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Malakka Boğazı’nın Güneydoğu 
Asya’daki Önemi
Boğazlar, suyun iki büyük bölümünü doğal yol-

larla birbirine bağlayan dar su geçitleri olup; 

derinlik, uzunluk ve genişlik gibi coğrafi özel-

liklerine ve kırılganlık derecelerine bağlı olarak 

uluslararası denizcilikte ön plana çıkmaktadır-

lar. Jeopolitik ve stratejik öneme sahip olan 

boğazlar; bölgesel ve küresel rekabete de konu 

olmaktadır. Bu nedenle boğazları yöneten ak-

törler, boğazları bir dış politika aracı olarak kull-

anmaktadır.[1]

Sömürge dönemlerinde stratejik öneme sahip 

boğazlar, Avrupalı sömürgecilerin denetimine 

girmiştir. Soğuk Savaş sırasında ise Sovyetler 

Birliği, sınırlı bir deniz yetki alanına sahip old-

uğu için yalnızca topraklarında bulunan ok-
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gemiye ve çoğu Çin ile Japonya’dan gelen tankerlere ev sa-

hipliği yapmaktadır. Bu anlamda Malakka Boğazı, Ortadoğu ile 

Asya arasında taşınan petrolün yaklaşık yüzde 25’inin taşınma 

güzergâhında yer almaktadır. Çin ve diğer bölgesel güçlerin nü-

fusunun ve zenginliğinin artmasıyla, söz konusu oran istikrarlı bir 

şekilde artmaktadır. Malakka Boğazı, tüm Hint-Pasifik bölgesi için 

coğrafi olarak kilit bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de Çin ve 

hatta ABD de dâhil olmak üzere bölgedeki birçok ülke, Malakka 

Boğazı’na bağımlıdır.[6]

Gerçek şu ki; Malakka Boğazı bölgesinde iki Asya gücü olan 

Çin ve Hindistan arasında “Malakka İkilemi” olarak da bilinen 

büyük bir rekabet vardır. Çin’in Hint Okyanusu’na artan ilgisi ve 

bölgedeki etkisi nedeniyle Hindistan, doğu kıyısından Malakka 

Boğazı’na kadar Çin’i dengelemek ve kendi etkisini genişlet-

mek için tedbirler almaya başlamıştır. Hindistan, bu bağlam-

da Malakka Boğazı’na daha fazla önem veren Çin’in denizcilik 

alanındaki çıkarlarına meydan okumak için Batı’ya; yani boğaza 

doğru ilerlemektedir. Hindistan’ın Malakka Boğazı’ndaki konumu, 

bir alternatif bulmaya çalışan Pekin’de paniğe yol açmaktadır.

Bazı analistler, Yeni Delhi’yi Pekin için potansiyel bir tehdit olarak 

görmektedir. Zira iki bölgesel güç arasında olası bir savaş du-

rumunda Hindistan, Malakka Boğazı yoluyla Çin’in hammadde 

ve diğer kaynakları ithal etme yetisini engelleme kapasitesine 

sahiptir. Bu nedenle Çin, son yıllarda Malakka Boğazı’nda özellikle 

de Malezya ile çeşitli askeri manevralar gerçekleştirmektedir.[7]

Diğer taraftan Çin’in Suudi Arabistan’dan yaptığı petrol ithalatı, 

Malakka Boğazı üzerinden anakaraya ulaşmaktadır. Fakat bu 

ticaret yolu, askeri anlamda savunmasızdır ve bu nedenle de 

Pekin yönetiminin enerji arzını tehlikeye sokabilir. Çin Donanması 

ise ilk uçak gemisi Liaoning’i 2016 yılında ve ikinci uçak gemisini 

de 2017 senesinde denize indirmiştir. Üst düzey Çinli askeri yetkil-

ilerin belirttiğine göre, Çin’in 2030 yılına kadar her biri özel filolar 

barındıran en az dört aktif uçak gemisine sahip olması gerek-

mektedir. Zira ülkenin petrol ithalatının yüzde 75’i bu açık den-

izlerden gelmektedir. Dolayısıyla Pekin açısından Hint Okyanu-

su ve Malakka Boğazı’ndaki deniz ticaret yollarının güvenliğinin 

sağlanması elzemdir.[8]

Öte yandan Malakka Boğazı’nın güvenliği Hindistan için de 

yanusların ve denizlerin coğrafyasıyla ilgilenmiştir. Bu dönem-

de bir deniz gücü olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en 

yüksek stratejik hedefi, savaş gemileri için stratejik boğazlarda 

seyrüsefer serbestisini korumak olmuştur. Soğuk Savaş sonrası 

dönem ise siyasi ve stratejik düşüncede bir değişimi beraber-

inde getirmiştir. Küreselleşme, stratejik ilginin boğazlara yönelm-

esine yol açmıştır.[2] Bu da boğazlara jeo-ekonomik bir boyut 

kazandırmıştır.

Malakka Boğazı, Uzak Doğu ile Hint Okyanusu arasındaki en 

kısa nakliye rotasıdır. Bundan ötürü söz konusu boğaz üzerinde 

seyrüsefer teknikleri ve gemi inşa sanatı hakkında canlı bir fikir 

alışverişi gerçekleşmiştir. 1819 yılında; yani 1824 tarihli Anglo-Hol-

landa Antlaşması’ndan sadece birkaç yıl önce, İngiliz Doğu 

Hindistan Şirketi, ilk ticaret karakolunu Malakka Boğazı’nda kur-

muştur. Daha sonra da söz konusu coğrafyanın büyük bir ticar-

et limanına doğru genişlemesi gerçekleşmiştir. Nihayetinde 1867 

senesinde Singapur’un bir İngiliz Kraliyet Kolonisi ilan edilmesiyle 

Malakka Boğazı, küresel jeopolitik açısından kritik bir yer haline 

gelmiştir.[3]

20. yüzyılda Malakka Limanı yakınlardaki madenlerden ve tarla-

lardan kalay ve kauçuk toplanarak bu liman aracılığıyla mad-

enler Avrupa’ya taşınmıştır. İngilizler, karayla çevrili bir yer olan 

Kuala Lumpur’u sömürge Federal Malay Devletleri’nin siyasi 

merkezi olarak seçmiştir. Ancak Eski Malezya Başbakanı milliyetçi 

lider Tunku Abdul Rahman (1903–1990), 1956 senesinde Malak-

ka’da çok ses getiren “Merdeka (özgürlük)” kelimesini kullanmış 

ve ertesi yıl Kuala Lumpur, bağımsızlığını ilan etmiştir.[4]

Daha yakın zamanlarda ise Malakka Boğazı, Asya’da hız-

la büyüyen ekonomileri beslemek için hayati malları tedarik 

eden ana geçiş yolu olarak hizmet etmiştir. 2011 yılında günde 

üretilen 87 milyon varil petrolün yaklaşık 15,2 milyon varili, Afrika 

ve Basra Körfezi tedarikçileri ile Asya pazarları arasındaki en kısa 

deniz yolu olan Malakka Boğazı’ndan taşınmıştır. Bu rakam, aynı 

dönemde Panama Kanalı’ndan geçen petrolün yaklaşık 19 ve 

Süveyş Kanalı’ndan geçen petrolün de 4 katına tekabül etme-

ktedir.[5]

Dünya deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 60’ı Malakka 

Boğazı’ından geçmekte olup; boğaz, günde 150’den fazla 
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endişe konusudur. Tüm geleneksel olmayan tehditlere karşı koymanın ötesinde, Yeni Delhi’nin Malakka Boğazı’yla ilgili temel stratejisi, 

boğazın “Doğuya Bakış Politikası”nın bir kapısı haline gelmesiyle ilişkilidir. Ayrıca Hindistan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Bölgesel 

Forumu gibi çeşitli işbirliği mekanizmalarıyla ikili ve bölgesel münasebetler geliştirme noktasında da Malakka Boğazı’nı önemsemektedir. 

Çünkü değişen bölgesel güvenlik ortamı nedeniyle bu bağları güçlendirmek zorlaşmıştır. Bölgedeki tüm işbirliklerinin ötesinde, Andaman 

ve Nikobar Komutanlığı’nın (ANC) kurulması da boğazı güvence altına almanın ihtiyaç haline geldiğini göstermektedir.[9]

Malakka Boğazı, ticaret gemilerinin yanı sıra dev petrol tankerlerinin Ortadoğu ve Japon limanlarına ve Doğu Asya’nın diğer bölgeler-

ine geçiş noktası olan dünyanın en işlek kanallarından biridir. Ayrıca söz konusu boğaz, bölge ülkeleri ve dünyanın geri kalanı için büyük 

ekonomik öneme sahiptir. Dolayısıyla Malakka Boğazı’nın stratejik avantajlara sahip olması, mevzubahis boğaza kıyısı olan devletlerin ulu-

sal güvenlik politikalarına yansımıştır.Bu yüzden de Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkların artmasına paralel olarak bölgenin yaşanacak 

ihtilafların temel adreslerinden birine dönüşme ihtimali vardır. Zira Malakka Boğazı, Çin ve Doğu Asya deniz ticareti için hayati bir önem 

taşımaktadır. Ayrıca boğaz, Çin Donanması’nın Güney ve Batı Asya’ya açılan ana rotasıdır.

Gerginlik, kriz veya savaş durumunda Malakka Boğazı’nın abluka altına alınması, Hindistan’ın Çin’e yönelik petrol arzını engellemesine 

fırsat yaratabilir. Bu nedenle de Pekin’in Malakka Boğazı’na ve dolayısıyla enerji ve hammaddelere olan bağımlığını azaltacak hamleler 

yapması şaşırtıcı olmayacaktır.

[1] Hasan Kamran Dastjerdi, “Role of Malacca Strait with a Geopolitical and Strategic Approach”, Geopolitics Quarterly, 16(4), 2021, s. 266.
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“Az konuşup çok çalışmak gerekir.” diyen Sayın Tokayev, 

“Aslında Nur-Otan devletçiler partisi olmalıdır. Parti üyelerinin 

devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutması lazım.” sözleriyle, 

partiyi devletin üzerinde gören her türlü yaklaşımı reddettiğini 

de gözler önüne sermiştir.

Cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren “Halkın Sesini Duyan 

Devlet Modeli” çerçevesinde “Halkını yaşat ki devlet yaşasın.” 

şiarıyla hareket eden Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkede 

gerçekleşen protestoları, Kazakistan’ın bağımsızlığından 

itibaren karşılaştığı en zor sınav şeklinde nitelendirmiş ve 

ülkenin bu testi başarıyla atlattığını ifade etmiştir. Sayın 

Tokayev’in olaylardan çıkarılacak dersler olduğunu belirtmesi 

ise demokratik ve barışçıl taleplerin Kazak devleti tarafından 

çok iyi anlaşıldığını göstermiştir.

29 Ocak 2022 tarihinde ise Khabar TV’de Kazak liderin bir röportajı 

yayınlanmıştır. Kazakistan Cumhurbaşkanı, bu röportajda 

da mühim açıklamalarda bulunmuştur. Demokratikleşme 

vurgusunu sürdüren Sayın Tokayev, Cumhurbaşkanlığı 

görev sürelerine ilişkin kısıtlamaları aşmanın bir yolunu 

aramayacağına söz vermiştir. Bu röportajın en dikkat çekici 

yanı ise Sayın Tokayev’in kendisini övme girişimlerine yönelik 

sorulan soruya verdiği “şımarmaya karşı doğal bağışıklığa 

sahip olduğu” yönündeki cevaptır. Kuşkusuz bu yanıt, Kazakistan 

Cumhurbaşkanı’nın görevinin getirdiği sorumluluğun farkında 

olduğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Öte yandan Khabar TV’de ülkede yaşanan eylemleri de 

derinlemesine değerlendiren Kazakistan Cumhurbaşkanı, 

olayları üç dalga şeklinde yorumladığını belirtmiştir. Sayın 

Tokayev’e göre, protestoların ilk dalgasına genellikle barışçıl 

amaçlar doğrultusunda taleplerini dillendiren Kazakistan 

vatandaşları katılmıştır. Kazak lider, ikinci dalgada şiddetin 

ortaya çıktığını belirtirken üçüncü dalgayı ise yurtdışından 

yönetilen ve profesyonel militanlarca organize edilen terör 

eylemi şeklinde nitelendirmiştir. Bu çerçevede soruşturmaları 

yakından takip ettiğini dile getiren Sayın Tokayev, polisin 

yasaları aşan eylemlerine de müsaade edilmeyeceğinin 

mesajını vermiştir. Bu kapsamda Kazakistan Cumhurbaşkanı, 

“Polisin yasadışı eylemlerini haklı çıkarmıyorum. Eğer böyle 

bir durum varsa, sorumlular tespit edilmelidir. Doğal olarak 

onları durduracağız.” demiştir. Bu açıklama bile, Kazakistan’da 

bireysel hak ve özgürlükleri önceleyen bir liderin varlığını gözler 

önüne sermektedir.

ortaya koymuştur. Kazakistan artık normalleşme sürecinden 

gelişme sürecine geçmiştir. “Yeni Kazakistan” adı altında 

formüle edilen mekanizmalar sayesinde ülkede istikrar ve 

sürdürülebilir kalkınma hayata geçirilecektir.

Kazakistan’daki dönüşümün yönü, geçmişin birikimini 

reddetmediği gibi, halkını refah içinde yaşatan bir devlet 

yaratma hedefine de işaret etmektedir. Nitekim Sayın 

Tokayev, “Şüphesiz Elbaşı Bağımsız Kazakistan’ın kurucusu 

olarak ülkemizin ve dünyanın tarihinde kalacaktır. Kurucu 

Cumhurbaşkanı’nın 30 yıl boyunca ülke çıkarları için yaptığı 

çalışmalar göz ardı edilemez. Bu, tarihimize kötülük etme 

anlamına gelir.” diyerek geçmişin birikimi ile yeni bir gelecek 

vizyonunu birleştirmeye çalıştığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla 

Kazakistan, 30 yıllık bağımsızlık döneminde Ulu Bozkır’da 

inşa etmeyi başardığı güçlü devlet kültürüyle yeni bir günün 

şafağındadır. Bu çerçevede verdiği ilk mesaj demokratikleşme 

olan Sayın Tokayev, “Aynı zamanda Devlet Başkanı olarak 

şeffaf ve adil bir siyasi rekabetin olacağını garanti ediyorum.” 

demiştir. Diğer yandan ülkedeki sivil toplumun güçlendirilmesi 

de amaçlanmaktadır. Böylece devlet ile toplum arasında güçlü 

bir bağ kurulacak ve karşılıklı güven anlayışı doğrultusunda 

sağlıklı bir yönetim anlayışı inşa edilecektir.

Buna ek olarak partililerine seslenen Kazak lider “Nur-Otan, 

Kazakistan’ın yeniden inşası ve modernizasyonu için büyük bir 

itici güç olarak hareket etmeli ve reformların uygulanmasında 

aktif rol almalıdır.” açıklamasında bulunmuştur. Sayın 

Tokayev’in protestoların başından itibaren yaptığı vurgu, 

ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi gerektiği 

şeklindedir. Bu anlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı, mühim 

reformların yapılacağını belirtmekte ve partililerin de bu süreci 

desteklemesini beklemektedir. Üstelik bunun sadece Nur-Otan 

Partisi’yle sınırlı olmadığı ve diğer partilere de önemli görevler 

düştüğü en üst merciden dile getirilmiştir. Bu çerçevede 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, “Reformlar insanları değiştirmek 

anlamına gelmiyor. Reformlar her şeyden önce sistemde 

değişikliktir.” demiş ve sözlerine “Ülkemizdeki parlamenter 

sistemde reformlar yapmayı ciddi olarak düşündüğümü 

söyleyebilirim.” şeklinde devam etmiştir.

Dahası ülkede parlamenter sistemin reformuna dair mühim 

mesajlar verilirken; ekonomik ve siyasi reform adımlarının 

da demokratikleşme sürecine paralel bir şekilde atılacağı 

anlaşılmaktadır. Bu da ülkenin liberalleşmesi sürecine daha 

sağlıklı bir boyut kazandıracaktır.
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“Yeni Kazakistan”ın 
İnşa Süreci
28 Ocak 2022 tarihinde Nur-Otan Partisi’nin 21. Olağanüstü Genel Kurulu 

düzenlenmiş ve böylece Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert 

Tokayev, aynı zamanda Nur-Otan Partisi Genel Başkanı olmuştur. Aslında bu 

durum, 2022 yılının Ocak ayında Kazakistan’da yaşanan protestoların ardından 

ülkenin girdiği bir dizi reform sürecinin yansımasıdır. Bu da Kazakistan yönetiminin 

terörize edilerek amacından saptırılan protestoların ilk günlerinde dile getirilen iyi 

niyetli taleplere kulağını tıkamadığını net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Özü itibarıyla Kazakistan’daki gelişmeler, modern bir devlet ideali doğrultusunda 

atılacak yeni adımlar için ihtiyaç duyulan kan değişimidir ve “Yeni Kazakistan”ın 

inşa sürecinde önemli bir eşik aşılmıştır.

Söz konusu durum Sayın Tokayev’in kongre konuşmasına da yansımıştır. Kazakistan 

Cumhurbaşkanı, “İlk Cumhurbaşkanı’nın tarihe geçen başarılarını takdir edelim. 

Yapılan hatalar ise yeni liderler için ders olsun.” diyerek ülkedeki değişimin yönünü 
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2022-2026 Özbekistan Kalkınma 
Stratejisi’nde Bir Öncelik Olarak 

Ekonomik Kalkınma

Kapsamlı kamuoyu tartışmalarının ardından Özbekistan, 2022-2026 dönemi için 

beş yıllık kalkınma stratejisine karar vermiştir. Bu strateji, Özbekistan’ın beş yıl içinde 

gerçekleştirmek istediği yedi öncelikli yörünge ve yüz hedeften oluşmaktadır. 

Söz konusu belge, Özbekistan’ın tüm alanlarda ileri reformlar gerçekleştirmesi 

için temel teşkil edecektir. Strateji, “ortalamanın üzerinde gelire sahip devletler” 

arasına katılmak için zemin oluşturması beklenen çeşitli tedbirin uygulanmasını 

öngörmektedir.

Ülke, somut rakamlarla ifade edilebilecek hedefler belirlemiş ve bu hedeflere 

ulaşmaya yönelik mekanizmaları devreye sokmuştur. Daha fazla ekonomik 

liberalleşme, çoğu alanda özelleştirme, rekabet, tekelleşmenin ortadan 

kaldırılması, daha fazla yabancı yatırımın çekilmesi, fiyat istikrarı, “ekonominin itici 

alanlarının” gelişiminin desteklenmesi ve bölgelere daha fazla yetki veren ademi 

merkeziyetçi politikalar uygulanması, 2022-2026 yılları için belirlenen kalkınma 

stratejisinde yer alan pek çok öncelikten bazıları olarak sayılabilir.

W W W . A N K A S A M . O R G
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geliştirmiştir. Zaten olaylardan önce de (2019 yılından bu yana 

yaptığı “Ulusa Sesleniş” konuşmaları da dahil olmak üzere), 

halkın refahını ve haklarını önceleyen bir yaklaşım sergileyen 

Sayın Tokayev, protestoların ardından reform süreçlerini 

hızlandıracağını göstermiştir. Binlerce yıllık kadim Bozkır 

kültüründen beslenen genç bir devlet olan Kazakistan, Sayın 

Tokayev’in Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan kan değişimini, 

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Güvenlik Konseyi ve Nur-Otan 

Partisi Genel Başkanı da olmasıyla başarıyla tamamlamıştır. 

Artık yeni bir Kazakistan gerçeği vardır.

Bunların dışında, her ne kadar dış siyasetteki yönünü dile 

getirmemiş olsa da Sayın Tokayev’in konuşmalarından “Yeni 

Kazakistan”ın çok taraflı ve çok yönlü bir siyaset izleyeceği 

anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, “Yeni Kazakistan” insan haklarını saygılı, 

demokratik değerler üzerinden yükselen bir devlet olarak 

halkına müreffeh bir gelecek sunmaya hazırlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, “Kredi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak da 

dâhil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi 

için gereken iyileştirmeler yapılacaktır.” diyerek bir kez daha, 

üstelik çok güçlü bir şekilde, halkın sesini duyan bir devlet 

yaratacağının sinyallerini vermiştir.

Kısacası Kazakistan’da yaşanan protestolar, Sayın Tokayev’in 

liderliğindeki Kazak devlet aklı tarafından sağduyulu bir 

biçimde okunmuş ve meşru talepleri reddetmeyen bir yaklaşım 

Ancak Kazakistan’ın terör saldırılarını yeni atlattığı da ortadadır. 

Dolayısıyla ülkenin zamana ihtiyacı vardır. Kazakistan gibi 

Avrasya’nın kalbinde bulunan bir ülkenin istikrara kavuşması 

hem Orta Asya hem Türk Dünyası hem de Avrasya için kritik 

öneme sahiptir. Zira istikrarsızlıklarla anılmak istenen bölgenin 

en güçlü sütunlarından biri Kazakistan’dır. Hem Kazakistan’da 

hem de bütün bölgede istikrarın sağlanması için ülkedeki ve 

bölgedeki tüm aktörlerin el ele vererek dinamikleri buna göre 

inşa etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Kazakistan ya 

da bölgede başka bir ülkede yaşanılacak kriz, bütün bölgeyi 

derinden etkileyecektir. İstikrarsızlık ve kaos senaryolarına 

verilecek en iyi yanıt ise Sayın Tokayev liderliğinde demokrasi 

ve insan haklarını önceleyen “Yeni Kazakistan” bağlamında 

da ön plana çıkan güçlü bir halk-devlet anlayışı ve bölgesel 

refahı, istikrarı öncelikli kılan işbirliği ve dayanışmadır. Zira Yeni 

Kazakistan sloganında ifade edilen şey, geçmişin birikimini 

reddetmeyen Kazakistan toplumunun güncel talepleri 

doğrultusunda ortaya çıkan dinamizmi yansıtmaktadır.

Demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmesi bağlamında ülkenin 

parlamenter sisteminde ve parti sisteminde değişiklikler 

yaşanabileceğini söyleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı, 

mecliste güçlü muhalefet partilerine ihtiyaç duyulduğunu da 

belirtmiştir.

Dahası Sayın Tokayev, Kazakistan ekonomisinde temel 

sektörleri küçük bir oligark grubun kontrol ettiğini söylemiş ve bu 

durumun değişeceğini ifade etmiştir. Buna ek olarak Kazakistan 

Sayın Tokayev’in olaylardan çıka-
rılacak dersler olduğunu belirtmesi 
ise demokratik ve barışçıl taleplerin 
Kazak devleti tarafından çok iyi an-

laşıldığını göstermiştir.

“

“
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Özbekistan, süreklilik arz eden bir yatırım akışına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu çerçevede önümüzdeki beş yıl içerisinde 70 

milyar dolarlık yabancı yatırım da dahil olmak üzere, ihtiyaç 

duyulan 120 milyar doları, ülkeye çekmek için gerekli adımları 

atmak, hükümetin gerçekleştirmesi gereken bir başka önemli 

hedefi içermektedir.

Ayrıca Özbekistan, kendi sermaye piyasalarında reform 

yapmayı da planlamaktadır. Böylece ekonomideki finansal 

kaynakların arttırılması yoluyla beş yıl içerisinde sermaye 

piyasası hacminin 200 milyon dolardan 7 milyar dolara 

çıkarılması mümkün olacaktır.

2025 yılına kadar özel bankaların bankacılık varlıklarının 

payını yüzde 20’den yüzde 60’a çıkaran bankacılık sisteminin 

dönüşümünün tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda bankacılık sektöründe reformlar yapılması ve 

makul bankacılık hizmetlerinin karşılanabilirliğinin arttırılması 

hedeflenmektedir.

kadar elektrik üretiminde, ilave 40 milyar kW/h’lik bir artış 

planlanmakta ve bu da elektrik üretimindeki toplam seviyeyi 

110 milyar kW/s’e çıkarmaktadır.

Dahası hükümet, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2026 yılına 

kadar enerji üretimindeki payını yüzde 25’e ulaştırarak yaklaşık 

3 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu gerçekleştirmeyi de 

arzulamaktadır. Buna bağlı olarak atmosfere zararlı gazların 

salınımının 8 milyon ton azaltılması da bir öncelik teşkil 

etmektedir.

Bir diğer önemli hedef ise dijital ekonominin, ekonominin temel 

“itici gücü” haline getirilmesidir. Dijital ekonominin hacmini en 

az 2,5 kat artırmaya yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi, 

ülkenin bu yeni alandaki potansiyelini de güçlendirmek 

istemesinden kaynaklanmaktadır.

Planlanan reformlar, uygun bir yatırım ortamını ve hukukun 

üstünlüğüne dayalı bir düzeni gerektirmektedir. Çünkü 
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42’lik bir artış ile bakır ve demir gibi metal ürünlerinde 2 katlık 

bir artış amaçlanmaktadır. Ayrıca metalurjide büyük çaplı 

yatırım projelerinin uygulanması da planlanmaktadır. Buna 

ek olarak kimya ve gaz-kimya endüstrilerinin geliştirilmesi 

yoluyla doğalgaz işleme seviyesinin yüzde 8’den yüzde 20’ye 

çıkarılması da arzulanmaktadır. Böylece kimya endüstrisindeki 

üretimin 2 milyar dolar değerine ulaşması beklenmektedir. 

Dahası plan; inşaat malzemeleri üretiminin iki katına ve 

deri ve ayakkabı sektöründe mevcut kapasitenin 3,2 katına 

çıkarılmasını içermektedir. Tüm bunların yanı sıra ilaç endüstrisi 

ürünlerinde 3 ve mobilya ürünlerinde de 2,8 katlık bir gelişim 

hedeflenmektedir.

Bahse konu olan hedeflerin tümü, ekonomiye kesintisiz bir 

elektrik arzı gerektirmektedir. Bu nedenle planlanan diğer 

önlemlere ek olarak yeşil teknolojilerin tüm alanlarda aktif 

biçimde tanıtılması, enerji verimliliğinin yüzde 20 oranında 

arttırılması ve atmosfere zararlı gazların emisyonlarının yüzde 

10 civarında azaltılması önerilmektedir. Örneğin 2026 yılına 

Örneğin belirlenen hedeflerden biri, beş yıl içinde kişi başına 

düşen Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) 1,6 kat artışın 

sağlanması ve sanayi, makine, madencilik, tarım ve enerji 

başta olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde istikrarlı 

bir şekilde yüksek büyüme oranlarına ulaşılmasıdır. Böylece 

2030 yılına kadar kişi başına düşen milli gelirin 4.000 dolara 

çıkarılması amaçlanmaktadır.  Bir diğer önemli hedef ise 

makroekonomik istikrarı sağlamak ve 2023 yılına kadar yıllık 

enflasyon oranını kademeli bir şekilde yüzde 5’e indirmektir. 

Taşkent yönetimi, enflasyon oranını 2022 yılında yüzde 9’a 

indirmeyi planlamaktadır.

Ana hatlarıyla önerilen sanayi politikası reformlarına 

bakıldığında, devletin ulusal ekonominin istikrarını sağlamaya 

ve sanayi üretim hacmini yüzde 40 oranında arttırarak 

sanayinin GSYİH içindeki payını geliştirmeye çalıştığı söylenebilir. 

Bu amaçla her birinin farklı hedef numarası oluşturulmuş ve 

öncelikli alanlar tespit edilmiştir. Mevzubahis hedefler arasında, 

altın üretim hacimlerinde yüzde 26’lık ve gümüşte ise yüzde 
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Küresel Güç Mücadelelerin 
Gölgesinde Balkanlardaki 
Krizlerin Geleceği
Balkanlarda gerilimin en yüksek olduğu ülkel-

erden biri olan Bosna Hersek’te, Sırp entitesinin 

ayrılıkçı girişimlerinin ardından ülke anayasası-

na aykırı olmasına rağmen bu yıl da “9 Ocak 

Sırp Cumhuriyeti Günü” kutlamalarının yapıl-

ması, ülkede devam eden siyasi krizi tırmandırdı. 

Ayrılıkçı söylemlerine devam eden Bosna Hersek 

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad 

Dodik, Bosna Hersek’in, başarısızlığa uğramış bir 

proje olduğunu belirterek, ülkeden medeni bir 

şekilde ayrılmak istediklerini açıkladı.  

Bölgede önemli sorunlardan biri de Bulgar-

istan ile Kuzey Makedonya arasında yaşanıyor. 

Bulgaristan, Yunanistan’la isim krizini aşarak 

Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik yolunda önemli bir 

yol kat eden Kuzey Makedonya’nın üyelik süre-

cini bloke etmeye devam edeceğini açıkladı. İki 

ülke arasındaki gerginlik sürecine rağmen Kuzey 

Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve 

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov karşılıklı zi-

yarette bulundular. Petkov’un ziyareti sonrası 

Kovaçevski, Kuzey Makedonya’nın iki yıl aradan 

sonra Bulgaristan’a büyükelçi atayacağını 

duyurdu. Ilımlı açıklamaların yapıldığı görüşme-

lerin ardından iki ülke arasındaki sorunun 

çözülüp çözülmeyeceği merak ediliyor.

Farklı sorunların varlığını koruduğu Balkanlar-

da yükselen tansiyonu Ankara Kriz ve Siyaset 

Araştırmaları Merkezi’ne (ANKASAM) değer-

lendiren uzmanlar, bölgenin küresel güçler-

in mücadele alanı olmaya devam edeceğini 

söylüyor.

Sibel MAZREK
ANKASAM Medya 

Koordinatörü

HABER ANALİZ
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bulundurulduğunda, söz konusu sektörün yıllık büyüme oranının 

en az yüzde 5 olması beklenmekte ve bunun çiftçilerin gelirlerinin 

asgari iki kat artmasına yol açacağı öngörülmektedir. Ayrıca 

Özbekistan, gelişmekte olan ilçe ve topluluklarda, farklılıkları 

daha fazla gözeten bir yaklaşım uygulamayı planlamaktadır. 

Bu nedenle Taşkent, ister farklı çiftçilik türleri isterse de tekstil 

veya başka bir alan olsun, toplulukların ana uzmanlıklarına bağlı 

olarak ilgili gruptaki itici alanları daha fazla destekleyecektir.

Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılım 

süreçlerinin hızlandırılması da ülkenin kalkınma stratejisinin 

öncelikleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda GSP+ sistemi 

çerçevesinde Avrupa ülkelerinde tükenmiş ürünlerin ihracatının 

yaygınlaştırılması da öncelik olmaya devam edecektir.

Sonuç olarak Özbekistan, 2022-2026 yıllarına ilişkin kalkınma 

stratejisinde, ekonomik dönüşüm için çeşitli öncelikler 

belirlemiştir. Tüm bu tedbirlerin gerçekleştirilmesi, yüksek 

potansiyel ve önemli kaynaklar gerektirmektedir. Bu yüzden de 

belirlenen hedeflerin çoğunda ülkenin müttefikleriyle işbirliğine 

ve dünya toplumuyla entegrasyonuna öncelik verilmiştir.

Özbekistan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını sağlayabilmek 

için ihracatını 2026 senesine kadar 30 milyar dolara çıkarmaya 

çalışmaktadır. Bu sebeple ihracatta özel sektörün payının 

yüzde 60’a çıkarılması öncelik teşkil etmektedir. Buna göre ülke, 

ihracatçı işletmelere organizasyonel ve mali yardım sağlama 

sistemini geliştirerek ihracat yapan mevcut işletme sayısını 

6.500’den 15.000’e çıkarmaya çabalamaktadır. Mal ihraç edilen 

ülke sayısının da 115’ten 150’ye ulaşması beklenmektedir.

Hükümet, girişimciliği daha fazla desteklemek için 2026 yılına 

kadar ticari kuruluşlar üzerindeki vergi yükünü GSYİH’nın yüzde 

27,5’inden yüzde 25’ine düşürmeyi ve Katma Değer Vergisi’ni 

(KDV) de yüzde 15’ten yüzde 12’ye düşürmeyi planlamaktadır. 

Bunun yanı sıra Taşkent yönetimi; telekomünikasyon, bankacılık 

ve finans sektörleri için kâr vergisini yüzde 20’den yüzde 15’e 

düşürmeyi de gündemine almıştır.

Hükümet, ilçelerin kalkınmasını desteklemek amacıyla ademi 

merkeziyetçi reformlar gerçekleştirerek bölgelerin ekonomik 

potansiyelini artırmayı düşünmektedir. Tarımın devletin 

GSYİH’sında yüksek bir hacme sahip olduğu göz önünde 
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“Türkiye, Bosna Hersek’teki krizde ulusal çıkarlarını gözeterek 
hareket etmeli.”
Bosna Hersek’teki krize değinen Emekli Büyükelçi Murat Bilhan, sıkıntılı durumun Sırpların ve Sırbistan’ın istediği 

noktaya ulaştığını söyledi. Bilhan, “Bosna Hersek Parlamentosu’nda bir Boşnak milletvekili tarafından 9 Ocak’ın 

‘soykırımın başlama günü olarak anılması’ önerisine karşı, Sırp Cumhuriyeti’nde 9 Ocak’ın ‘Sırp Cumhuriyeti 

Günü’ olarak anılmasını içeren %99’la kabul edilmiş bir referandum, uluslararası teamüllere aykırı da olsa, 

nefret söylemlerine dayalı ırkçı bir oldubittiyi bu talihsiz devletin ve halkın gündemine oturttu. Üstelik Slav ve 

Ortodoks kardeşliğini esas alan Rusya ve onun müttefiki Çin gibi çoğu ülke tarafından desteklenen bu oldu-

bitti karşısında yapılacak pek bir şey de kalmıyor.” şeklinde konuştu.

Bosna Hersek’teki Sırpların ayrılıkçı girişimlerinin Türkiye ve Batılı ülkeler tarafından desteklenmediğini belirten 

Bilhan, “Ankara’nın sorunda taraf haline gelmesi kaçınılmazdır. Ancak bunun çıkarları gözeten bir mesafede, 

söylem düzeyinde kalması mühimdir.” açıklamasında bulundu.

Murat BİLHAN
Emekli

Büyükelçi

“Rusya, NATO ve AB’nin Balkanlardaki ilgisizliğinden faydal-
anıyor.”
Balkanların küresel güç mücadelesine sahne olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fahri Erenel, bu sürecin devam 

ettiğini ifade ederek “Balkanlar, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi bir dönemden geçiyor. Bir kıvılcımın at-

eşlenmesi an meselesidir.” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki sorunların çözümünü sadece Rusya üzerinden değerlendirmenin hatalı olacağını öne süren Erenel, 

Rusya’nın, doğuya doğru genişleyen NATO ve AB’nin Balkanlardaki ilgisizliğinden faydalandığını söyledi. Bu 

kapsamda Erenel, “Balkanlarda bazı ülkeler NATO’ya, bazı ülkeler de AB’ye üye olmak için yıllardır beklemek-

tedir. Bu bekleyişin Rusya ve Çin tarafından iyi değerlendirildiğini ve söz konusu ülkelerin bölgedeki nüfuzunu 

arttırdığını söyleyebiliriz.” dedi.

Doç. Dr. Fahri 
ERENEL

İstinye Üniversitesi 
Öğretim Üyesi

“Bölgedeki sorunlar uluslararası politikadaki gelişmelerden kay-
naklanıyor.”
Dünyada değişen dengelerin Balkanları da etkilediğini dile getiren Gazeteci Bayram Pomak, Balkan ülke-

lerinde yaşanan hadiselerin uluslararası politikadaki gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. Pomak, “Balkan 

devletlerinin iç politikaları, dış politikaya fazla bağımlı olduğu için, dışarda gerçekleşen değişimler, iç siyaseti 

de derinden etkilemektedir. Bosna Hersek’te yaşanan gerginliğin temelinde yatan olay da ABD ile Rusya’nın 

Ukrayna’da olan rekabetinin yansımasıdır. ABD/NATO’nun Balkanlar üzerindeki etkisi, Bosna Hersek’teki Sırp 

Cumhuriyeti ve Sırbistan’da sınırlı kaldı. Bu iki bölge, Rusya’nın kalesi durumuna geldi. Yani Batı’nın yumuşak 

karnı oldu. Bosna’daki üç entiteden ikisi, Batı yanlısı politikaları benimserken; Sırp entitesi Rusya yanlısıdır. Böyle 

bir ortam da siyasi krizleri doğurmaktadır.” şeklinde konuştu.

Bosna Hersek’te devam eden siyasi krizin yakın bir zamanda çözülemeyeceğine işaret eden Pomak, krizin 

ancak geçici bir süreyle aşılacağının altını çizerek “Balkanlardaki gerginlik, yapıcı politikaların olmaması ned-

eniyle devam edecektir.” dedi.

Bayram POMAK
Gazeteci
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“Bosna Hersek’teki Sırplar, Sırbistan’la birleşmek istiyor.”

“Bölgesel sorunlar, küresel güç mücadeleleriyle doğrudan ilgili.”

Balkanlardaki gerilimlerden en önemlisinin Bosna Hersek’te yaşanan siyasi krizin olduğunu belirten Doç. Dr. 

Nuri Korkmaz, Sırp entitesinin Bosna Hersek’ten ayrılıp Sırbistan’la birleşmek istediğini; ancak Sırbistan’ın AB 

üyeliği talebi nedeniyle buna sıcak bakmadığını vurgulayarak “Sırbistan’ın böyle bir birleşmeyi kabul etmesi 

halinde AB başta olmak üzere çeşitli programlara katılımı sekteye uğrar. Belgrad da bunu çok iyi biliyor.” dedi.

Bölgedeki Kosova-Sırbistan Sorunu’na dikkati çeken Korkmaz, Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yaşadığı bölge ile 

Sırbistan’ın güneyinde Arnavutların yaşadığı bölgenin değişimi noktasında taraflar arasındaki anlaşmazlığın 

devam ettiğini söyledi.

Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya’nın AB üyeliğini engellemesine de değinen Korkmaz, Bulgaristan’ın Yunani-

stan örneğinden hareket ettiğini ifade ederek, “Makedonya Sorunu, Bulgaristan açısından bölgesel bir mesele 

olmaktan ziyade; Bulgar-Slav milliyetçiliği temeline dayanan bir sorundur. 19. yüzyılın ortalarında başlayan bu 

süreç, 20. yüzyılın başlarında büyük ivme kazanmıştır. Bulgar tezinde Makedon milletinin olmadığı ve Makedon-

canın aslında Bulgar dilinin değişik bir versiyonu olduğu iddia edilmektedir. Bulgaristan, bu sorunu gerekçe 

göstererek alabildiği kadar taviz alıp Kuzey Makedonya’nın AB üyeliğini öteleme çabasındadır.” değerlendirm-

esi yaptı.

Balkanları tarih boyunca güç mücadelelerinin yaşandığı bir bölge olarak tanımlayan RUBASAM Uzmanı Er-

dem Eren, bölgenin jeopolitik konumuna dikkati çekerek Balkanların büyük güçlerin dış politikalarında önemli 

bir yere sahip olduğunu ifade etti. Balkanların, Rusya’nın Avrasya hedefleri kapsamında stratejik bir konum-

da olduğunu belirten Eren, ABD-Rusya arasında devam eden Ukrayna geriliminin bölgeye yansıdığını vur-

gulayarak Balkanlarda artan gerilimi, “NATO ve AB’nin bölgedeki genişleme sürecini Rusya, Rusya ve Çin’in 

bölgedeki faaliyetlerini ise ABD ve AB kendisine yönelik tehdit olarak görüyor. Nitekim Washington yönetimi, 

Dedeağaç’ta askeri üs kurarak ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olma sürecini destekleyerek Rusya’yı çevrelem-

eye devam ediyor. Moskova da ABD’nin dikkatini Bosna Hersek, Kosova ve Kazakistan gibi yeni kriz alanlarına 

çekmeye çalışıyor.”ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Balkanlarda önemli bir kimlik politikası yürüttüğüne işaret eden Eren, Rusya’nın Bosna Hersek’te de-

vam eden siyasi krizdeki belirsizliği fırsata çevirip bölgedeki etkinliğini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Eren, 

“Bosna Hersek’teki krizle ilgili gelişmeler, ABD ve AB’nin bölgeye yönelik atacağı adımlar sonrasında netleşece-

ktir.” yorumunu yaptı.
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BASINDA ANKASAM

17

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Media Türk TV Haberiniz Var Mı programında Rusya-

Ukrayna krizini değerlendirdi.

4 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Kanal 12’de Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

4 Şubat 2022 

W W W . A N K A S A M . O R G

A N K A S A M  B Ü L T E N

BASINDA ANKASAM

16

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Ulusal TV’de Teferruat programına konuk oldu.

31 Ocak 2022 

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, Media Türk TV’de Kafkasya’daki normalleşme 

çabalarını değerlendirdi.

2 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TRT Ankara Radyosu Gündem programında dış 

politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

1 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TRT Haber Birinci Sayfa programında Rusya-Ukrayna krizini 

değerlendirdi.

3 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Ulusal Kanal Günlük programında Rusya-Ukrayna krizini 

değerlendirdi.

3 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, A Haber Akşam Ajansı programında DEAŞ terör örgütü 

liderinin öldürülmesi ve Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

3 Şubat 2022 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, TVNET Gündüz Kuşağı programında Rusya-Ukrayna 

ilişkilerini değerlendirdi.

3 Şubat 2022 

ANKASAM Asya Pasifik Araştırma Asistanı Mustafa Cem Koyuncu’nun “Küresel Güç Mücadelesinde Krizin Yeni 

Adresi: Pasifik Adaları ve Çin’in Stratejisi” başlıklı analizi M5 Savunma Strateji’de yayınlandı.

2 Şubat 2022 

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, TVNET’te Rusya-Ukrayna konusunu 

değerlendirdi.

2 Şubat 2022 



BÖLGESEL  
ARAŞTIRMALAR  

DERGİSİ
Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) 

bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan 
Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 

Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize 

aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) bünyesinde 
faaliyet gösteren ve uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin son sayısı yayımlanmıştır.
Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index 
Copernicus, İdeal Online, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK 
DERGİPARK veri tabanları tarafından taranan dergimize aşağıdak 
bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKASAM BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ CİLT V , SAYI II

ULUSLARARASI KRİZ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ CİLT V , SAYI II


