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Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti 

Başkenti Minsk 

Dili 
Resmî dilleri Belarusça ve Rusçadır. Nüfusun %70’inden fazlası Rusça 
konuşurken %23’ü ise Belarusça konuşmaktadır.2 

Dini %70 Hristiyan, %29 inançsız, %1 diğer3 

Nüfus 9.379.952 

Nüfusun Etnik Dağılımı 
Nüfusun yaklaşık olarak %80’i Belaruslu, %10’u Rus, kalan %10’u ise Polonyalı, 
Ukraynalı veya diğer ırklara mensuptur. 

Yüzölçümü 202.980 km2 

Para Birimi Belarus Rublesi 

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter cumhuriyet  

Hükûmet Devlet Başkanı: Alexander Lukashenko - Başbakan: Roman Golovchenko 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Belarus, Doğu Avrupa’daki eski Sovyet ülkelerinden biridir. Rusya, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya ile 
sınırı bulunan Belarus’un denize sınırı yoktur. Belarus, Beyaz Rusya adıyla da bilinir. 
 
1993 yılında 10,2 milyonla zirve noktasına ulaşan Belarus nüfusu, yıllar bazında zikzaklı bir grafiğe sahip olsa 
da nüfusunda çok ciddi bir değişme olmamıştır ve 2020 itibarıyla 9,3 milyonluk bir nüfusa sahiptir. 
Belarus’un nüfus artış hızı 2020 itibarıyla -%0,423’tür ve ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 46 kişidir. Ülke 
nüfusunun %80’i şehirlerde, %20’si köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Minsk (1,7 milyon), 
Gomel (481 bin) ve Mahliyow’dur (370 bin). 
 
Siyasi Yapısı 
Belarus’un resmî adı Belarus Cumhuriyeti’dir ve başkenti Minsk’tir. Ülkenin halihazırdaki devlet başkanı 
Alexander Lukashenko, başbakanı ise Roman Golovchenko’dur. Belarus devlet başkanı iki turlu bir sistemde 
mutlak çoğunluk ile 5 yıllığına seçilir. Devlet başkanının geniş yetkileri vardır. Devlet başkanının yasaları 
veto etme yetkisi vardır ve kanun hükmünde kararname ile yasamaya müdahale edebilir. Başbakan ve 
kabinenin diğer üyeleri, Temsilciler Meclisinin onayı ile devlet başkanı tarafından atanır.4 

 
Belarus Parlamentosu (Natsionalnoye Sobranie) iki kamaralıdır ve 64 sandalyeli Cumhuriyet Konseyi (Soviet 
Respubliki) ile 110 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nden (Palata Predstaviteley) oluşur. Cumhuriyet Konseyi 
üyelerinin 56’sı seçim bölgelerinden seçilirken 8’i de devlet başkanı tarafından atanır ve bu üyeler 4 yıllığına 
görev yaparlar. Temsilciler Meclisi üyeleri ise tek üyeli seçim bölgelerinden mutlak çoğunluk ile 4 yıllığına 
seçilirler. Belarus’ta her biri ülkenin 6 bölgesine ve başkent Minsk’e karşılık gelen 7 seçim bölgesi vardır. 
Gerek başkanlık seçimleri gerekse de parlamenter seçimlerin geçerli sayılması için kayıtlı seçmenin en az 
yarısının seçime iştirak etmesi gerekir. Eğer bir bölgede bu orana ulaşılamazsa ikinci bir seçime gidilir ve 
istenen oran %25’e düşürülür. Fakat eğer ikinci seçim yalnızca bir aday için yapılıyorsa kazanmak için bu 
adayın katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu alması gerekir.5 
 
Belarus, Rusya ve Ukrayna gibi eski Sovyet ülkelerinden biridir. Yönünü Batı’ya dönen Ukrayna’nın aksine 
Belarus, Rusya ekseninde olan bir ülkedir. 1999 yılında Rusya ve Belarus tarafından imzalanan bir anlaşmada 
iki ülkenin AB benzeri bir birlik oluşturmaları, bağımsızlıklarını koruma şartıyla geniş çerçeveli işbirliği 
yapmaları öngörülmüştür. Fakat bu anlaşma hiçbir zaman tamamen uygulamaya konmamıştır. Geçtiğimiz 
yıllarda Moskova tarafından yapılan bütünleşmenin artırılarak tek bir para birimi benimsenmesine yönelik 
teklifleri reddeden Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, 2020 yılındaki Belarus seçimlerinde yaşanan 
protestolardan sonra Moskova’yla yakınlaşmaya mecbur kalmıştır. Ülkeler arasındaki yakınlaşmanın 
yansımaları, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna işgalinde Rus birliklerinin Belarus topraklarını bir 
nevi üs olarak kullanıp işgali buradan başlatmalarında oldukça net bir biçimde görülmüştür. 

 
4 https://president.gov.by/en/gosudarstvo/ustrojstvo 
5 https://www.electionguide.org/countries/id/21/ 
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2020 yılında altıncı bir dönem için seçimlerde aday olan Lukashenko, resmî rakamlara göre oyların %80’ini 
kazanmıştır. Fakat Lukashenko’nun ana rakibi Svetlana Tikhonovskaya, kazandığı oyların resmî rakamlara 
göre %10 değil, %60-70 arasında olduğunu iddia ederek seçim sonuçlarını reddetmiştir. Ne var ki Lukashenko 
tekrar devlet başkanlığı makamını elde etmiş ve Tikhonovskaya ise Litvanya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. 
“Avrupa’nın son diktatörlüğü” olarak anılan Belarus, 2020 seçimlerinden sonra “ülke tarihinde görülmemiş” 
protestolara sahne olmuş, on binlerce kişi grevler ve protestolarla seçime tepki göstermiştir. Protestoları 
bastırmak aracıyla Rusya’dan “kapsamlı güvenlik yardımı” alan Belarus, ifade yerindeyse en büyük ticari 
partneri olan Rusya’nın güdümüne daha da çok girmiştir.6 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 60,258 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 6.424 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı -%0,9 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%0,48 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 59.619 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,525 

Kişi Başı Milli Gelir 6.360 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2.111 

Enflasyon %5,55 

Resmi Döviz Kuru 2,44 Belarus Rublesi ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %4,05 

Genç İşsizlik Oranı %12,04 

İşgücü 4.971.927 

Kaynak: Dünya Bankası 2020 

 
Belarus, Sovyet döneminden kalma altyapısıyla bir geçiş ekonomisi özelliği taşır. Ülke ağırlıklı olarak en 
büyük ticari ortağı olan Rusya’ya ve ondan sonra da Ukrayna’ya bağımlıdır. Belarus, neredeyse 
gelenekselleşmiş bir halde Rusya’dan düşük fiyatta petrol ve doğal gaz almakta, sonra da bunu piyasa 
şartlarında yeniden ihraç etmektedir ve ekonominin büyümesi bu uygulamaya dayalıdır.7 2003-13 
döneminde ekonomi yüksek oranlarda büyüme kaydetmiş ve fakirlik sınırının altındaki ev halklarının sayısı 

 
6 https://time.com/5880593/belarus-protests-lukashenko/ 
7 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-context 
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azalmıştır. Nüfusun fakir olan %40’ının da gelirinin arttığı bu dönemde, kaydedilen ilerlemeye rağmen 
Belarus’un gelir seviyesi bölgedeki diğer ülkelere göre düşük kalmıştır.8 
 
2011’de yaşanan bir ekonomik krizden bu yana Belarus ekonomisi iç ve dış problemlerden ciddi bir şekilde 
etkilenmektedir ve Rusya’dan aldığı borçlarla desteklenmektedir. Dolayısıyla dış şoklar ve Rus rublesinin 
değerindeki düşüşe karşı savunmasızdır. Şubat 2022’de başlayan Ukrayna’daki Rus işgali sebebiyle Rusya’ya 
uygulanan ambargo ve Rus rublesinin değer kaybetmesi Belarus’u olumsuz etkilemiş, bunun yanında 
Rusya’ya destek vermesi sebebiyle AB, İngiltere ve ABD tarafından kendisi de ambargolara maruz kalmıştır. 
IMF’nin 2021 verilerine göre Belarus ekonomisi hidrokarbonların fiyatlarındaki artış gibi etkenler sayesinde 
tahminen %2,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında ise yapısal problemler ve özellikle de 
Batı tarafından uygulanan ambargolar sebebiyle sırasıyla %0,5 ve %1 oranında büyüme beklenmektedir.9 
 
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, uzunca bir süre COVID-19 salgınının varlığını inkâr etmiş, daha 
sonra ise hastalığın votka ve sauna ile tedavi edilebileceğini söylemiştir. Salgın konusundaki bu kayıtsızlığa 
rağmen Belarus ekonomisi sadece %1 oranında daralmış ve IMF tahminlerine göre 2021’de gerçekleştirilen 
%2 oranındaki büyüme, pandemi kaynaklı kayıpları telafi etmiştir. Belarus ekonomisinin pandemiden bu 
kadar az etkilenmesinin sebebi olarak ekonominin ticari mal bazlı olması ve yıl boyunca her alanda artan 
fiyatlardan istifade etmesi gösterilmiştir.10 
 
Belarus’un ana tarım ürünleri sığır ve domuz eti, kümes hayvanları, süt, tahıllar, patates, su kabağı ve 
tohumdur. Tereyağının 7., tavuk etinin 8., peynirin ise 12. en büyük ihracatçısı olan Belarus, tarım ürünlerinin 
%90’ını Rusya’ya ihraç etmektedir. Sanayi sektöründe ise makine aletleri, tarımsal ekipmanlar, gübreler, 
petrol ve kimyasallar gibi maddelerin üretimini gerçekleştirmektedir.11 
 
Dış Ticaret 

DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 33.726.141 32.955.122 29.179.441 

İTHALAT 38.408.912 39.476.679 32.767.433 

HACİM 73.135.053 72.431.801 61.946.874 

DENGE -4.482.771 -6.521.557 -3.587.992 

Kaynak: ITC Trademap 

 
8  https://www.worldbank.org/en/country/belarus/overview#1 
9  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-context 
10 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/belarusalert/how-sustainable-is-the-belarusian-economy/ 
11  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belarus/economical-context 
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Belarus’un ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, gübre, süt ürünleri, demiryolu harici araçlar ve ahşaptır. 
Ana ihracat ortakları ise Rusya, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Almanya’dır. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 32.955.122 29.179.441 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 6.821.222 3.680.387 

Gübreler 3.260.738 2.909.574 

Süt ürünleri, yumurta, doğal bal, yenilebilir hayvansal ürünler 2.367.532 2.420.773 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 2.467.020 2.152.203 

Ahşap ürünleri, odun kömürü 1.413.998 1.506.889 

Kaynak: ITC Trademap 

 
Belarus’un ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, demiryolu harici araçlar ve plastiktir. Ana 
ithalat ortakları ise Rusya, Çin, Almanya, Ukrayna ve Polonya’dır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 39.476.679 32.767.433 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 9.785.626 6.684.641 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 4.009.572 3.406.566 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 2.784.283 2.349.411 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 2.318.779 1.841.955 

Plastik ve ürünleri 1.717.626 1.569.119 

Kaynak: ITC Trademap 
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Türkiye-Belarus İlişkileri 
Türkiye, Sovyetler’in dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Belarus’u tanıyan ilk ülke olmuştur. 
Ülkeler arası diplomatik ilişkiler 25 Mart 1992’de kurulmuş, 1992’de Türkiye tarafından Minsk’te açılan 
elçilikten sonra Belarus da 1997’de Ankara’da elçilik açmıştır. Geçen yıllar zarfında anlaşmalar ve karşılıklı 
ziyaretlerle ilişkiler geliştirilmiştir. 2020 yılındaki ikili ticaret hacmi 602,8 milyon doları Türkiye’nin ihracatı, 
176 milyon doları Türkiye’nin ithalatı olmak üzere 778,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.12 
 
Ülke Tarihi 
Belarus’un bir devlet olarak tarihi, 1918 yılında Belarus Ulusal Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilanıyla başlar. 
Çok geçmeden Rus Kızıl Ordusu tarafından Rus topraklarına katılan Belarus, II. Dünya Savaşı ile birlikte Nazi 
Almanyası’nın hükmü altına girmiş ve çoğunluğu Yahudi olmak üzere bir milyon insan burada hayatını 
kaybetmiştir. 1944’te Almanya Sovyetler tarafından Belarus’tan çıkarılmış, Belarus Ruslaştırılmaya 
başlanmıştır. 1991’de Sovyetler’den bağımsızlığını ilan eden Belarus, 1994’te ilk devlet başkanlığı seçimini 
gerçekleştirmiştir. Seçimde göreve gelen ülkenin ilk ve tek devlet başkanı Alexander Lukashenko, 
demokratik olmayan seçimlerle görev süresini uzatmıştır. 2004’te yapılan referandumla devlet başkanının 

 
12 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-belarus-siyasi-iliskileri.tr.mfa 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

görev süresini iki dönemle kısıtlayan yasa kaldırılmış ve Lukashenko yaklaşık 30 yıllık iktidarını günümüze 
kadar sürdürmüştür.13 

 

Ülkede İslamiyet 
Belarus, İslamiyet’le 14. yüzyılda Altınordu Devleti’nden bölgeye göç eden Lipka Tatarları sayesinde 
tanışmıştır. O dönemden beri Belarus’ta bulunan küçük Müslüman topluluk, Sovyetler dönemindeki katı 
yönetim altında birçok zorluk yaşamıştır. 2016 yılında Türkiye öncülüğünde tamamlaman ve 1962 yılında 
Sovyet ordusunca yıkılan cami esas alınarak inşa edilen Minsk Camii Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından açılmıştır. Kesin rakamlar bilinmemekle beraber ülkede 50 bin civarında Müslümanın yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Genel olarak Müslümanlara ılımlı yaklaşan Belarus yönetimi, 2005 yılında Avrupa’da 
ortaya çıkan Hz. Muhammed’le ilgili karikatür krizinde karikatürleri Belarus’ta yayınlayan gazetenin 
editörünü üç yıllık hapis cezasına çarptırarak kriz sürecinde ceza veren tek Avrupa hükûmeti olmuştur.14 
 
COVID-19 
İlk COVID-19 vakasının 1 Mart 2020’de görüldüğü Belarus, pandemiye karşı kayıtsız kalan yönetimiyle gündem 
olmuştur. Herhangi bir sokağa çıkma yasağı, maske zorunluluğu veya sosyal etkinliklerde kısıtlama 
uygulanmayan Belarus futbol ligi Avrupa’da aktif olan tek lig olmuştur. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko 
pandeminin başlarında virüsün varlığını reddetmiş, sonraları ise votka içerek, daha çok sarımsak yiyerek 
veya tarlada traktörle çalışarak hastalığın atlatılabileceğini iddia etmiştir. Sadece Rus ve Çin aşılarının 
kullanıldığı ülkede vatandaşlar ve kuruluşlar kendi tedbirlerini alarak virüsten korunmaya çalışmaktadırlar. 
Her ne kadar Belarus’un verileri şaibeli olsa da DSÖ’deki verilere göre 2 Nisan 2022 itibarıyla ülkede 970.141 
vaka ve 6.874 ölüm kaydedilmiştir.15 

 

 
13 https://www.bbc.com/news/world-europe-17941637 
14 https://www.insamer.com/tr/ulke-profili-belarus/ 
15 https://www.euronews.com/2020/04/21/belarus-and-coronavirus-lukashenko-s-business-as-usual-approach-is-mind-blowing- 
   Negligence 


