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POLİTİKA  

 

10 soruda Doğu Akdeniz’de 

enerji denklemi 

Türkiye'nin son dönemde Doğu 

Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve gaz 

arama faaliyetleri ise bölgenin aktörleri 

arasındaki dengelerin yeniden 

belirlenmesini gündeme getirdi. 

Bu kapsamda dünyanın en büyük 

enerji şirketleri bölgeye gelerek 

buradaki enerji arama ve iletim 

projelerinde birbirleriyle pay alma 

yarışına girdi. 

Çok değişkenli bir denkleme 

benzetilebilecek Doğu Akdeniz 

bölgesinde, birçok problem, kriz ve iş 

birliği fırsatları bir arada bulunuyor. 

Bu kapsamda AA muhabirinin yaptığı 

derlemeye göre, Doğu Akdeniz'de 

enerji denkleminde ilişkin 10 soru ve 

yanıtları şöyle: 

1- Akdeniz'de hangi ülkeler aktif politika 

yürütüyor ve bölgenin enerji 

kaynaklarından faydalanmak istiyor? 

Coğrafi açıdan da bölgeye sınırı olan 

Türkiye, İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 

Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya 

Doğu Akdeniz'de aktif politika 

yürütüyor. 

Öte yandan, bölgeye sınırı olmamasına 

rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa 

ve İtalya gibi ülkeler de Akdeniz'deki 

enerji denkleminde ağırlığını korumak 

istiyor. 

2- Bölgedeki doğal gaz ve petrol rezervinin 

tahmini büyüklüğü toplam ne kadar? 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 

verilerine göre, Doğu Akdeniz’in Levant 

adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde 

barındıran bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon 

metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil 

civarında petrol rezervi bulunuyor. 

3- Doğu Akdeniz'de hangi enerji şirketleri 

faaliyet gösteriyor? 

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren 

başlıca şirketler arasında Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 

ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız 

Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, 

Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli 

Delek ve Avner firmaları yer alıyor. 

4- Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği bölge kaç parselden 

oluşuyor? 

Bölge, GKRY tarafından tek taraflı olarak 

ilan edilen sözde 13 parselden oluşuyor. 

Kuzeyde sırasıyla 1. 2. ve 3. parsel, 

ortada 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 13. parsel ve 

güneyde ise 10. 11. ve 12. parsel yer 

alıyor. 

5- Doğu Akdeniz'de hangi parsellerde 

münhasır ekonomik bölge sorunu yaşanıyor? 

Türkiye ve KKTC'nin hak iddia ettiği 

bölgede yalnızca sözde 10. ve 11. 

parsellerde çakışma bulunmuyor, diğer 

parsellerin hepsinde münhasır ekonomik 

bölge tartışmaları devam ediyor. 
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6- Söz konusu 13 parselde hangi şirketler 

faaliyet yürütüyor? 

Bölgede sözde 2. 3. ve 9. parsellerde 

İtalyan Eni ve Güney Koreli Kogas 

şirketlerinin müşterek lisansı 

bulunuyor. Ortaklığın payları ise 

yüzde 80 Eni, yüzde 20 Kogas olarak 

dağılım gösteriyor. 

Fransız Total ve İtalyan Eni 6. ve 11. 

parsellerde eşit pay sahibiyken, 8. 

parselde Eni tek başına ruhsat sahibi 

konumunda yer alıyor. 

12. parsel ise yüzde 35 ABD'li Noble, 

yüzde 35 İngiliz BG ve yüzde 30 da 

İsrailli Delek Drilling Group 

şirketlerinin hisselerinden oluşuyor. 

10. parselde ABD'li Exxon Mobil ve 

Katar Petroleum ortaklığı sözde 

ruhsatları elinde bulunduruyor. Geriye 

kalan sözde 1'inci, 4'üncü, 5'inci, 7'inci 

ve 13'üncü parseller için görüşmeler 

devam ediyor. 

7- Türkiye, Doğu Akdeniz'de nasıl bir 

politika izliyor? 

Türkiye Kıbrıs'ta, Türklerin Rumlarla 

eşit haklara sahip olduğunu ve adanın 

zenginliklerinden ortak faydalanılması 

gerektiğini savunuyor. 

Türkiye her fırsatta bölgede faaliyet 

yürüten enerji şirketleri ile ABD, 

İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere 

GKRY'nin tek taraflı olarak ilan ettiği 

münhasır ekonomik bölgeyi 

tanımadığını ve Türkiye'nin deniz 

yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde 

arama ve üretim çalışmalarına izin 

vermeyeceğini belirtiyor. 

 

 

Ayrıca Türkiye, GKRY'nin adanın 

tamamını temsil eden bir devlet olmadığı 

için münhasır ekonomik bölge oluşturma 

ve ihale etme hakkı da bulunmadığını 

muhataplarına iletiyor. 

Öte yandan, adanın çakışma olmayan 

kuzey, doğu ve güney kısımlarında Rum 

tarafının fiili durum yaratma olasılığına 

karşı, KKTC tarafından TPAO'ya ruhsat 

sahaları verildi. Böylece GKRY'nin 

adanın tamamını temsil etmemesine 

rağmen bloklar oluşturarak münhasır 

ekonomik bölge ilan etmesine karşılık 

verilmiş oldu. 

8- Türkiye bölgede arama faliyetleri 

yürütüyor mu? 

Türkiye bölgede aktif olarak Fatih sondaj 

gemisiyle KKTC’nin ruhsat verdiği 

A,B,C,D,E,F,G olarak adlandırılan 

alanlarda sondaj ve arama faaliyetlerini 

yürütüyor. Söz konusu alanlar KKTC'nin 

kendi münhasır ekonomik sınırları içinde 

yer alıyor. Ayrıca Fatih'in yanı sıra 

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 

Yavuz'un da temmuz ayında bölgeye 

gönderilmesi bekleniyor. 

9- GKRY bölgede nasıl bir politika izliyor? 

Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan azami 

pay alma arayışına giren enerji şirketleri 

ve bu şirketlerin direkt veya dolaylı 

yoldan sahibi olan ABD, Fransa ve İtalya 

gibi ülkeler GKRY'yi adanın tamamında 

egemen gibi görüyor ve ihalelerle 

aldıkları lisansların hukuki olduğunu 

iddia ediyor. 
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GKRY de enerji arama ve çıkarma 

faaliyetlerinde ABD, İtalya ve Fransa 

gibi bölge dışındaki aktörlerle, enerji 

iletimi için ise İsrail, Mısır ve 

Yunanistan gibi bölgedeki aktörlerle iş 

birliği çalışmaları yapıyor. 

10- East-Med boru hattı projesi nedir? Bu 

projeyle Türkiye devreden çıkarılabilir mi? 

East-Med boru hattı projesiyle Akdeniz 

gazının İsrail, GKRY ve Yunanistan 

üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi 

hedefleniyor. 

Bölgenin jeolojik yapısının kırılganlığı 

ve hat uzunluğu göz önünde 

bulundurulduğunda inşa edilmesi 

planlanan boru hattının teknik ve 

ekonomik açıdan fizıbıl olmadığı kabul 

ediliyor. 

Ayrıca Avrupa Birliğinin de 

desteklediği projenin öngörülen 

güzergahı Türkiye'nin deniz 

sahalarından geçiyor. Sonuç olarak 

aktörlerin Türkiye'yi de hesaba katarak 

hareket etmesi gerekiyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-

soruda-dogu-akdeniz-de-enerji-

denklemi/1504248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa'da sarı yeleklilerin 

eylemleri 7. ayını doldurdu 

 

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü 

ekonomik koşullara tepki olarak 

başlayan ancak daha sonra 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 

yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı 

yeleklilerin eylemleri 7. ayını doldurdu. 

Sarı yelekliler, yönetimin kendilerinin ve 

halkın ekonomik sorunu çözmesi için 

aylardır gösterilerine devam ediyor. İlk 

haftalardaki yoğun katılımın olduğu, 

polisle eylemcilerin arasında gerginlik 

yaşandığı, mağazaların yağmalandığı, 

araçların ateşe verildiği ve kentlerde 

alevlerin yükseldiği gösteriler yerine 

artık genel hatlarıyla daha olaysız geçen 

eylemler görülüyor. 

Son haftalarda eylemlere katılan sayısı 

ciddi ölçüde azaldı. Cumartesi günü ülke 

çapında düzenlenen gösterilere İçişleri 

Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere 

göre ise 20 bin kişi katıldı. Eylemlerin 

başladığı 17 Kasım 2018'de protestolarda 

290 bine yakın kişi yer almıştı.Ülkede, 

gösterilere katılımın düşmesi sarı 

yeleklilerin göstericileri harekete 

geçirmek konusunda zorluk çektiği 

yorumlarına neden oldu. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-soruda-dogu-akdeniz-de-enerji-denklemi/1504248
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-soruda-dogu-akdeniz-de-enerji-denklemi/1504248
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-soruda-dogu-akdeniz-de-enerji-denklemi/1504248
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İçişleri Bakanlığının son verilerine 

göre, gösterilerde şimdiye kadar bin 

797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 

12 bin 107 kişi gözaltına alındı. 

Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de 

hapis cezası verildi. 

Ulusal Polis Soruşturma Birimi 

(IGPN), eylemlerde polisin şiddet 

uyguladığı şüphesiyle 256 adli 

soruşturma başlattı. Mediapart internet 

sitesinin haberine göre, gösterilerde 

polisin kullandığı savunma silahları 

nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi 

gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 

kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 

kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından 

yaralandı. Gösterilerde 95 gazeteci, 40 

lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık 

görevlisinin de yaralandığı ve polisin 

145 hakaret ve basın özgürlüğü 

ihlalinde bulunduğu kaydedildi. 

Toplam 11 kişinin öldüğü sarı 

yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin 

polisin kullandığı savunma silahları 

nedeniyle yaşamını yitirdiği 

belirtilmişti. 

Gösteriler ülke ekonomisine devasa 

zarar verdi. Eylemlerin başladığı 

günden bu yana gösterilerde çıkan 

olaylar sebebiyle çevrede ve 

mağazalarda oluşan maddi hasarların 

200 milyon avroyu geçtiği belirtildi. 

Eylemlerin 5 binden fazla şirketi mali 

olarak etkilemesi 73 bin 500 kişinin 

işsiz kalmasına neden olurken, bu 

kişilerin devlete maliyeti yaklaşık 40 

milyon avro oldu. 

 

 

 

Ülke turizmi gösterilerden etkilenen 

sektörlerden biri oldu. Bu yılın ilk üç 

ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 

turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 

azaldığı belirtildi. Gösterilerin ocak, 

şubat mart aylarında geçen yılın aynı 

dönemine göre otel konaklamalarında 

ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de 

içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 

yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu 

kaydedildi. 

Eylemler turizmi etkilemekle beraber 

esnafa da kan ağlattı. Gösteriler 

nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği 

yapan Paris'teki Champs-Elysees 

Caddesi ve çevresindeki mağazalar 

kepenk indirirdi. Ayrıca mağaza, 

restoran ve alışveriş merkezlerinin 

uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçti. 

Gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro 

zarar etti. 

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik 

koşullara tepki olarak başlayan, daha 

sonra Macron yönetimi karşıtlığına 

dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 

Kasım 2018 başlamıştı. 

 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-
sari-yeleklilerin-eylemleri-7-ayini-
doldurdu/1506240 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-sari-yeleklilerin-eylemleri-7-ayini-doldurdu/1506240
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-sari-yeleklilerin-eylemleri-7-ayini-doldurdu/1506240
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-sari-yeleklilerin-eylemleri-7-ayini-doldurdu/1506240


Haftalık Politika ve Ekonomi Bülteni – 17 Haziran 2019 
 

5  

 

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı 

Türkiye'nin tepkisini çekiyor 

Fransa'nın Suriye'de terör örgütü 

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki 

askeri varlığını ve örgüte desteğini 

sürdürme ısrarı, Türkiye'nin tepkisini 

çekiyor. Türk yetkililer, yarın 

Ankara'yı ziyaret edecek Fransa 

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a 

bu konudaki rahatsızlığı bir kez daha 

iletecek. 

Yarın Ankara'da temaslarda bulunacak 

Le Drian'ın gündeminde, esas olarak 

Suriye konusunun yer alacağı tahmin 

ediliyor. 

İki ülke arasındaki son dönem 

temaslarda, Fransa'nın YPG/PKK 

bölgesindeki askeri varlığını sürdürme 

ve örgüte desteğe devam etme isteği 

ön plana çıkıyor. 

Bir yandan Türkiye'nin güvenlik 

kaygılarını önemsediği yönünde 

mesajlar veren Paris yönetimi, diğer 

yandan YPG ile PKK arasında ayrım 

yapılması, YPG'yi, Suriyeli muhalif 

Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan 

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile 

barıştırma gibi formülleri masaya 

getiriyor. 

Türkiye'den Fransa'ya terör örgütü ile 

ilişkilerini kesmesi gerektiği vurgusu 

Türkiye ise bu tavrın iki ülke 

arasındaki müttefiklik ilişkileriyle 

bağdaşmadığını, Fransa'nın terör 

örgütü ile ilişkilerini kesmesi 

gerektiğini vurguluyor. 

Fransız yetkililer, ABD Başkanı Donald 

Trump'ın 19 Aralık 2018'de yaptığı  

 

Suriye'den çekilecekleri açıklamasının 

ardından YPG/PKK'nın girdiği 

koruyucu arayışına hızla karşılık 

vermişti. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) 

İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 

Nathalie Loiseau, 20 Aralık'ta ülkesinin 

askeri olarak Suriye'de kalmaya devam 

edeceğini söylemişti. Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 

"YPG/PKK'ya borçlu olduğumuzu 

unutmamalıyız." diye konuşmuştu. 

22 Aralık'ta ise örgüt elebaşlarından 

İlham Ahmed ve Riad Dirar, Paris'i 

ziyaret etmişti.SDG ismini kullanan 

YPG/PKK'lı teröristlerden Ebid Hemid 

Mehbaş, Nesrin Abdullah ve Halid İsa, 

19 Nisan'da Macron tarafından Elysee 

Sarayı'nda kabul edilmişti.Görüşme 

sonrası Fransız Cumhurbaşkanlığı 

tarafından yapılan açıklamada, 

Emmanuel Macron’un “aktif desteğin 

sürdürüleceğine” dair SDG’ye güvence 

verdiği bildirilmişti. 

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamada ise görüşme kınanarak, 

"Terör örgütü uzantılarına suni 

meşruiyet kazandırmaya yönelik bu 

teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle 

bağdaşmayan son derece yanlış bir 

adımdır." denilmişti. 

Fransa, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki 

bölgede 5 askeri noktada varlık 

gösteriyor ancak bunu resmi olarak 

kabul etmiyor.DEAŞ karşıtı uluslararası 

koalisyon gücü adı altında YPG/PKK'ya 

destek olan Fransa'nın Suriye'deki asker 

sayısı 200 civarında. 
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Fransız askeri birlikleri Rakka'nın kent 

merkezinin kuzeyinde, Tabka hava 

üssünde, Ayn İsa'daki eğitim ve 

koordinasyon üssü ile Ömer petrol 

sahasındaki askeri noktalarda ABD ile 

birlikte varlığını sürdürüyor.Rakka'nın 

kuzeyinde bulunan şeker fabrikasını üs 

olarak kullanan Fransa, çevresinde 

teknik istihbarat binası ve silah 

depoları bulunduruyor. 

Fransız askeri danışmanları, bu 

bölgenin kuzeyindeki Ayn İsa üssünde 

ise YPG/PKK üyelerine eğitim 

veriyor.Fransız ordusuna bağlı 

askerlerin en yoğun bulundukları 

bölge ise ABD ile ortak kullandıkları 

Tabka hava üssü. 

Söz konusu ordu, Irak sınırındaki 

Deyrizor'da DEAŞ'lıların bulunduğu 

son bölge olan Bagoz'daki çatışmalar 

sırasında Baguz'daki çatışmalar 

sırasında Irak'tan yaptığı top 

atışlarının yanı sıra, Ömer petrol 

sahasında geçici atış noktaları 

kurmuştu. 

Fransız askerler daha önce, Suriye'nin 

kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) 

güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, 

Sırrin ilçesi, Kabiba petrol sahası, 

Kahar askeri noktalarında da devriye 

ve nöbet faaliyeti 

gerçekleştiriyordu.Fransız askerler, 

DEAŞ varlığına son verilmesine 

rağmen, Ömer petrol sahasında ABD 

ile beraber hareket etmeye devam 

ediyor. 

 

 

 

Zaman zaman Harap Işk'taki La Farge 

çimento fabrikasını ve Sırrin askeri 

noktasını da kullanan Fransızlar, bu 

noktalar üzerinden Münbiç'te de faaliyet 

gösteriyor.Fransız askerleri, Türkiye'nin 

Münbiç'e olası harekatının gündeme 

geldiği geçen aylarda, ilçede YPG/PKK 

unsurları ile ortak devriye yapmıştı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransani
n-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-
cekiyor/1502101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-cekiyor/1502101
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-cekiyor/1502101
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-cekiyor/1502101
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Pompeo: Umman Körfezi'ndeki 

iki saldırıdan İran sorumlu 

 

İran'ın uzun zamandır Hürmüz 

Boğazı'ndaki petrol akışını sabote 

ettiğini, şimdi ise her noktada benzer 

saldırılar düzenlediğini öne süren ABD 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son 2 

aydır İran tarafından gerçekleştirildiği 

iddia edilen saldırılara atıfta bulundu. 

Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki 

iki petrol tankerine yapılan son 

saldırılardan da sorumlu olduğunu 

ifade ederek, şunları söyledi: 

"Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı 

düzenlemek için kullanılan silahlara ve 

profesyonelliğe baktığımızda İran'ın 

sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede 

bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek 

kaynak ve yeteneğe sahip herhangi 

vekil bir grup yok". 

https://tr.sputniknews.com/karikatur

/201906141039368333-pompeo-

umman-korfezindeki-iki-saldiridan-

iran-sorumlu/ 

 

 

 

 

 

EKONOMİ 

 

İşsizlik rakamları açıklandı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 

2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini 

açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 

ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 

martta geçen yılın aynı ayına göre 1 

milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 

bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik 

oranı 4 puan yükselerek yüzde 14,1 oldu. 

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 

0,6 puan düşüş gösterdi. Tarım dışı işsizlik 

oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak 

tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş 

grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan 

yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 

15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 

14,3 olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla 704 bin kişi 

gerileyerek 27 milyon 795 bin kişi, istihdam 

oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4 

olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, 

tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım 

dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi 

azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü 

tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, 

yüzde 57,4'ü ise hizmetler sektöründe yer 

aldı. 

Martta geçen yılın aynı dönemiyle 

karşılaştırıldığında, tarım sektörünün 

istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, 

inşaatın payı 1,8 puan azalırken, hizmet 

sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi 

sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 

ise değişmedi.  

 

 

https://tr.sputniknews.com/karikatur/201906141039368333-pompeo-umman-korfezindeki-iki-saldiridan-iran-sorumlu/
https://tr.sputniknews.com/karikatur/201906141039368333-pompeo-umman-korfezindeki-iki-saldiridan-iran-sorumlu/
https://tr.sputniknews.com/karikatur/201906141039368333-pompeo-umman-korfezindeki-iki-saldiridan-iran-sorumlu/
https://tr.sputniknews.com/karikatur/201906141039368333-pompeo-umman-korfezindeki-iki-saldiridan-iran-sorumlu/
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İş gücü, martta 2018'in aynı dönemine 

göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin 

kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan 

artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı 

dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, 

erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 

puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 

1 puanlık artışla yüzde 34,4'ü buldu.  

Martta herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 

1,5 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım 

dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 

ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 

puan artış göstererek yüzde 23,1 olarak 

hesaplandı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 

bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 

28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin 

edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek 

yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme 

göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin 

kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 

puan artışla yüzde 13,7 olarak kayıtlara 

geçti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş 

gücüne katılma oranı ise bir önceki 

döneme göre, 0,1 puan artarak yüzde 53,3 

olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete 

göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım 

sektöründe 5 bin kişi, inşaat sektöründe 53 

bin azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, 

hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-

rakamlari-aciklandi/1506116 

 

 

 

 

 

Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 

milyon hektar toprağı yok ediyor 

Dünya genelinde her yıl 12 milyon 

hektar toprağın kaybına neden olan 

kuraklık ve çölleşme, ekilebilir 

toprakların kaybını, kıtlığı, zorunlu göç 

ve çatışmaları artırarak 1,5 milyar kişiyi 

tehdit ediyor. 

AA muhabirinin, Dünya Çölleşme ve 

Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında 

çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlar ve 

buna karşı yürütülen mücadeleye 

yönelik Birleşmiş Milletler (BM) 

verilerinden derlediği bilgiye göre, BM 

kararıyla 1994'ten bu yana her yıl 17 

Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla 

Mücadele Günü olarak kutlanıyor. 

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 

(UNCCD) 25'inci yıl dönümü dolayısıyla 

bu yılki etkinliklerde "25 Yıl - Geleceği 

birlikte büyütelim" teması ön plana 

çıkarılacak. 

Dünyada yaklaşık 170 ülke çölleşme, 

arazi bozulumu ve kuraklıktan 

etkileniyor. Orman yangınları, sıcak hava 

dalgaları, kitlesel göçler, su baskınları, 

deniz seviyesinin yükselmesi, gıda ve su 

güvensizliği kuraklığı tetikleyen önemli 

etkenler. 

Ayrıca hızlı nüfus artışı ve değişen 

tüketim modellerinin sınırlı toprak 

kaynakları üzerinde aşırı baskısından 

dolayı dünyadaki ekilebilir toprakların 

yüzde 30'u değer kaybediyor. 

Dünya genelinde özellikle yoksul 

ülkelerde olmak üzere artan kuraklık ve 

çölleşme 12 milyon hektarlık alanı yok 

ediyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1506116
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1506116
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Dünya genelinde 1,5 milyar kişi 

çoraklaşan tarım arazilerinde kıtlık 

tehdidiyle karşı karşıya. 

Ayrıca BM'ye göre, kuraklık, toprak 

bozulumu ve çölleşme gibi nedenler 

yüzünden küresel ekonominin 2050 

yılına kadar yaklaşık 23 trilyon dolar 

zarar etmesi öngörülüyor. 

Yaklaşık 120 ülkeyi arazi bozulmasını 

ve çölleşmeyi durdurma konusunda 

destekleyen BM, bu ülkelerde, 

yoksulluğun ortadan kaldırılması, 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması, temiz 

suya erişim, ekonomik büyüme ve 

iklim konularında da gelişme 

sağlanmasını hedefliyor. 

Küresel olarak çölleşme, ülke içinde 

yerlerinden edilmiş kişilerin ve 

zorunlu göçmenlerin artışına, 

radikalleşme ve aşırılığa veya hayatta 

kalmak için kaynaklara dayalı 

savaşlara neden oluyor. 

İklim değişikliğinin etkilerinden 

kaynaklanan aşırı ve değişken hava 

olayları, özellikle "Sahel" olarak bilinen 

Sahra Çölü'nün kuzey bölümündeki 

yarı kurak kesim ve Güney Asya gibi 

bölgelerde yoksulluğun daha ciddi 

boyutlara gelmesine yol açıyor. 

Afrika'nın kuru bölgelerindeki ve 

Karayipler ile Pasifik'teki adalarda 

kırılgan ekosistemler de nüfus artışı ve 

iklim değişikliği ile karşı karşıya. 

Topraktan verim alınamaması ve su 

kıtlığının neden olduğu açlık ve 

yoksulluk, zorunlu göç ve çatışmalar 

için zemin oluşturuyor. 

 

 

BM tahminlerine göre, 2020 yılında 60 

milyon kişi Sahra Altı Afrika'nın ıssız 

bölgelerinden Kuzey Afrika ve 

Avrupa'ya göç edecek. 

Önlem alınmaması halinde ise 2050 

yılına gelindiğinde 200 milyon kişinin 

kalıcı olarak yerinden edileceği uyarısı 

yapılıyor. Bu bağlamda, BM'nin 

yürüttüğü Afrika Orman Restorasyon 

Girişimi kapsamında, 2030 yılına kadar 

100 milyon hektar bozulan ve deforme 

olan arazinin rehabilite edilmesi 

hedefleniyor. 

Ayrıca sınır ötesi su kaynaklarındaki iş 

birliği eksikliği nedeniyle artan çölleşme 

ve arazi bozulması nedeniyle Afrika'da 

birçok ülke arasında savaş riskinin 

tırmanacağı iddia ediliyor. 

Arazi bozulumu ve kuraklık, gıda 

güvensizliği, göç ve işsizlikle yakından 

bağlantılı zorluklar olarak öne çıkıyor. 

Dünya çapındaki çevresel zorlukların 

sonucu olarak uluslararası göçmenlerin 

sayısı 2000 yılında 173 milyon iken 

2015'te 244 milyona yükseldi. 

Topraklarının 1,7 milyar hektarı ya kurak 

ya yarı kurak ya da kuru nemli olan 

Asya, kuraklık ve çölleşmeden en çok 

kişinin etkilendiği kıta.Birçok çöle ev 

sahipliği yapan kıtadaki en büyük çöl 

Gobi. Yaklaşık 1 milyon 500 bin 

kilometrekare genişliğiyle Gobi aynı 

zamanda dünyadaki en büyük çöllerden 

biri. 

Asya'da bir zamanlar dünyanın en 

büyük 4'üncü gölü olan Aral'ı besleyen 

Emuderya ve Sirderya ırmaklarının 

Sovyetler Birliği döneminde pamuk 

tarlalarına akıtılması sonucu göl, 1960'lı  
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yıllardan itibaren kurumaya 

başladı.Dünyanın en büyük çevre 

felaketleri arasında gösterilen Aral 

Gölü'nün çekilmesiyle 54 bin 

kilometrekare alanda oluşan tuzlu 

kum, bölgeyi büyük bir çevre 

felaketiyle karşı karşıya bıraktı. 

Şimdiye dek havzadaki durumun 

iyileştirilmesi için 5,5 milyar dolar 

değerinde birçok proje hayata geçirildi 

ve gölün kuruyan dibinde 350 bin 

hektarlık alanda ağaçlandırma 

çalışmaları yürütülüyor.Çölleşme ve 

kuraklık gibi çevresel sorunların 

yaşandığı bölgelerin başında Afrika 

kıtası geliyor.UNCCD'ye göre, üçte 

ikisi çöl veya kurak alan olan Afrika'da 

184 milyon kişinin bozulmuş tarım 

alanında yaşadığı tahmin ediliyor. 

Son yıllarda kuraklığın özellikle 

etkisini gösterdiği Afrika Boynuzu ve 

Sahel bölgesinde doğal kaynaklara 

bağımlı olan halk, fakirlik ve 

sosyoekonomik şartların 

kötüleşmesiyle mücadele ediyor. 

Afrika ayrıca 9 milyon 

kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip, 

dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra'ya 

da ev sahipliği yapıyor. 10 bin yıl önce 

yeşil ve bereketli bir tropik bölge olan 

Sahra'nın zamanla çöle dönüştüğü 

biliniyor. 

Öte yandan, Pasifik Okyanusu'ndaki 

bir iklim salınımı olan El Nino'nun 

Afrika boyunca şiddetli sıcak hava 

dalgasına yol açmasıyla da bölgedeki 

yağış miktarı azaldı. Kıtadaki 

milyonlarca kişi, özellikle El Nino'dan 

sonra ortaya çıkan kuraklık nedeniyle  

 

ağır açlık ve insani krizin pençesine 

düştü. 

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle 

Mücadele Sözleşmesi 14-15 Ekim 1994'te 

imzalandı ve 26 Aralık 1996'da resmen 

yürürlüğe girdi.Sözleşme ile çölleşmenin 

küresel ölçekte ne durumda olduğunu 

ortaya koyma, ülkeleri çölleşme ile 

mücadele konusunda çalışmaya teşvik 

etme, çölleşmeden etkilenen ülkelerde 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına 

katkıda bulunma, ülkeler arasında bu 

konudaki iş birliğini geliştirmek 

çalışmaları desteklemek için ulusal ve 

küresel fonları harekete geçirme 

amaçlanıyor. 

Türkiye, 2018 yılı itibarıyla toplam 197 

ülkenin taraf olduğu UNCCD'ye, 31 

Ağustos 1998'de katıldı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuraklik-ve-

collesme-her-yil-12-milyon-hektar-topragi-

yok-ediyor/1506263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuraklik-ve-collesme-her-yil-12-milyon-hektar-topragi-yok-ediyor/1506263
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuraklik-ve-collesme-her-yil-12-milyon-hektar-topragi-yok-ediyor/1506263
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuraklik-ve-collesme-her-yil-12-milyon-hektar-topragi-yok-ediyor/1506263
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https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-
cekiyor/1502101 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-cekiyor/1502101
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ypg-pkk-israri-turkiyenin-tepkisini-cekiyor/1502101
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14578
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14595 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14595
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14613 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14613
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

Bu kitap, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Bilimleri literatürüne 
kazandırdıklarının ötesinde; kanaatimce esas kıymeti ve hizmeti, ulusal güvenlik ve 
savunma politikaları açısından ciddî bir vizyon ve yeni perspektifler sunmasıdır. Zira 
çalışma, genel anlamda ‘istihbarat’, spesifik olarak da ‘stratejik istihbarat’ın; ulusal 
güvenlik alanında oynaması gereken rol ile îfâ etmesi beklenen misyonları tüm boyut ve 
unsurlarıyla keşfedip, berrak ve özlü bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, 
Antik Çağ’dan günümüze uzanan tarihsel seyrinde ‘istihbarat’ ve ‘strateji’ olgularının 
birbirlerine nasıl eklemlendikleri, hangi düzeyde ve mecrâlarda işlevsel kılındıkları 
kapsamlı ve detaylı şekilde ele alınmaktadır. 

 Uzun soluklu, yoğun emek ürünü doktora tezinin bir nüvesi olan bu çalışma; 
Türkiye’deki istihbarat literatürüne kazandırılmış akademik bir hazine, bir başucu kitabı 
niteliğindedir. Ayrıca muhtevası itibarıyla; iç ve dış politikaların, güvenlik ve savunma 
stratejilerinin üretilmesi, kararlaştırılması ve icrâsında rol ve misyon sahibi üst düzey 
siyasi merciiler, bürokrat ve danışmanlarla, ilgili kurum ve kuruluşlar için yol gösterici, 
aydınlatıcı ve özellikle de bilgilendirici mahiyette, bir referans/başvuru kaynağıdır. 

 
https://www.kitapyurdu.com/kitap/stratejik-istihbarat-amp-ulusal-

guvenlik/413808.html 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/stratejik-istihbarat-amp-ulusal-guvenlik/413808.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/stratejik-istihbarat-amp-ulusal-guvenlik/413808.html

