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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ 
 
Rusya-Ukrayna Savaşı 
Rusya-Ukrayna arasındaki kriz son dönemlerde zirve noktasına ulaşmış olsa da iki ülke arasındaki gerilim 
pek de yeni sayılmaz. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri olan 
Ukrayna, SSCB’den ayrılıp bağımsızlığını ilan eden diğer ülkeler gibi Rusya’nın çok yönlü yaptırımlarına 
maruz kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünyada güç dengelerinin değişmesiyle oluşan 
yenidünya düzeninde yeni adıyla yer alan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerini kontrolü altında 
bulundurmayı ulusal bir politika haline getirmiştir. Rusya bu ülkeler ile diplomatik, ekonomik, kültürel 
yakınlık kurmak ve sürdürmek için çeşitli politikalar uygulamıştır. ‘Bu ülkelerin diğer dünya ülkeleriyle olan 
ilişkilerine müdahale etmiş hatta Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moldova gibi eski SSCB 
ülkelerinin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla yakın ilişkiler geliştirmelerine kuşkuyla yaklaşmış ve bu 
kuruluşlarla yakınlaşan ülkeleri çeşitli yöntemlerle cezalandırmıştır.’2 
 

 
1 Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
2 Osman Ağır, Rusya- Ukrayna Krizi’nin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi, 2014, s.24. 
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Bilhassa Ukrayna, Rusya için ismi geçen diğer ülkelere nazaran çok daha fazla tarihi, kültürel ve jeopolitik 
öneme sahiptir.  45 milyon nüfusu olan Ukrayna, Rusya dışında en fazla etnik Rus’un yaşadığı yerdir. Ayrıca 
konumu itibariyle 
 

Batı’ya açılan bir kapı olması Ukrayna’nın önemini daha da artırmaktadır. Ukrayna’nın Batı ülkeleri ile iyi 
ilişkiler kurma çabaları, Rusya’nın aleyhine sonuçlar doğurabileceğinden Rusya-Ukrayna arası gerilimi 
yükseltmektedir.  Rusya, SSCB’den ayrılıp bağımsızlığını ilan eden diğer ülkelere uyguladığı cezalandırma 
politikasını Ukrayna’ya da uygulamış, Ukrayna’yı önce ekonomik araçlarla, ardından da Kırım’ı kendine 
bağlayarak cezalandırmıştır.   
 
Bu gibi cezalarla Ukrayna’ya gözdağı vermeye çalışan Rusya hala Ukrayna’yı bağımsız bir devlet olarak 
tanımamaktadır. Ukrayna topraklarını anavatandan koparılan bir parça olarak kabul etmekte ve Ukrayna’yı 
kendi hâkimiyetine almak için diplomatik, ekonomik ve askeri yönden her türlü yolu denemektedir. Rusya 
devlet başkanı ‘Putin bu tutumunu, Ukrayna’nın gerçek bir ülke olmadığını, Ukraynalıların ve Rusların “bir 
millet” olduğunu ve Ukrayna’nın gerçek egemenlik hakkından ancak Rusya’nın bir parçası olarak 
faydalanabileceğini söyleyerek meşrulaştırmaya çalışmaktadır.’3 

 

Rusya’nın Ukrayna’yı himayesi altına almak istemesinin birçok mühim nedeni vardır. Etnik köken, kültür 
benzerliği, dini sebepler, tarihi ve coğrafi sebepler, ekonomik sebepler ve Ukrayna topraklarının stratejik 
konumu bu nedenlerden bazılarıdır. Şu anda Ukrayna toprağı olan başkent Kiev, Ruslar için oldukça önemli 
bir şehirdir. ‘Tarihte Kiev’i yönetimi altında tutan Ruslar,  
 
Kiev’i ‘’Rus Şehirlerinin Anası’’ olarak isimlendirirler.’4 Hatta Kiev Rus tarihinin başladığı şehirlerden biri 
olarak kabul edilir. Tüm bu sebeplerden dolayı Rusya tarihten bu yana Ukrayna’yı hakimiyetine alma hedefi 
için en kanlı yolları dahi gözünü kırpmadan denemektedir.  
 
Rusya ile Ukrayna arasında oluşan krizin en somut ve en önemli nedeni, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği ile 
yakınlaşmasıdır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle yakın ilişiler 
kurmayı hedefleyen Ukrayna’nın Batı yanlısı tutumu Rusya’yı rahatsız etmiş ve iki ülke arasındaki gerilimi 
artırmıştır. ABD açısından ise Ukrayna, dünyanın farklı coğrafyalarında kendine tehdit oluşturabilecek 
potansiyel güçleri engelleme ve baş düşmanlarından olan Rusya’nın hâkimiyet alanını kısıtlaması nedeniyle 
büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ABD’nin de müdahil 
olmasıyla zirve noktasına ulaşmıştır. Ukrayna’da 2010 yılında iktidara gelen Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı 
Viktor Yanukoviç’in, ülkesinin Batı’ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması’nı 
askıya aldığını açıklaması Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlamasına neden olmuştur. AB yanlıları bu 
kararı protesto etmek için sokaklara dökülmüş, ardından Rusya yanlısı kesimin de sokaklara dökülmesiyle 

 
3 Derya Azer, Rusya-Ukrayna Krizi Egemenliğin Geleceğini Belirleyebilir (Çeviri), TUİÇ Akademi, 2022 
4 Rusya’nın da Ukrayna’nın da doğum yeri: Kiev, TRT Haber 25 Şubat 2022, https://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyanin-da-
ukraynanin-da-dogum-yeri-kiev-658477.html, Erişim Tarihi 19.03.2022 
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olaylar büyümüştür. İki taraf arasında sık sık çatışmaların yaşandığı bu olaylar Meydan Olayları olarak bilinir. 
Bu olaylarından sonra Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç kaçarak Rusya’ya sığınmıştır. Viktor 
Yanukoviç’in kaçmasının hemen ardından hükumet değişmiş ve Batı yanlısı Hükümet iktidara gelmiştir. 
Rusya ise yeni hükûmeti tanımamış ve darbe girişimi olarak nitelendirmiştir. Bunun üzerine ‘16 Mart 2014 
tarihinde referandum yapılmıştır. %83 oranında katılım oranının olduğu referandum sonucunda; Kırım’da 
%96,77, Sivastopol’de ise %95,6 oranında Rusya’ya bağlanmak yönünde oy kullanılmıştır. Bir gün sonra Kırım 
parlamentosu resmen Rusya’ya bağlanma talebini iletmiştir.’5 Referandum döneminde ‘Yeşil Adamlar’ diye 
isimlendirilen üzerlerinde hiçbir arma veya aitlik bildiren bir işaret taşımayan askeri güçlerin referanduma 
müdahale ettiği iddia edilse de Kırım resmen Rusya’ya bağlanmıştır.  
 
2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle Rusya-Ukrayna arasında alevlenen siyasi kriz 24 Şubat 2022 
tarihinde Rusya’nın Donbas Askeri Harekatıyla Ukrayna’yı vurmasıyla savaşa dönüşmüştür. ‘24 Şubat 2022 
günü 06.00 sularında Ukrayna’nın birçok şehir merkezini ve önemli noktalarını vuran Rusya, tüm dünyadan 
uyarılar ve yaptırım tehditleri almasına rağmen geri çekilmemektedir.’6 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında 18 Mart 2022 tarihi itibariyle toplam 816 sivilin 
öldüğünü, 1333 kişinin ise yaralandığını açıkladı bununla birlikte binlerce Ukrayna vatandaşı da mülteci 
olarak dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye devam etmektedir. Rusya bilhassa sivillerin yoğunlukta 
olduğu bölgelere ateş açmakta ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olmaktadır. Bu insanlık dışı harekâtı 
durdurması için birçok dünya ülkesinden kınama, tehdit ve uyarı alsa da hız kesmeden saldırılarına devam 
etmektedir.  
 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski artan saldırılarla yükselen tansiyonu dindirmek için Rusya’ya ateşkes 
çağrısında bulundu ve Ukrayna’nın Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ile birlikte katıldığı Üçlü 
Temas Grubu (TCG) içindeki barış görüşmelerini desteklediğini ve barış sürecinin yoğunlaştırılmasından 
yana olduklarını açıkladı. Fakat ateşkes çağrılarının aksine Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın çatışma 
bölgesinde ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiğini duyurdu. Hatta yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerinin 
108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi.7 
 
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon giderek artmakta ve Rusya’nın ateşkeslere uymaması Ukrayna için 
durumun daha da zorlaştırmaktadır. Savaşın devam etmesi her iki ülkeden de binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine ve maddi açıdan büyük kayıplara neden olacaktır. Can ve mal kayıplarının yanı sıra bu savaşla 
birlikte dünyada yeni bir mülteci sorunu ortaya çıkabilir. Savaş henüz yeni başlamış olsa da BM Mülteciler 

 
5 Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya %27n%C4% B1n_K%C4%B1r%C4%B1m%27%C4%B1_ilhak%C4 
%B1Erişim Tarihi 18.03.2022. 
6 Rusya-Ukrayna krizi nasıl savaşa dönüştü, bugüne nasıl gelindi?’, BBC NEWS, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-
60477870,  Erişim Tarihi 19 Mart 2022 
7 Ukrayna lideri Zelenski’den ateşkes çağrısı!’, Milli Gazete 20 Şubat 2022, https://www.milligazete.com.tr/haber/9453741/ukrayna-
lideri-zelenskiyden-ateskes-cagrisi, Erişim Tarihi 19 Mart 2022. 
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Örgütü’ne göre Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en hızlı büyüyen mülteci krizi yaşanmaktadır. Birleşmiş 
Milletler, Rusya’nın işgali nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısının 1,7 milyonu 
geçtiğini ve bu sayının dört milyona ulaşabileceğini açıkladı. Ukraynalı mülteciler yoğunlukla Polonya, 
Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç etmektedir. Fakat 
Ukraynalı mültecilerin Suriyeli, Iraklı, Arakanlı, Myanmarlı veya diğer Müslüman mültecilerden daha şanslı 
olduğu açıktır. Müslüman mültecilerin ölmesine göz yuman hatta onları hapse atan, katleden, ülkelerine 
giriş yapmalarına dahi izin vermeyen Avrupa ülkeleri Ukraynalı mülteciler için çifte standart 
uygulamaktadır.  
 
Rusya-Ukrayna savaşı özelde iki ülkeyi genelde ise tüm dünyayı etkilemektedir. Başta ekonomik olmak 
üzere savaşın etkileri tüm dünyaya doğrudan ya da dolaylı olarak yansımakta ve dünya birçok yönden 
savaşın menfi etkilerine maruz kalmaktadır. 
 
Rusya-Ukrayna Savaşının Dünya Ekonomisine Etkileri 
2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına 
almış ve dünya ekonomisini oldukça menfi etkilemişti. Henüz Covid-19 pandemisinden dolayı oluşan maddi 
hasar onarılamamışken Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Dünya’nın en büyük ekonomilerinden biri olan 
Rusya’nın savaşı devam ettirip ettirmeyeceği henüz kestirilememiş olsa da bu savaşın dünya ekonomisine 
etkilerinin büyük olacağı kesin.  
 
Covid-19 pandemisiyle artış gösteren enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da tırmanarak gündelik 
hayatı zorlaştıracak bir seviyeye ulaştı. ‘Küresel ölçekte, ABD’de (%8 ile) son 40 yılın, Avrupa’da (%6 ile) son 
30 yılın, Türkiye’de de (%54 ile) son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamları kaydedilmiştir.’8 Bu rakamların 
artması da olağan bir durumdur.  
 
Rusya-Ukrayna savaşı temelde gıda ve enerji sektöründe aksamalara neden olmakta ve küresel bir 
ekonomik krize yol açabilecek derecede dünya ticaretini etkilemektedir. Hem Doğu hem Batı ülkeleri için 
önemli ticaret merkezleri olan Rusya ve Ukrayna bilhassa Batı ülkeleri için adeta gıda deposu, Doğu ülkeleri 
için ise önemli bir enerji kaynağı konumundadır.   
 
Rusya’ya Ukrayna’ya saldırılarından dolayı yaptırım uygulayacağını açıklayan AB’nin yanı sıra Goldman 
Sachs, J.P. Morgan, Shell, McDonald’s, Coca-Cola ve Pizza Hut gibi kapitalizmin simge şirketleri de adım adım 
Rusya pazarını terk ediyor.9 Ayrıca savaşı Rusya için olabildiğince masraflı hale getirmeye yönelik politikalar 
izleyen Ukrayna da Rusya ekonomisine büyük hasar verecek gibi görünüyor. Savaşan iki dev ülke haliyle 
ekonomik olarak ağır darbeler alacaktır fakat iki ülkenin küresel ticarette aktifliği zedeleneceğinden diğer 
dünya ülkeleri de bundan oldukça menfi etkilenecek. IMF yaptığı açıklamada Mısır gibi buğday ithalinin 

 
8 Bilal Bağış, Savaş ve Küresel Ekonomi Politik, Sabah Gazetesi 19 Mart 2022. 
9 Bilal Bağış, Savaş ve Küresel Ekonomi Politik, Sabah Gazetesi 19 Mart 2022. 
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yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiren Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gıda güvenliği krizi ile karşı 
karşıya olduklarını duyurdu.  
 
Dünya tarım ürünleri üretiminde önemli yeri olan iki ülke arasında yaşanan bu savaş tarım sektörünü de 
olumsuz etkileyecektir. Halihazırda Rusya ve Ukrayna’da üretilen tarım ürünlerini üretecek alternatif bir ülke 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı da ürün fiyatları gittikçe yükselmektedir. Örneğin Ukrayna dünyanın en 
büyük ay çiçek yağı üreticisi ve Rusya’da en büyük ikinci ay çiçeği üreticisidir. Bu iki ülke küresel üretimin 
yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. JP Morgan verilerine göre küresel buğday ihracatının yüzde 28,9’unu da bu iki 
ülke sağlıyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle bu ürünleri ithal etmekte zorlandığı için ihracata kısıtlama 
getirdi. Ukrayna’da ise çatışmalar nedeniyle limanlar kapandı ve ihracat durdu. 
 
Temel gıda ürünlerinin tedarik edilmesinde yaşanan ve yaşanacak olan krizin enerji sektöründe de 
yaşanması kaçınılmazdır. Doğal gaz ve petrol başta olmak üzere Rusya, enerjisinin %90’ından fazlasını 
Ukrayna topraklarından geçen boru hatlarıyla Batı pazarlarına nakletmektedir. Her ne kadar fiyat, miktar, 
sevkiyat gibi konularda zaman zaman sorun yaşansa da bu ikilinin ticari ilişkilerinde de petrol ve doğalgaz 
ilk sırada yer almaktadır.10 Ancak savaşın bu durumu değiştirip değiştiremeyeceği henüz net değildir. 
Savaş’ın etkisi doğalgaz ve petrol fiyatlarına oldukça hızla yansımış ve birçok dünya ülkesinin petrol ve 
doğalgaz fiyatlarında fahiş artışlar meydana gelmiştir. Fiyat artışı olağan olsa da bundan sonra Rus 
doğalgazına erişimin nasıl olacağı tartışmalı bir konudur. Savaşın henüz ilk günlerinde Rusya’nın petrol ve 
doğalgaz üretimine teknolojik destekte bulunan firmalar Rusya’yı terk etti. Küresel enerji şirketleri de 
Rusya’dan peyderpey çekiliyor. Rusya’nın savaş yanlısı tutumu muhtemelen pazarlarının bir kısmını 
kaybetmesine de neden olacaktır. Rusya yakın dönemde dünya ülkelerinin başka doğalgaz ve petrol 
üreticilerine yönelmesinin bedelini ağır ödeyecektir. Çünkü Rusya; Amerika, Çin gibi her alanda söz sahibi ve 
küresel bir güç değil büyük oranda doğalgaz ihracatına bağlı gelişen ekonomisiyle bölgesel bir güçtür. 
 
Rusya’nın devasa doğalgaz ve petrol kaynaklarının varlığı Rusya’ya sadece ekonomik olarak değil 
diplomatik olarak da katkı sağlıyordu. ABD ve Avrupa merkezli dev şirketlerle ortaklığı Batı cephesiyle 
yaptığı müzakerelerde “pazarlık unsuru” olarak kullanabiliyordu. Fakat şimdi bu da elinden gitti.  
 
Rusya için büyük önem taşıyan ve çeşitli alanlarda hizmet veren birçok şirket de savaş dolayısıyla değer 
kaybetti. Elbette Rusya ekonomik ve askeri gücüne güvenerek Ukrayna’ya bu savaşı açtı fakat Rusya 
ekonomisinin savaşa ne kadar dayanacağı belirsiz. Son yıllarda zaten birçok sorunun nüksettiği dünya 
ekonomisine Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni krizlerin de eklenmesi kuvvetle muhtemel. Tarım 
sektörü, enerji sektörü ve demir-çelik başta olmak üzere hammadde sektörleri gibi birçok alanda sorunlara 
neden olan Rusya-Ukrayna savaşının nasıl seyredeceği henüz bilinmiyor. Rusya’ya istediğini vermemekte 
kararlı görünen Ukrayna’nın da nasıl politikalar izleyeceğini yaşayıp göreceğiz. 

 
10 Zeynep Gürcanlı, Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkisi, Dünya Gazetesi, 3 Mart 2022 


