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AFGANİSTANA’A YÖNELİK ULUSLARARASI YARDIMLARDA 
YENİ FIRSATLAR	
Afganistan, yaklaşık otuz beş yıl gibi uzun bir 
süre gelişmesini engelleyen bir çatışma süreci 
yaşamıştır. Bunun ötesinde son beş yıldır da, 
hükümetin kendi topraklarının kontrolünü elinde 
bulundurmasını engelleyen silahlı devlet-dışı 
güçlerin etkinliğini artırması tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. NATO tarafından yürütülen Uluslara-
rası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) 2014’de 
ülkeden çekilmesinden bu yana Afganistan 
hükümeti, ülkenin Orta Asya ülkeleriyle sınırı 
yakınında yer alan kuzey eyaletlerinde 
saldırılarını arttırmış olan güçlü bir Taliban terör 
örgütüyle mücadele etmektedir. Günümüzde 
ISAF’ın yerini alan NATO'nun Afganistan’daki 
Kararlı Destek Misyonu, Afganistan Milli Sa-
vunma ve Güvenlik Güçlerine (ANDSF) güven-
liği sağlama sorumluluğunu devretme sürecini 
tamamlamak amacıyla 2016’dan sonra da ülke-
deki etkisini sürdürmeyi planlamaktadır. 
Uluslararası toplumun amacı, Afganistan’ın 
ekonomik büyüme hızını artırma, daha etkili ve 
güvenilir bir yönetim oluşturma ve kamu mali 
yönetimini iyileştirme konularında başarıya 
ulaşmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu 
amaçla Ocak 2002’de Tokyo’da düzenlenen ilk 
yardım konferansında, Afganistan’ın 14 milyar 
dolar civarındaki acil ihtiyaçlarının beş yıl 
boyunca karşılanması için askeri olmayan alanla-
ra 5.2 milyar dolar tutarında yardımda bulunma 
sözü verilmiştir. Nisan 2004’de düzenlenen 
Berlin Konferansı, yedi yıl boyunca 8.2 milyar 
dolar yardım yapılmasına yönelik kararla sonuç-
lanmış ve ayrıca Afganistan Hükümeti tarafından 
hazırlanan başlıca yardım toplama çalışması 
olarak bilinen “Afganistan’ın Geleceğini Güven-
ce Altına Alma Planı”na 27.5 milyar dolar 
harcanmıştır. Ocak 2006’da düzenlenen Londra 
Konferansı’nda yardımda bulunan taraflar, 
Afganistan Milli Kalkınma Stratejisi (ANDS) 
çerçevesinde oluşturulan beş yıllık plana bağlı 
olarak ülkeye 10.4 milyar dolar yardımda bu-
lunmaya karar vermişlerdir. Haziran 2008’de 
düzenlenen Paris Konferansı’nda ise uluslararası 
toplum Afganistan’a 21 milyar dolar ek yardımda 
bulunma sözü vermiştir. Temmuz 2012’de 
Tokyo’da düzenlenen bir başka uluslararası 
konferansta Afganistan’a yardımda bulunan 
taraflar, ülkenin ekonomisi ve diğer kalkınma 
ihtiyaçları için 16 milyar dolar yardımda bulun-
ma sözü vermişlerdir. Son olarak Ekim 2016’da 
düzenlenen Brüksel Konferansı sonucunda 
uluslararası yardımda bulunan taraflar, Afganis-
tan’a dört yıl boyunca 15.2 milyar dolar 
yardımda bulunmayı kabul etmişlerdir.  
Aslında 70’in üzerinde ülkenin ve 30 uluslararası 
organizasyonun ve kurumun katıldığı Brüksel 
Konferansı’nda Afganistan Cumhurbaşkanı 
Muhammed Eşref Gani ve Afganistan İcra 
Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, süresi 2013 

yılında sona eren ANDS yerine getirdikleri 
Afganistan Milli Barış ve Kalkınma Çerçevesi 
(ANPDF) başlıklı beş yıllık yeni stratejilerini 
sunmuşlardır. Buna ek olarak, konferans 
sırasında beş yeni Milli Öncelik Programı (NPPs) 
(Vatandaşların Durumunu İyileştirmeye Yönelik 
Program, Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik 
Milli Program, Milli Kentsel Kalkınma Prog-
ramı, Milli Altyapı Planı ve Kapsamlı Milli 
Tarımsal Kalkınma Programı) ve halen devam 
eden altı NPPs için bazı özel taahhütler belirlen-
miştir. Ayrıca, Afganistan Hükümeti Eylül 
2015’de Kabil’de kabul edilen Karşılıklı Güveni-
lirlik Çerçevesi (SMAF) hedeflerine göre Ülke-
nin Kendi Kendine Yetebilirliğine ilişkin raporu 
sunmuştur. Bu rapor, kalkınma ortaklığı ve 
reform alanlarında gündemde yer alan gelişmele-
ri ölçen kısa vadeli hedefleri içermektedir.  
Dolayısıyla, Afganistan Hükümeti 2020 yılına 
kadar yeni yardımları garanti altına alabilir 
durumdadır. Bu yardımın seviyesinin yıllık 
olarak yaklaşık 3 milyar dolar olması beklenmek-
tedir. Bu seviye, 2012’de uluslararası toplumun 
Tokyo’da düzenlediği son Afganistan konfe-
ransında taahhütte bulunduğu yıllık yardım 
miktarına (yıllık yaklaşık 3.9 milyar dolar) yakın 
bir seviyedir.  
Genel olarak yardım yapan ülkelerin yanı sıra ül-
keye büyük bir çoğunlukla insani yardım sağla-
yan az sayıda organizasyon ve kurum da bulun-
maktadır. Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım 
ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) 1994 yılından bu 
yana Afganistan’ı desteklemektedir. Yardım 
fonları tarafsızlık ilkesine göre dağıtılmaktadır. 
ECHO Afgan nüfusunun temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için toplam 720 milyon Avro 
tutarında yardım sağlamıştır. Birleşmiş Milletler 
İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) 2009’dan bu 
yana Afganistan’da insani yardım faaliyetlerini 
sürdürmektedir. OCHA’nın açıklamalarına göre, 
30 Haziran 2016 itibariyle 2016 yılında Afganis-
tan’da 2.1 milyon kişiye insani yardım 
dağıtılmıştır. Bu yıl özellikle Kanada, Avrupa 
Komisyonu, Almanya, Norveç, İsveç, İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, 9.7 
milyon dolar yardım sağlayarak OCHA’ya 
destek vermişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri 
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) 2016 
yılında insani ihtiyaçların karşılanması için 
Afganistan’a yaklaşık 70.5 milyon dolar 
yardımda bulunmuştur. Buna ek olarak, 2016’da 
USAID Yurtdışı Afetler Yardım Ofisi Pakis-
tan’daki Afgan mültecilerin yanı sıra Afganis-
tan’ın içinde yerlerinden edilmiş insanlar dahil 
olmak üzere yardıma ihtiyacı olan nüfus için 
yaklaşık 40 milyon dolar yardımda bulunmuştur.  
Ayrıca ülke içinde çok sayıda milli yardım 
programı da uygulanmaktadır. Örneğin, uluslara-
rası yardım konferansının ardından Kazakistan, 
2006-2009 dönemi için 1 milyon dolara kadar 

yardımda bulunmuş ve Kazakistan’daki milli 
üniversitelerde eğitim almak ve diğer eğitim 
programlarından faydalanmak üzere 100 Afgan 
öğrenciye burs vermiştir. 2009-2011 döneminde 
Hükümetin Afganistan’a Yardımda Bulunmaya 
Yönelik Faaliyet Planı’na göre Kazakistan, 
altyapının geliştirilmesi ve su temini programları 
için ayrıca 5 milyon dolar vermiştir. 2016-2017 
döneminde ise Avustralya Hükümeti Resmi 
Kalkınma Yardımı (ODA) çerçevesinde Afganis-
tan’a 82.7 milyon dolar yardımda bulunacaktır. 
Avustralya 2001’den bu yana ODA çerçevesinde 
ülkeye toplam 1.1 milyar doların üzerinde 
yardımda bulunmuştur. Yakın zamanda, Afganis-
tan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Eylül 
2016’da Yeni Delhi’ye düzenlediği resmi ziyaret 
sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile 
görüşmesinin ardından Hindistan, Afganistan’a 1 
milyar dolar ekonomik yardım yapma taahhü-
dünde bulunmuştur. Afganistan’a en fazla iki 
taraflı yardımda bulunan ülkelerden biri olan 
Hindistan, 2001’den bu yana ülkeye 2 milyar 
doların üzerinde yardım sağlamıştır.  
Bununla birlikte, sonuç olarak belirtilmelidir ki 
önemli miktarda uluslararası desteğe rağmen, 
uluslararası toplumun Afganistan’ın demokratik 
kurumlar oluşturma, yönetimde reformlar yapma 
ve hukuk kurallarını ve insan haklarıyla ilgili 
kuralları uygulama konularında gösterdiği 
ilerleme ile ilgili ciddi tereddütleri bulunmak-
tadır. Nitekim Avrupa Birliği, ülkede kadın 
haklarının, yolsuzluğa karşı önlemlerin ve gelir 
toplama mekanizmasının iyileştirilmesi gibi 
insani gelişmeye yönelik alanlarda sınırlı bir 
ilerleme kaydedildiğini açıklamıştır. 
Günümüzde Afganistan, genel bütçesinin 
%90’ından fazlası dış yardıma dayanan büyük 
ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumundadır. 
Afganistan küresel İnsani Gelişme Endeksi’nde 
186 ülke içinde 175. sırada yer almaktadır. 
2015’de Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk 
Algısı Endeksi’nde Afganistan’ı 167 ülke 
arasında 166. sıraya koymuştur. Dünya Ban-
kası’nın 2016 yılında yayımladığı İş Yapma 
Kolaylığı Endeksi’nde ise Afganistan 189 ülke 
arasında 177. sırada yer almaktadır.  
Dolayısıyla, çok sayıda siyasi ve ekonomik 
problemin yanısıra güvenlik sorunlarıyla da karşı 
karşıya olan ülke, büyük ölçüde kırılgan bir 
görünümdedir. Şu anda Dünya Bankası’nın 
tahminlerine göre, Afganistan 2030 yılına kadar 
hatta daha uzun süre dış yardıma bağımlı kalmak 
zorundadır. Kabil, konuyu kendi açısından 
değerlendirdiğinde, yakın gelecekte siyasi, 
ekonomik ve sosyal alanlardaki hedeflerine 
ulaşmak ve ihtiyaç duyduğu finansal yardımı 
alabilmek için bundan sonraki gayretlerini 
destekleyecek güvenilir ortaklara ve yardımda 
bulunacak ülkelere ihtiyacı olduğunu çok iyi 
bilmektedir.   



	

• Kırgızistan Parlamentosu, 11 Aralık 
2016’da anayasa değişikliği için refe-
randuma gidilmesini öngören yasa ta-
sarısını onaylamıştır. Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev yasayı imza-
lamıştır. 

• Soçi’ye yaptığı resmi ziyarette Türk-
menistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly 
Berdimuhamedov ve Rus mevkidaşı 
Vladimir Putin, ikili işbirliği ile ilgili 
önemli konular üzerinde görüşmüşler-
dir. Taraflar ayrıca, özellikle Rusya’nın 
Ocak 2016’da Türkmen doğalgazını it-
hal etmeye son vermesinin ardından ti-
caret hacminin iyileştirilmesi ile ilgili 
konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. 

• Taşkent’e yaptığı resmi ziyarette Hin-
distan Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet 
Bakanı Mubashir Javed Ekber ve Öz-
bekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz 
Kamilov, siyasi ve diplomatik, ticari ve 
ekonomik alanlarda ve diğer alanlarda 
ikili ilişkileri içeren güncel konuları ele 
almışlardır. Taraflar, Haziran 2016’da 
Hindistan Başbakanı Narendra Mo-
di’nin Özbekistan’a yaptığı son resmi 
ziyarette imzalanan anlaşmaların uygu-
lanması üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Özbekistan – AB Parlamentosu İşbirli-
ği Komitesi’nin 12. Oturumunda Öz-
bekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz 
Kamilov ve Avrupa Parlamentosu Orta 
Asya ve Moğolistan İşbirliği Komitesi 
Başkanı Iveta Grigule, parlamentolar 
arası işbirliğinin güçlendirilmesine yö-
nelik beklentiler üzerinde 
tartışmışlardır.  

• Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi’nin 
15. toplantısında üye ülkeler, işbirliğini 
içeren 12 belge imzalamışlardır. Özel-
likle, ŞİÖ Başbakanları’nın Ortak Teb-
liği imzalanmıştır. Buna ek olarak, ül-
keler 2017 ŞİÖ bütçesi ile ilgili bir ka-
rarnameyi, 2017-2021 döneminde 
ŞİÖ’nün proje faaliyetlerinin daha da 
geliştirilmesi için uygulanacak eylem-
ler paketini ve ŞİÖ Kalkınma Bankası 
ve Kalkınma Fonu’nun oluşturulmasını 
amaçlayan çalışmalarla ile ilgili bir ka-
rarnameyi imzalamışlardır. 

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Türkiye Genel Kurmay Başkanı Hulusi 
Akar ve Rus mevkidaşı Valery Gera-
simov, Suriye sorununun çözümüne 
yönelik iki ülke arasındaki koordinas-
yon çabalarıyla ilgili konuları ele 
almışlardır. 

• Macaristan’ın Bakü Büyükelçisi Imre 
Laszloczki, Bakü'deki Macaristan Bü-
yükelçiliği’nin 2017-2018 döneminde 
NATO İrtibat Bürosu olarak faaliyet 
göstereceğini ve Romanya Büyükelçi-
liği’nin sorumluluklarını devralacağını 
belirtmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Kompleksi, Doğu Türkmenistan'daki 

Halkabat alanında yeni doğal gaz re-
zervlerinin bulunduğunu açıklamıştır. 
Yapılan sondajın ardından 3,070-3,064 
metre derinlikte ticari doğal gaz akışı 
elde edilmiştir. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi SO-
CAR’ın Stratejik Kalkınma Başkan 
Yardımcısı Tofiq Gahramanov, Haydar 
Aliyev Bakü Petrol Rafinerisi’nin mo-
dernizasyon maliyetinin yaklaşık 1.5-
1.7 milyar dolar olacağını belirtmiştir. 
Ayrıca petrol rafinerisinin inşaat 
çalışmalarının 2017 yılının Mart ayında 
başlayacağı ifade edilmiştir. 

• Kazak Milli Petrol ve Doğal Gaz 
Şirketi KazMunayGaz Yönetim Kurulu 
Başkanı Sauat Mynbayev, şirketin bazı 
bağlı şirketlerinin tasfiye edilmesinin 
ve bunların fonksiyonlarının dev-
ralınmasının planlandığını açıklamıştır. 
KazMunayGaz – Rafineri ve Pazarla-
ma ve KazTransGaz bağlı şirketlerinin 
sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında tasfi-
ye edileceği belirtilmiştir. KazTrans-
Gaz iştirakleri olan InterGaz Orta Asya 
ve KazTransGaz Aimak’ın doğrudan 
KazMunayGaz’ın kontrolü altına gire-
ceği kaydedilmiştir. 

• SOCAR Petrol ve Doğal Gaz Taşıma 
ve Doğal Gaz Tesisleri Başkan 
Yardımcısı Rahman Gurbanov, Azer-
baycan'ın Hazar Denizi’nde bulunan 
büyük doğal gaz alanı Şah Deniz’den 
elde edilen doğal gaz üretiminin Ocak-
Eylül 2016’da %10 oranında arttığını 
açıklamıştır. Azerbaycan, yurtiçi ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla bu saha-
dan 2.64 milyar metreküp doğal gaz 
satın almıştır. Bu miktar, Hazar doğal 
gaz alanından satılan toplam doğal 
gazın %32.9’unu oluşturmaktadır. 

• İran Ulusal Petrol Şirketi Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Mohsen 
Ghamsari, Ekim 2016’da İran'dan Av-
rupa'ya petrol satışının günlük 700,000 
varile ulaştığını ve İran'ın günlük orta-
lama ham petrol ihracatının 2.44 mil-
yon varil olduğunu açıklamıştır. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in Japonya’ya yaptığı res-
mi ziyaret çerçevesinde Kazakistan – 
Japon İş Forumu sırasında düzenlenen 
Hükümetlerarası Komisyon Oturumun-
da taraflar kimya, yenilik teknolojileri, 
enerji, finans, inşaat malzemeleri üre-
timi, turizm ve ticaret alanlarında 1.2 
milyar dolar tutarında 13 ticari anlaşma 
imzalamışlardır. Ayrıca Japonya, Ka-
zakistan'da gerçekleştireceği bazı stra-
tejik yatırım projelerini (Atyrau terefta-
lik asit ve polietilen theraphthalate tesi-
sini, Mangystau bölgesindeki rüzgar 
santralini ve nötron ışınlaması ile rad-
yoizotop üretiminin ortak kullanımına 
yönelik uygulamaları) finanse etmeyi 
kabul etmiştir. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Orta Asya ülkelerinin büyük 
çoğunluğunun GSYİH’sının artış hızı-
na ilişkin 2017 yılı tahminlerini önceki 
tahminlerine göre yükselttiğini duyur-
muştur. EBRD, 2017’de Kazakistan’ın 

GSYİH’sinde %2.4 artış (2016 yılında 
%0.7 iken), Kırgızistan’nın GSYİH’ 
sinde %2.6 artış (2016 yılında %1.6 
iken) ve Türkmenistan’nın GSYİH’ 
sinde %7.1 artış (2016 yılında %6.5 
iken) beklemektedir. Diğer yandan 
2017’de Özbekistan’ın GSYİH’sinin 
%6.2’ye (2016 yılında %6.5 iken) ve 
Tacikistan’ın GSYİH’sinin %4.1’e 
(2016 yılında %4.5 iken) düşmesi bek-
lenmektedir. 

• Azerbaycan heyetinin Atyrau’a yaptığı 
ziyarette Astana’da bulunan Azerbay-
can Büyükelçisi Raşid Mammadov ve 
Kazakistan'ın Atyrau bölge valisi Nur-
lan Nogayev, iki ülke arasında ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik fırsatlar üzerinde görüşmüşler-
dir. 

• Özbekistan Devlet Demir Yolları 
Şirketi, Ocak-Eylül 2016’da şirketin 
yolcu taşımacılığının yıldan yıla %1.28 
oranında artarak 15.8 milyona çıktığını 
duyurmuştur. Kargo hacmi 13.68 mil-
yar ton/km olmuştur. Özbekistan De-
mir Yolları aracılığıyla gerçekleştirilen 
ihracat ise  2016 yılının ilk dokuz ayın-
da yıldan yıla %5.2 artış göstererek 
257.7 milyon dolar olmuştur. 

• Rusya Devlet Duması, 2016 bütçesine 
ilişkin değişiklikleri kabul etmiştir. Fe-
deral bütçede yapılan değişiklikle, daha 
önce kabul edilen 13.738 trilyon ruble 
(216.2 milyar dolar) yerine 13.4 trilyon 
ruble (210.9 milyar dolar) civarında 
bütçe geliri elde edilmesi öngörülmek-
tedir. Bütçe harcamalarının 304.3 mil-
yar ruble (19.3 milyar dolar) artarak 
16.4 trilyon rubleye (258.2 milyar do-
lar) çıkacağı belirtilmektedir. Taslak 
değişiklikler, bütçe açığının 2.3 trilyon 
rubleden (36.2 milyar dolar) 3 trilyon 
rubleye (47.2 milyar dolar) çıkmasını, 
diğer bir ifadeyle, bütçe açığının 
GSYİH’ya oranının %3.7 olmasını ön-
görmektedir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Moskova Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin, Moskova Hükümeti’nin 
Moskova’nın merkezinde bulunan Ya-
kimanka semtindeki bir meydana Öz-
bekistan’ın ilk Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov’un isminin verilmesine ilişkin 
kararı kabul ettiğini duyurmuştur. Bu 
meydanın, Moskova Özbekistan Kon-
solosluğu’nun ve Konuk Evi’nin yakı-
nında yer aldığı belirtilmiştir. 

• Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, 
HIV, Hepatit B ve C ile mücadelede 
vatandaşların ilaca erişimini sağlamak 
için bütçe fonlarında 35.95 milyon do-
lar ayrılmasıyla ilgili bir talimatname 
yayınlamıştır. 2016 federal bütçesinde 
öngörüldüğü gibi bu fonlar, Rusya'nın 
Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilecektir. 

• Kazakistan Mahkemesi, Almatı'da 8 
polisin ve 2 sivilin öldürülmesi suçun-
dan tutuklu bulunan bir kişinin ölüm 
cezasına çarptırılmasına karar vermiş-
tir. Bu karar çok nadir verilen bir karar 
olarak tarihe geçmiştir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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