandalyenin 396’sı- ve askerin siyasi 
kanadı USDP’nin (Birlik Dayanışma ve Kalkınma 
Partisi) parlamentoda sadece 33 sandalyede kalması, 
askeri tetiklemiş ve Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021’de 
yönetime el koymuştur. Suu Kyi ve diğer parti 
yetkilileri hapsedilmiş ve ilan edilen bir yıllık OHAL 
boyunca Kıdemli General Min Aung Hlaing’in devletin 
başında olacağı duyurulmuştur. Başkanlık makamına 
devrilen başkan U Win Myint’in başkan 
yardımcılarından Myint Swe oturduysa da yönetim 
Hlaing’in elindedir. OHAL bitiminde seçim yapılarak 
yönetimin sivillere devredileceği söylenmişse de 
Myanmar’ın yeni başlayan demokrasi devrinin 
şimdilik sona erdiği görülmektedir.8 

 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 76.086 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 1.407,083 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %2,888 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %2,246 

Milli Gelir (Atlas metodu) 75.186 milyar dolar 

Kişi Başı Milli Gelir (Atlas metodu) 1.390 dolar 

Enflasyon %8,825 

Resmi Döviz Kuru 1518 Kyat – 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %1,79 

Genç İşsizlik Oranı %1,5 

İş Gücü 22.951.393 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 
 

8  https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya 
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Myanmar ekonomisinin durumu dış dünyaya açılmakta geç kalmış ve gerek siyasi gerekse de ekonomik 
olarak Çin yörüngesinden ayrılmaya çalışan ülkenin dalgalı siyasetinin bir izharı olarak görülebilir. 2011’de 
başlayan dış dünyaya açılım ve ilk demokratik iktidarın göreve başlaması; ekonomide liberalleşme, bölgesel 
pazarlara entegrasyon ve ekonomik kurumlarda yenilenmeyle beraber hızlı bir ekonomik gelişimi 
sağlamıştır. Yoksulluk oranı 2005-2017 arasında %48’den %25’e kadar düşürülmüştür.9 Myanmar hükumetinin 
Yatırım ve Şirket İdaresi Başkanlığı’na göre doğrudan yabancı yatırımlar 2012-13 mali yılında kaydedilen 1,4 
milyar dolardan 2015-16 mali yılında 9,5 milyar dolara kadar yükselmiştir.10 
 
Myanmar nüfusunun çoğunluğu tarım ve sanayi vasıtasıyla geçimlerini sağlamaktadır. Başta yeşim taşı ve 
yakut olmak üzere ülkede yer alan önemli mineral kaynakları ile doğal gaz rezervleri yabancı yatırıma cazip 
özelliktedir. Ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine ve diğer ekonomik dezavantajlara rağmen Myanmar, 
yabancı işletmeler tarafından kârlı bir yatırım bölgesi ve özellikle ihracat ürünlerinin düşük maliyetli üretimi 
için uygun bir tesis olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca tüketici talebinin her alanda yoğun olması hasebiyle cazip 
bir pazardır. 11 
 
Buna rağmen yabancı yatırımda ve ekonomik büyümede Suu Kyi hükûmetinin ekonomik reformların 
ilerletilmesindeki yavaşlığı ve özellikle de Rohingya Müslümanlarına uygulanan zulme uluslararası 
kamuoyunun tepkisi nedeniyle duraklama gözlenmektedir. Myanmar’daki en yüksek yabancı yatırım ve 
ekonomik büyüme rakamları, Rohingya krizinin başladığı 2017’den önceki yıl kaydedilmiştir ve aynı yıldan 
beri düşüş trendindedir. Şubat başında meydana gelen darbe de ekonomiyi sarsacağa benzemektedir. 
Darbe sonrasında Myanmar Kyatı ABD Doları karşısında %7 oranında değer kaybına uğramış, altın 
fiyatlarında dalgalanmalar olmuştur. Ekonomistlere göre darbenin ekonomi üzerindeki etkilerinin bunlarla 
sınırlı kalmayıp 2011’den beri alınan tüm ilerlemenin kaybedilmesine sebep olması ihtimali de mevcuttur. 
 
Myanmar’a yatırım yapan ülkelerin başında Çin gelmektedir. Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru ile tarım ve 
madencilik gibi sektörlerde yatırım yapan Çinli firmalar buna örnek verilebilir. Bunun sebebi, Myanmar’ın 
gerek coğrafi olarak gerekse de siyasi rejim olarak Çin ekseninde bir ülke olmasıdır. Myanmar yetkilileri 
Batı’dan gelecek yabancı yatırımların önünü açmak ve Çin’in jeopolitik yörüngesinden ayrılabilmek amacıyla 
içinde demokratik rejimin benimsenmesi de olan bir dizi politikalar uygulamışlardır.12 
 
Myanmar’ın gerek ekonominin gerekse de diğer alanların gelişiminde karşılaştığı ana sorunlardan biri de 
çevresel faktörlerdir. Dünyanın doğal afet riski en yüksek ülkelerinden biri olan Myanmar her yıl sel, kasırga, 
deprem, toprak kayması ve kuraklık gibi pek çok doğal afete maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak COVID-19 
salgını ve siyasi karışıklıklar sebebiyle Myanmar’ı ekonomik açıdan zor günler beklemektedir.13 
 
 

9  https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview#1 
10 https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/18/for-foreign-investors-in-myanmar-coup-adds-new-uncertainties 
11 https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya 
12 https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/18/for-foreign-investors-in-myanmar-coup-adds-new-uncertainties 
13 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview#1 
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Dış Ticaret 

Myanmar Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 13.878.764 16.671.612 17.997.121 

İthalat 19.253.455 19.345.460 18.577.867 

Hacim 33.132.219 36.017.072 36.574.988 

Denge -5.374.691 -2.673.848 -580.746 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Myanmar’ın ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, örülmüş ve örülmemiş giyim ürünleri, tahıllar 
ve sebzelerdir. Ana ihracat ortakları ise Çin, Tayland, Japonya, ABD, Almanya’dır. 
 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 16.671.612 17.997.121 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 3.594.381 4.349.418 

Kıyafetler ve giyim aksesuarları (örülmemiş) 3.262.671 3.776.712 

Kıyafetler ve giyim aksesuarları (örülmüş) 853.545 1.250.942 

Tahıllar 1.161.589 1.022.890 

Yenilebilir sebzeler, kökler ve yumrular 761.541 973.807 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Myanmar’ın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, elektrikli makineler, demiryolu harici 
araçlar ve demir-çeliktir. Ana ithalat ortakları ise Çin, Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya’dır. 
 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 19.345.460 18.577.867 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 4.030.390 3.686.283 

Makineler, mekanik teçhizat, 1.812.957 1.734.258 
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nükleer reaktörler vb. ve parçaları 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 1.242.724 1.248.242 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 1.468.196 1.135.101 

Demir ve çelik 971.564 932.174 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Myanmar İlişkileri 
Türkiye-Myanmar arasında güçlü bir ilişki yoktur. Türkiye Nepido Büyükelçiliği 2012’de açılmıştır fakat 
Myanmar’ın Türkiye’de herhangi bir elçiliği olmamakla beraber Kahire Büyükelçiliği Türkiye’ye akreditedir. 
İkili ilişkiler, yakın tarihte dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Myanmar’a 
gerçekleştirilen ziyaret, 2017 yılında imzalanan hava ulaştırma anlaşması ve 2019 yılında imzalanan 
mutabakat muhtırası ile güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye özellikle Rohingya Müslümanlarının 
durumuna önem atfetmekte, gerek insani yardım gerekse de diplomatik çalışmalar vesilesiyle çözüme 
gidilmesi için çaba sarf etmektedir.14 
 
Ülke Tarihi 
Myanmar tarihi yüzyıllar öncesine uzanmakla beraber dünyaya açılımı İngiliz sömürgesiyle olmuştur. 1886 
yılında İngilizlerin dönemin İngiliz Hindistanı’na bir eyalet olarak ekledikleri Myanmar, milliyetçi akımların 
hız kazanması sonucunda 1937’de İngiltere’den ayrılmıştır. II. Dünya Savaşı’nda Japon işgaline uğrayan 
Myanmar savaş sonrası tekrar İngiliz yönetimi altına girmiş, nihayet 1948’de Burma adıyla bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Ordu temelli bir idareyle doğan Myanmar kuruluşundan itibaren hep asker tarafından idare edilmiş 
ve demokrasiye geçmek için sarf edilen çabalar genel olarak akim kalmıştır. 2011’den itibaren demokrasi 
yolunda ilerleme kaydedildiyse de Şubat 2021’de yapılan darbe ile bir kez daha ordu yönetime gelmiştir.15 
 
Ülkede İslamiyet ve Rohingya (Arakan) Müslümanları 
Pek çok coğrafya gibi Myanmar’ın da İslam’la tanışması Arap ve Fars tüccarlar vasıtasıyla olmuştur. Özellikle 
Bangladeş ve Myanmar’ın Bangladeş sınırında bulunan Arakan bölgesi İslam’ın en çok yayıldığı bölgeler 
olmuştur.16 1982 Vatandaşlık Yasası’na göre sadece 1823’ten önce Myanmar’da yaşayan etnik grupların 
üyeleri tam vatandaş kabul edilmektedir. Bu yasa başta Rohingya  Müslümanları olmak üzere birçok etnik 
azınlığı vatansız bırakmaktadır.  Dahası, 2008 Anayasası’na göre seçme ve seçilme hakkı yalnızca tam 
vatandaşlara verilmiştir. Çoğunluğu Budist olan Myanmar özellikle radikal Budistler tarafından yayılan 
Müslüman karşıtı nefret söylemleri ve saldırılar sebebiyle her geçen gün Müslümanlar için yaşanmaz hale 
gelmektedir. 
 
 
 

14 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-myanmar-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
15 https://www.britannica.com/place/Myanmar 
16 https://insamer.com/tr/myanmar_1616.html  
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Rohingya Müslümanlarına karşı on yıllardır devam eden devlet zulmü 2017’de doruk noktasına ulaşmıştır. 
Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) ismindeki silahlı örgütün bazı polis karakollarına saldırı 
düzenlemesi Myanmar ordusu için bir bahane teşkil etmiş ve ordu, sadece ARSA’ya değil tüm Rohingya 
toplumuna karşı bir karşı taarruza girişmiştir.17 İşkence, tecavüz, katliam, köylerin yakılması gibi insanlık dışı 

 hareketlerde bulunan ordu uluslararası camiada ağır kınamalara maruz 
kalmıştır. Fakat bir insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü 

sahibi Aung San Suu Kyi’nin orduyu kınamak bir tarafa  
Myanmar’a 2019’da  Uluslararası Adalet Divanı’na 

dava açıldığında  orduyu savunması 
yoğun eleştiri çekmiştir.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19 
Myanmar’da ilk COVID-19 vakası 24 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Pandeminin ilk dalgasında uygulanan 
ülke girişlerinde denetim, seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler sayesinde vaka ve ölüm sayılarının hafif 
seyrettiği Myanmar’da yaz ortalarında kuraların gevşetilmesini müteakip ikinci dalga başlamış, Ağustos 
başlarında günde 10’dan az vaka görülürken Ekim ortasında 1000’den fazla vaka kaydedilmiştir. Bu dalga 
Myanmar’ın kadrosu yetersiz sağlık sistemini derinden sarsmıştır. 
 
Pandemiyle mücadelenin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi yolunda Myanmar’ın önünde birtakım 
sorunlar vardır. Yetersiz test kapasitesi, 2019 Küresel Sağlık Güvenliği İndeksi’ne göre krizlere karşı en 
hazırlıksız ülkelerden biri olarak sağlık sisteminin hazırlıksız olması, ekonominin bir krizi yönetecek güçte 
olmaması ve özellikle de iç karışıklıklar ülkenin salgından dolayı gördüğü zararı artırmıştır. Myanmar’da ilk 
COVID-19 vakası 24 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Şimdiye kadar kaydedilen en çok vaka 2260 vaka ile 16 
Kasım’da, en çok ölü sayısı 48 ölüyle 12 Ekim’de kaydedilmiştir. 20 Şubat 2021 itibarıyla ülkede görülen 
toplam vaka sayısı 141.709, ölü sayısı 3192’dir. 
 
 

17 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-world/2020 
18 https://www.britannica.com/place/Myanmar/Since-independence 


