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GÜNEY ÇİN DENİZİNDEKİ SINIR ANLAŞMAZLIKLARINA ÇİN’İN BAKIŞ 
AÇISI	
Güney Çin Denizi ile ilgili anlaşmazlıklar; 
Brunei Sultanlığı, Çin, Tayvan, Malezya, 
Vietnam ve Filipinler gibi bölgedeki birçok 
egemen devletin ada ve deniz ile ilgili iddia-
larından oluşmaktadır. Spratly ve Paracel 
takımadalarının yanı sıra Tonkin Körfezi'nde 
de deniz sınırları ile ilgili anlaşmazlıklar söz 
konusudur. Bu bağlamda Güney Çin Denizi 
bölgenin jeopolitiğinde çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu deniz, yıllık ortalama 5 
trilyon dolar değerinde kargo taşımacılığı ile 
dünya deniz taşımacılığında kritik bir geçit 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca önemli 
hidrokarbon rezervlerinin (tahminen 11 milyar 
varil petrol ve 190 trilyon metreküp doğal 
gaz) yanı sıra zengin balıkçılık kaynaklarına 
sahiptir. Bu nedenle, Güney Çin Denizi'nde 
mülkiyet iddialarında bulunan ülkeler, ticari 
ve askeri amaçlı deniz seferlerinin kontrolünü, 
balıkçılık amaçlı su alanları elde etmeyi ve 
potansiyel kıyıötesi petrol ve doğal gaz 
çıkarma faaliyetlerini garanti altına alabilmeyi 
düşünmektedirler.  
Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddiaları, 
bölgede eskiden beri devam eden bir güven-
sizlik kaynağı olmuştur. 1947 yılında Çin 
Hükümeti tarafından oluşturulan U şeklindeki 
dokuz çizgili haritayı öne süren Çin, Güney 
Çin Denizi’nde en büyük mülkiyet iddiasına 
sahip ülkedir. Çin tarafından Spratly ve 
Paracel takımadalarını eskiden beri kullan-
masının bir kanıtı olarak düşünülen bu dokuz 
çizgili haritaya göre, Pekin Güney Çin Deni-
zi’nin %80’inden fazlası üzerinde mülkiyet 
iddiasında bulunmaktadır. Sınır konusundaki 
bu belirsizlik gerginliği arttırmış ve Güney 
Çin Denizinde mülkiyet iddiasında bulunan 
taraflar arasındaki müzakereleri zor-
laştırmıştır. Günümüzde Spratly Adaları 
üzerinde Tayvan, Vietnam, Filipinler, Çin ve 
Malezya; Paracel Adaları üzerinde ise Çin, 
Vietnam ve Tayvan mülkiyet iddiasında 
bulunmaktadır. 
Güney Çin Denizi'nde yaşanmakta olan 
gerginliklerin geçmişi, 2009 yılına kadar 
uzanmaktadır. 6 Mayıs 2009 tarihinde Malez-
ya ve Vietnam, Güney Çin Denizi’nin güney 
bölümü için Birleşmiş Milletler (BM) Kıta 
Sahanlığı Sınırları Komisyonu'na (CLCS) 
ortak bir öneride bulunmuşlardır. Bu önerinin 
amacı; iki kıyı devletinin kıta sahanlığının 
kendilerine ait sınırların 200 deniz mili 
uzağına kadar genişletildiği bir alana sahip 
olma hakkını elde etmektir. Çin, Vietnam ve 
Malezya’nın bu alana ilişkin mülkiyet id-
diasında bulunmalarını kınayarak CLCS’ye 
itirazda bulunmuştur. 
2012 yılında Çin, dokuz çizgili harita çerçeve-
sinde, Güney Çin Denizi'nde kendi yetki 

alanının bulunduğunu aktif bir şekilde 
açıklamaya başlamıştır. Örneğin, Haziran 
2012'de Çin, Paracel Adaları’nda bulunan 
Sansha kentinin yönetim kademesini ilçe 
seviyesinden Hainan eyaletinin bir vilayeti 
seviyesine çıkardığını duyurmuştur. Bir ay 
sonra, bu bölgede Çin Halk Kurtuluş Ordusu-
na (PLA) bağlı bir garnizonun kurulacağı 
duyurulmuştur. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda, 
Çin itilaflı Spratly Adaları’nda üç küçük 
havaalanı inşa etmiş ve savaş jetleri, kruz 
füzeleri ve bir radar sistemi konuşlandırma 
yoluyla Woody Adası’nı askerileştirmiştir.  
Bunun sonucunda 22 Ocak 2013 tarihinde 
Filipinler, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 
(UNCLOS) VII. Eki çerçevesinde Çin'e karşı 
tahkim davası açmıştır. UNCLOS altında 
faaliyet gösteren Uluslararası Tahkim Mah-
kemesi (PCA), bu tahkimde bir Kayıt Bürosu 
gibi hareket etmektedir. Bununla birlikte Çin, 
Güney Çin Denizi’nde eskiden beri sahip 
olunan hakların ve denizcilikle ilgili yetkilen-
dirme kaynaklarının rolü ile ilgili olan ve 
Filipinler tarafından açılan bu tahkim da-
vasının,  yargı yetkisinin dışında olduğunu 
sürekli olarak belirtmiştir.  
Ayrıca anlaşmazlığın yaşandığı bölgede PLA 
tarafından yeni bir askeri garnizonun kurul-
masının, ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetle-
rine karşı bir meydan okuma olarak değerlen-
dirilebileceği belirtilmelidir. Esasında bu 
anlaşmazlığa taraf olmayanlar Güney Çin 
Denizinin ABD’nin askeri denizcilik operas-
yonlarını serbestçe yapabileceği uluslararası 
deniz olarak kalmasını istemektedirler. Bu-
nunla birlikte Çin, uluslararası hukuka göre 
yabancı askeri birliklerin, kendisine ait 200 
millik münhasır ekonomik bölgede istihbarat 
toplama faaliyetlerini yürütemeyeceği düşün-
cesindedir. PLA Deniz Kuvvetleri, karasu-
larındaki egemenlik haklarını sürdürme 
gayretiyle Güney Çin Denizi'nde bir çok olaya 
da yol açmıştır. Örneğin; 5 Aralık 2013 
tarihinde PLA Deniz Kuvvetlerine ait bir 
geminin, ABD Deniz Kuvvetlerinin eşlik 
ettiği USS Cowpens türü bir güdümlü füze 
kruvazörünün yoluna çıktığı ve kruvazörün 
çarpışmayı önlemek için kaçınma manevrasını 
yapmak zorunda kaldığı ifade edilmektedir. 
Çin'in ulusal petrol şirketlerinin de dolaylı 
olarak Güney Çin Denizi’nde mülkiyet id-
diasında bulunduğu belirtilmelidir. 2 Mayıs 
2014 tarihinde devlete ait Çin Ulusal Deni-
zaşırı Petrol Şirketi (CNOOC), Vietnam’ın 
kendi kıta sahanlığı olarak gördüğü sulara 
büyük bir keşif petrol kulesi yerleştirmiştir. 
Bu kule, anlaşmazlığın söz konusu olduğu 
Paracel Adaları’nın bir bölümü olan Triton 
Adası’nın 17 deniz mili uzağına yerleştiril-

miştir. Kuleye eşlik eden Çin’e ait yaklaşık 80 
geminin bölgeye girdiği, hatta bu gemilerin 
Vietnam gemilerine yüksek güçlü tazyikli su 
kullanarak bunların bölgeyi terk etmelerini 
sağlamaya çalıştığı belirtilmektedir. Bu olay 
Vietnam’da Çin karşıtı protestolara yol 
açmıştır. Çin, anlaşmazlığın yaşandığı bölge-
de petrol ve doğal gaz sondajı yapmamaları 
konusunda Güneydoğu Asya komşularını  
uyarmıştır ki bu durum diğer milletlerin 
burada petrol arama ve sismik araştırma 
faaliyetlerinde bulunmalarını engellemiştir. 
Pekin'in Güney Çin Denizi ile ilgili dokuz 
çizgili harita iddiasının geçerliliği konusunda 
Filipinler tarafından Çin'e karşı açılan tahkim 
davasıyla ilgili olarak PCA’nın karar vermesi 
3 yıl sürmüştür. PCA 12 Temmuz 2016 
tarihinde Lahey’de Filipinler’in yaptığı 15 
başvurunun 7’sinde Filipinler lehine karar 
vermiştir. Mahkeme ayrıca, Çin’in anlaş-
mazlığın yaşandığı alanlar üzerinde dokuz 
çizgili haritaya göre egemenlik kurma konu-
sunda herhangi bir tarihsel hakka sahip ol-
madığını belirtmiştir. Buna karşılık Çin açıkça 
Güney Çin Denizi'ndeki mülkiyet iddiasına 
karşı alınan mahkeme kararına itibar etmeye-
ceğini belirtmiştir. Ayrıca 12-19 Eylül 2016 
tarihleri arasında Çin ve Rusya, Güney Deni-
zi'nde “ada ele geçirme” tatbikatı dahil bazı 
ortak tatbikatlar düzenlemişlerdir. 
Sonuç olarak, Güney Çin Denizi'ndeki mülki-
yet ve yetki anlaşmazlıkları, askeri gerilim 
oluşturma riskini arttırarak Çin ve diğer 
Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri 
gerginleştirmeye devam etmektedir. Anlaş-
mazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi 
konusunda bir konsensusa ulaşılamaması, 
bölgede istikrar bozucu silahlanma yarışını 
arttırabilir. Güney Çin Denizi ile ilgili anlaş-
mazlık, sadece Pekin'deki Çinli liderleri 
ilgilendiren bir sorun değildir. Daha ziyade, 
Çin’in büyük bir güç olarak çıkarlarını, ege-
menliğini ve imajını koruma yeteneğini 
gösteren ‘‘Çin’in yükselme sürecinin’’ önemli 
bir parçasıdır. Dolayısıyla, Güney Çin Denizi 
ile ilgili anlaşmazlığın önemi, potansiyel 
enerji kaynaklarının tahmini değerinin de 
önüne geçmektedir. Bu anlaşmazlık büyük 
ölçüde, Çin’in kendini büyük bir güç olarak 
yeniden konumlandırma arzusu ile ABD’nin 
bölgedeki üstünlüğünü koruma ve müttefikle-
rini ve işbirliklerini elinde tutma amacı 
arasındaki yüksek gerilime bağlıdır. Bu 
nedenle, Çin’in iddialarını uluslararası hukuka 
göre açığa kavuşturma niyeti olmadan, potan-
siyel işbirliği alanlarının belirlenmesi ve 
Güney Çin Denizi anlaşmazlığının çözülmesi 
son derece zor gibi görünmektedir. 



	

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Savunma ve Havacılık Sa-
nayi Bakanlığı’nın kurulması ile ilgili bir 
kararname imzalamıştır. Bakanlığın ana 
faaliyetlerinin, savunma, havacılık, elekt-
ronik sanayi ve siber güvenlik alanlarında 
devlet politikasının uygulanması olduğu 
ifade edilmiştir. 

• Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu'na 
göre, parlamento seçimlerinin ilk sonuç-
ları Gürcistan Rüyası Partisi (%48.61) ve 
Gürcistan Birleşik Milli Hareket Partisi 
(%27.04) gibi önde gelen iki partinin par-
lamentoya girmek için gerekli olan %5 
barajını aşabildiğini göstermiştir. Üçüncü 
parti olan Gürcistan Vatanseverler İttifakı 
Partisi’nin oyları ise %4.99’da kalmıştır. 

• Brüksel'de düzenlenen 12. Avrupa Birliği 
– Orta Asya Bakanlar Toplantısı’nda 
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Birliği 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türk-
menistan ve Özbekistan Dışişleri Bakan-
ları, ortak tehditler ve zorluklar, istikrar, 
göç ve ekonomik büyüme odaklı 
karşılıklı faydayı esas alan uluslararası 
konular üzerinde görüşmüşlerdir. 

• 23. Dünya Enerji Kongresi Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ve Venezuella Cumhurbaşkanı Niko-
las Maduro’nun katılımıyla İstanbul'da 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda taraflar, 
karşılıklı enerji ilişkilerinin daha da geliş-
tirilmesini temel alan görüşmelerde bu-
lunmuşlardır. 

• Astana'da düzenlenen Rusya – Kazakis-
tan Bölgelerarası İşbirliği Forumu’nda ta-
raflar, Ural Nehri ekosisteminin korun-
masıyla ilgili bir hükümetlerarası anlaşma 
ve demiryolu şirketleri üzerindeki yasal 
düzenlemeleri içeren hükümetlerarası an-
laşmayı değiştiren bir protokol imza-
lamışlardır. 

• Özbekistan’a yaptığı resmi ziyarette 
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Luka-
şenko ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirzi-
yoyev, ticaret ve ekonomi alanında işbir-
liğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar 
üzerinde tartışmışlardır. 

• Duşanbe’ye yaptığı resmi ziyarette Özbe-
kistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kami-
lov ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali 
Rahman, Tacikistan – Özbekistan ilişkile-
ri ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine 
ilişkin yollar üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. 

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
silah yapımında kullanılan zenginleştiril-
miş plütonyumun imha edilmesine ilişkin 
ABD ile yapılan anlaşmayı askıya almış-
tır. Ayrıca Rusya, Rus nükleer şirketi Ro-
satom ve ABD Enerji Bakanlığı arasında 
Rus araştırma reaktörlerinin düşük oranda 

zenginleştirilmiş uranyuma dönüştürül-
mesiyle ilgili yapılan fizibilite çalış-
malarını içeren anlaşmayı da son-
landırmıştır. 

• ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Suri-
ye konusunda Rusya ile yürüttüğü ikili te-
masları askıya aldığını açıklamıştır. Ayrı-
ca ABD’nin, ABD – Rusya ortak merke-
zinin oluşturulmasında yer alması gere-
ken personelini geri çektiği bildirilmiştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Gazprom Genel Müdür Yardımcısı 
Alexander Medvedev Baltık LNG projesi 
için uygulanacak bir pazarlama modeliyle 
ilgili olarak şirketin Shell ile bir mutaba-
kat anlaşması imzaladığını duyurmuştur. 
Proje, Baltık Denizi’ndeki Ust-Luga li-
manında yıllık 10 milyon ton kapasiteli 
ve her yıl 15 milyon tona kadar genişleme 
opsiyonuna sahip olan bir LNG tesisinin 
inşasını içermektedir. Tesisin, Aralık 
2021’de devreye girmesi planlanmak-
tadır. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı, Rusya'nın 
Rosatom şirketi ve Kazakistan'ın nükleer 
enerji şirketi Kazatomprom arasında nük-
leer yakıt çevrimi alanında genişletilmiş 
bir stratejik işbirliği yapılması yönünde 
bir mutabakatın imzalandığını duyurmuş-
tur. 

• Azerbaycan’ın başlıca elektrik üreticisi 
Azerenergy, şirketin elektrik santralleri-
nin Ocak-Eylül 2016 döneminde 16.5 
milyar kWh elektrik ürettiğini belirtmiş-
tir. 2015 yılının aynı döneminde bu ra-
kam 16.8 milyar kWh olmuştur. Ayrıca 
Azerenergy elektrik santrallerinin, Eylül 
2016’da yaklaşık 1.7 milyar kWh elektrik 
ürettiği belirtilmiştir. 2014 yılında üreti-
len 22.7 milyar kWh elektriğe kıyasla 
2015 yılında Azerenergy, 22.5 milyar 
kWh’den fazla elektrik üretmiştir. 

• Özbekistan’a yaptığı resmi ziyarette Dün-
ya Bankasının (WB) Orta Asya Direktörü 
Lilia Burunciuc, Özbek yetkililerle bir 
araya gelmiştir. Taraflar, WB’nin 2016-
2020 dönemini kapsayan  Özbekistan Ül-
ke Programı’nın bir parçası olarak 
500,000 kişilik yeni bir istihdam alanı 
oluşturma amacıyla başlatılan beş yıllık 
program için WB tarafından sağlanan 100 
milyon dolar tutarındaki kredi üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

• Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya 
Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, 
Azerbaycan'ın GSYİH’si, 2016 ve 2017 
yıllarında sırasıyla %2.4 ve %1.4 oranın-
da azalacaktır. Aynı zamanda tüketici fi-
yat endeksiyle ölçülen yıllık ortalama 
enflasyonun, 2016 yılı için daha önce 
tahmin edilen %12 yerine azalarak %10.2 
olacağı belirtilmiştir. IMF, 2017 yılında 
yıllık ortalama enflasyonun %8.5 (daha 
önceki %9.5’lik tahminin altında) ve 
2016-2017 döneminde işsizlik oranının 
%6 olarak gerçekleşmesini beklemekte-
dir. 

• Azerbaycan Vergi Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı İlkin Veliyev, Ocak-Eylül 
2016 döneminde devlet bütçesinde vergi 
gelirlerine yönelik tahminlerin tamamen 
gerçekleştiğini duyurmuştur. Vergi Ba-
kanlığı aracılığıyla Azerbaycan'ın devlet 
bütçesine giren toplam vergi gelirleri 3.04 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 
-Eylül 2015 dönemiyle karşılaştırıldığın-
da, ilgili dönemde vergi gelirleri 226 mil-
yon dolar artmıştır. Aynı zamanda Azer-
baycan'ın petrol dışı gelirlerine yönelik 
tahminin, yaklaşık 40 milyon dolar fazla 
ile 2.35 milyar dolara ulaştığı tespit edil-
miştir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
İstatistik Komitesine göre, tüketici fiyat 
endeksiyle ölçülen enflasyon oranı yılın 
3. çeyreğinde %5.6’yı bulurken, yıldan 
yıla enflasyon oranı %16.6 olarak gerçek-
leşmiştir. Ayrıca gıda fiyatları, gıda dışı 
ürün fiyatları ve ücretli hizmetlerin fiyat-
larının, 2016 yılının başından bu yana 
sırasıyla %4.9%, %6.8 ve %5.3 oranında 
arttığı kaydedilmiştir. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili Şevket 
Mirziyoyev, ülkede girişimciliğin hızlan-
dırılarak geliştirilmesinin sağlanması, ö-
zel mülkiyetin tam anlamıyla korunması 
ve iş ortamının kaliteli bir şekilde iyileşti-
rilmesi ile ilgili ek tedbirlerin alınmasını 
içeren bir kararname imzalamıştır. Özel-
likle, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren iş-
letmelerin faaliyetleri üzerinde önceden 
planlanmamış her türlü denetim ve ceza 
davalarına konu olan işletmeler de dahil 
olmak üzere işletmelerin faaliyetleri üze-
rinde tekrar yapılan kontroller kaldırıla-
caktır. 

• Kazakistan Tarım Bakanlığından alınan 
verilere göre, besi hayvancılığında gayri-
safi üretim miktarı, Ocak-Ağustos 2016 
döneminde 3.11 milyar dolar olmuştur. 
İlgili dönemde besi hayvanı üretimi %7.8 
oranında artmıştır. Ayrıca 2016-2018 dö-
neminde Bakanlığın, tarım sektöründe 
75,000'den fazla kişiye sürekli iş sağla-
mayı planladığı belirtilmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Özbekistan Cumhuriyeti Baş Savcılığı, 
Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik 
Servisi’nin, birlikte çalışarak  iki ay içeri-
sinde bir “Yolsuzlukla Mücadele Yasa 
Tasarısı” hazırlamaları istenmiştir. 

• Türkiye'de, geçen hafta 2 bombalı terör 
olayının yaşandığı bildirilmektedir. İstan-
bul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da bir po-
lis karakolu yakınında motosikletli bir 
bombacının en az 10 kişinin yaralan-
masına neden olan bir patlama gerçekleş-
tirdiğini belirtmiştir. Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki Hakkari’de bir askeri kont-
rol noktasına düzenlenen ikinci bombalı 
saldırıda ise 10 asker ve 8 sivil vatandaş 
hayatını kaybetmiştir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 


