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İ Ç İ N D E K İ L E R



Dünyanın koronavirüs salgınının etkilerini her alanda 
hissettiği, bölgesel siyasi ve ekonomik gerilimler ile sı-
cak çatışmaların küresel dengeleri sarstığı bir dönem-
den geçmekteyiz. Suriye, Yemen, Afganistan, Libya, 

Irak ve Arakan gibi kriz bölgelerindeki insani trajediye ve siyasi 
sorunlara henüz çözüm bulunamamışken, Doğu Avrupa’yla bir-
likte tüm dünya Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı ve can yakıcı so-
nuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalmıştır. Görmezden gelinen 
en küçük bir problemin bile ne tür felaketlere yol açacağı bu süreç-
te bir kez daha ortaya çıkmıştır.

T A K D İ M
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Bu savaş aynı zamanda güvenlik ve istikrarı korumak için oluştu-
rulan uluslararası yapıların daha etkin olması ve kararlı adımlar at-
ması gerektiği gerçeğini tekrar gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla 
kurulduğu günden bu yana güvenlik ve istikrar adına çok önemli 
roller üstlenen NATO’ya yine önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Diğer taraftan, küresel güvenlik mimarisindeki sorunların vakit 
kaybetmeden çözüme kavuşturulması, üye ülkelerin hem ittifak 
içinde hem de ikili ilişkilerde tam bir dayanışma ortaya koymaları 
NATO’nun geleceğinde belirleyici olacaktır. 

Türkiye, 70 yıldır üyesi olduğu NATO’ya en çok katkı sağlayan beş 
ülkeden biri olarak ittifak ruhunun tüm gerekliliklerini kararlı ve 
etkin bir şekilde yerine getirmektedir. Afganistan’dan Balkanlara, 
Afrika’dan Kafkaslara bölgesel ve küresel krizlerde çözüm, barış 
ve istikrara hizmet eden yaklaşımıyla aktif roller üstlenen Türkiye, 
Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için de diplomasi kulva-
rında yoğun bir gayret göstermektedir. Can kayıpları ve zorunlu göç 
başta olmak üzere yeni insani trajedilerin yaşanmasını önlemek 
adına herkesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerek-
mektedir.

Türkiye, müttefiklik hukuku yanında komşularıyla ilişkilerde de 
uluslararası kurallara, adalete, hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkar-
lara saygıyı gözetmektedir. NATO ittifakının karşı karşıya kaldığı 
sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak üzerimize dü-
şen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde kü-
resel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı vermeyi sürdüreceğiz. 

T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N I

R E C E P  TAY Y İ P  E R D O Ğ A N





BARIŞIN DÜNYASINI 
KURMADA KÜRESEL 

LİDERLİK



10  |  TÜRKİYE’NİN İSTİKRARA KATKISI:  BARIŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ



BARIŞIN DÜNYASINI KURMADA KÜRESEL LİDERLİK  |  11  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncü-
lüğünde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi 
en üst düzeyde ele alarak barışın ve istikrarın güçlen-
dirilmesi adına küresel anlamda liderlik üstlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 ta-
rihinden bu yana 34 dünya lideri, başbakan ve uluslararası ku-
ruluş temsilcisi ile yüz yüze veya telefonla görüşerek yoğun bir 
diplomasi trafiği yürütmüştür.

Savaşın başladığı ilk gün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde Güvenlik Zirvesi düzenleyen dev-
letimiz, bölgesel huzur ve istikrarın korunması adına taraflara 
itidal çağrısında bulunarak krizin küresel boyuta ulaşmaması 
adına diplomatik imkanlarını seferber etmiştir.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı en başından itiba-
ren kabul edilemez bulan devletimiz, ülkelerin siyasi egemenli-
ği ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik ilkeli tavrını sür-
dürmüştür.

Türkiye, Ukrayna’da krizin başladığı 2014 Kırım’ın ilhakından 
bu yana uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin toprak bütün-
lüğü ve siyasi egemenliğine saygı anlayışını ısrarla vurgulamıştır.

C U M H U R B A Ş K A N I M I Z I N 
D I P L O M A S I  T R A F I Ğ I
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Bölgesel ve küresel krizlerin soğukkanlı bir şekilde ele alan 
devletimiz, her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna ka-
dar açık tutulması yönünde çağrılarda bulunarak tüm taraf-
ların bir araya gelebileceği ortak platformlar sunma yönünde 
adımlar atmıştır.

Mevcut uluslararası sistemin bölgesel ve küresel sorunlara ce-
vap vermede yetersiz kaldığı Ukrayna’da yaşanan hadiselerde 
açıkça kendini göstermektedir. Sorunların sebebi veya tarafı 
olan aktörlerin aynı zamanda uluslararası sistemin “bekçile-
ri” olması krizleri daha da çözümsüz kılmaktadır. Devletimiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla 
seslendirdiği “Dünya 5’ten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya 
Mümkün” prensibi ışığında küresel güvenlik mimarisinde dü-
zenlemeler yapılması görüşünü benimsemektedir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Mart ayında 34 dünya lideri ile yüz yüze ve telefonla 
görüşmeler gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-
Rusya arasındaki ateşkesin sağlanması için Antalya Diplomasi 
Forumu esnasında 20’yi aşkın dünya lideri ve uluslararası 
kuruluş temsilcisiyle yüz yüze görüşmelerde bulunmuştur.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna 
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek Rusya’nın 
başlattığı savaşın kabul edilemez olduğunu, Ukrayna’nın top-
rak bütünlüğüne saygı duyulduğunu ve bir an evvel ateşkes ilan 
edilmesi adına çaba gösterdiklerini ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 2022 tarihinde 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi 

gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Potoçki Sarayı’ndaki üçlü zirve 
kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy ile Potoçki Sarayı’nda bir araya gelmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rusya Fede-
rasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede acil bir 
genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanın-
da, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayarak, 
“hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısında bulunmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2022 tarihinde 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi 

gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde çalışma 
ziyareti nedeniyle bulunduğu Rusya’nın Soçi şehrinde, Rusya Federasyonu 

Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştür. Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin 
aracılığı sayesinde Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını 

başlatmak konusunda başarılar elde edildiğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı 
Putin, katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşının ardından 
24 Mart’ta Brüksel’de düzenlenen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi’nde

NATO Müttefikleri ile Yürütülen Görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında 
28 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Madrid’e gitmiş ve burada 

yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
gündeminde terörle mücadele, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurusu 

ve Rusya – Ukrayna savaşı yer almıştır.  Erdoğan, zirve sırasında 12 lider ile 
ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında 
ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ABD’li mevkida-
şı Joe Biden ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye’nin Rusya ve Uk-
rayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini sürdür-
düklerini vurgulayarak krizin daha da derinleşmesi ihtimaline 
karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin kolaylaştırı-
cılık adına önemli olduğunun altını çizmiştir.
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Ülkemiz krizin her aşamasında stratejik açıdan müttefik ül-
keler ile temas halinde çok yönlü ve proaktif bir diplomasi 
anlayışı benimsemektedir. Türkiye, Ukrayna’nın istikrarının 
Avrupa’nın da refah ve huzuruna katkı sağlayacağının bilin-
cinde ve insani krizlere karşı her tedbiri almak adına diplo-
matik girişimlerini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya’nın 
başkenti Madrid’de gerçekleşen zirvede İngiltere Başbakanı Johnson ile bir 

araya gelmiştir.
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Devletimiz Avrupa güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alır-
ken, diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hız-
landırılması gerektiği hususunu tüm taraflar nezdinde vur-
gulamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede devlet 
olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kalıcı ateşkesin 
tesisi konusundaki çabaları yılmadan sürdürmeye devam 
edeceğini ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşen 
İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin 
ikinci gününde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili bir görüşme 

gerçekleştirmiştir.
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Devletimiz Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Avrupalı devletlerle 
de temaslarda bulunmuş ve diplomatik çabaları bölgesel dü-
zeyden küresel düzeye çıkarmak adına öncü rol üstlenmiştir. 
Avrupalı liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası hu-
kuk çerçevesinde Karadeniz’in ve bölgenin istikrarını tehdit 
edebilecek her türlü tehdide karşı dünya liderleriyle iş birliği 
adına diyalog zemini oluşturmayı sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı 
Emmanuel Macron ile 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
yürüttüğü savaşı ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında bir araya geldiği bir diğer 
isim İtalya Başbakanı Mario Draghi olurken ikilinin görüşmesi NATO 

Karargâhı’nda basına kapalı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılmıştır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ikinci gününde 
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelmiştir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte ile bir ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere 
geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer 

ile görüşmüştür.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13 Mart 2022 
tarihinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Micotakis ile yüz yüze bir 

görüşme gerçekleştirmiştir. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’deki NATO Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezinde 

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile bir araya gelmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Litvanyalı mevkidaşı 
Gitanas Nauseda ile 5 Mart 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirmiştir.

Devletimiz bölgesinin ve müttefik ülkelerin huzur ve refahını 
önemsemektedir. Bu çerçevede Rusya ve Ukrayna arasındaki 
savaş ve ateşkes girişimlerine ilişkin gerek bölgedeki gerekse 
de Avrupalı ortakları ile görüşmeler yürütmektedir. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mart 2022 tarihinde
PolonyalI mevkidaşı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Borut
Pahor ile 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi

Forumu’nda yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet
Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile 11-13 Mart 2022

tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yüz yüze
bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Başbakanı
Kiril Petkov ile 11-13 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi

Forumu kapsamında yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sırp mevkidaşı Aleksander
Vucic ile 5 Mart 2022’de telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavut mevkidaşı
Edi Rama 11-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi
Forumunda Rusya Ukrayna savaşını ve bölgesel konuları ele almışlardır.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı
Vjosa Osmani-Sadriu’yu 1 Mart 2022 tarihinde başkent Ankara’daki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 
bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevaplamıştır. Erdoğan, 

“müttefikler arasında gizli-açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi” gerektiğini, 
hem Putin hem Zelenskiy ile görüşmelerin devam ettirileceğini dile getirmiştir.
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NATO ile Yürütülen Temaslar

Türkiye, Ukrayna krizinde uluslararası kuruluşlar nezdinde 
barışın tesisi yönünde girişimlerine aralıksız devam etmekte-
dir. Ülkemiz konumu ve tarafı fark etmeksizin bütün küresel 
aktörlerin yer aldığı, çok sesli konferanslar düzenlemeyi sür-
dürerek küresel barışın ve istikrarın sağlanmasında öncü rol 
oynamaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11-13 Mart tarihleri 
arasında Türkiye’nin düzenlediği Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür.
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AB ile Temaslar

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28-30 Haziran 2022 tarihinde 
İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesinin ilk 

gününde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2022’de Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı

Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Bölgesel Aktörlerle Yürütülen Görüşmeler

Ülkemiz gerilimin tırmandığı ilk dönemden itibaren diploma-
tik çabalarını sürdürmüş, Karadeniz’in güvenlik ve istikrarı 
adına bölgedeki tüm devletlerle koordinasyon halinde hare-
ket etmenin gereğini vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan AzerbaycanlI mevkidaşı 
İlham Aliyev’i 10 Mart 2022’de başkent Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde ağırlamıştır.
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Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde diyalog ka-
nallarının açık tutulması ve çok taraflı diplomasinin sürdü-
rülmesi konusunda girişimlerde bulunarak ve Rusya-Ukrayna 
savaşında da tüm aktörlerle teması sürdürmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2022’de Belaruslu 
mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile 11-13 Mart 2022 tarihlerinde

düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda yüz yüze görüşme
gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet 
Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile 26 Şubat 2022 tarihinde telefon 
görüşmesi gerçekleştirmiş ve bölgenin istikrar ve güvenliği adına iş birliğinin 

önemine dikkat çekmiştir.
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Türkiye, küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi açısından yer 
aldığı stratejik ittifakları önemsemekte ve uluslararası örgüt-
lerle koordinasyon halinde çalışmaktadır. Ülkemiz krizlerin 
çok taraflı iş birliği ve diyalog zeminlerini geliştirerek ulusal 
çıkarlar, jeopolitik dengeler ve dünya barışı doğrultusunda 
hareket etmekte ve barışın güçlendirilmesinde anahtar rol 
üstlenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Şubat 2022’de 
gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle 

katılmıştır.
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TÜRKİYE’NİN
SAVAŞA KARŞI

DURUŞU
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S AVA Ş I N
Ö N L E N M E S I N E  YÖ N E L I K 

G I R I Ş I M L E R I M I Z

“Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında, ilk günden
itibaren, soğukkanlılığı elden bırakmadık, ilkeli ve vicdanlı bir

duruş sergiledik.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
TBMM Grup Toplantısı, 9 Mart 2022.
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Yaklaşan savaş tehlikesi karşısında krizin başından 
itibaren diyalog yollarını açık tutma çabalarını sür-
düren ve taraflarla üst düzeyde görüşmeler yürüten 
Türkiye çatışmalar başladıktan sonra da barışın tesi-

si yönünde girişimlerini sürdürmüştür.

Türkiye Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik yürüttüğü 
operasyonun açıkça savaş olduğunu belirtmiştir. Bu yönde 
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın kabul edilemez-
liği vurgulanırken, diğer taraftan diyalog yollarını açık tutmak 
adına dengeli bir politika yürütülmüştür. Öte yandan uluslara-
rası hukuktan kaynaklı hak ve sorumlulukları çerçevesinde sa-
vaşın derinleşmemesi için elindeki enstrümanları kullanmak-
tan çekinmemiştir.



TÜRKİYE’NİN SAVAŞA KARŞI DURUŞU  |  55  

27 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu 
tarafından alınan karar çerçevesinde Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış; gerilimin art-
masının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına 
dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun dü-
şürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 
2022 tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna 
krizine ilişkin yaptığı açıklama ile Türkiye’nin pozisyonunu 
açık bir şekilde şu sözlerle ifade etmiştir.

“Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizmek isterim: 
Türkiye, bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. 
Bu tavrımızı Irak ve Suriye’den Kafkaslar ve Karadeniz’e, Akde-
niz’den Balkanlar’a kadar her yerde her hadisede gösterdik. Ka-
radeniz’in kuzeyindeki krizde de her ikisini de dost olarak gör-
düğümüz Ukrayna ve Rusya’ya aralarındaki sorunları diyalog 
yoluyla çözmeleri çağrısında bulunduk, bu telkini yaptık ve bu 
konuda arabuluculuk teklifi dâhil gösterdiğimiz samimi gayre-
tin şahidi bizzat Ukrayna ve Rusya liderleridir. Yine bu süreçte 
barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimle-
rimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz. Maalesef sonuçta 
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korkulan oldu ve 24 Şubat’ta silahlar patladı. Böyle bir tablo-
nun ortaya çıkmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. NATO 
Liderler Zirvesi başta olmak üzere, her platformda ülkemizin 
bu meseleye bakışını ifade etmeye devam ediyoruz.”

Hep söylediğimiz gibi, biz Ukrayna’nın egemenliğine, siyasi 
birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yana-
yız. Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul 
edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği 
mücadeleyi takdir ediyoruz.

Türkiye, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği başta ol-
mak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesinde-
ki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir, 
bundan sonra da yerine getirecektir. Kendi millî çıkarlarımız-
dan elbette ödün vermeyeceğiz, ama bölgesel ve küresel denge-
leri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna’dan, ne Rus-
ya’dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.

Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlem-
lerini sürdüreceğiz. Montrö Sözleşmesi’nin Boğazlardaki gemi 
trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanması-
nın önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 28 Şubat 2022 tarihinde 
Kabine Toplantısı’nın ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile gün-
deme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan savaş 
gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yet-
ki ve tasarrufun tamamen Türkiye’ye verildiğini anımsatan 
Çavuşoğlu, şunları kaydetmiştir:

“Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemileri-
ni boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’de-
ki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hü-
kümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri 
boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.

Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygula-
yacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş 
talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö’yü 
uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da an-
laşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk.”
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 28 Şubat 2022 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştır.

“Karadeniz’in bir rekabet alanına dönüşmemesi için gayret 
gösteriyoruz” diyen Akar, “Karadeniz’e en uzun kıyısı olan ülke 
olarak bu anlayışı bir ilke şeklinde muhafaza ettik. Tüm görüş-
melerimizde Türkiye olarak Karadeniz’deki barışın, huzurun, 
güvenli ortamın devam etmesi için gayret gösterdik. Bugüne 
kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19, 20, 
21’inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz” ifadesiyle sa-
vaşın taraflarının daha fazla zarar görmemesi adına Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uluslararası hukuktan kay-
naklı haklar kullanılarak Türk boğazlarının savaş gemilerine 
kapatılacağını belirtmiştir.
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MONTRÖ SÖZLEŞMESI’NIN 19, 20 VE 21. MADDELERI 
NEYI IFADE ETMEKTEDIR?

Sözleşmenin 19. maddesine göre, 

Türkiye herhangi bir savaşın tarafı değilse savaş gemileri Bo-
ğazlarda tam bir geçiş ve gidiş geliş özgürlüğünden yararlana-
bilmektedir.

“Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri 
10. maddeden 18. maddeye kadar olan maddelerde belirtilen 
koşullarla aynı koşullar içinde, Boğazlarda tam bir geçiş ve gi-
diş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bununla 
birlikte, savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Bo-
ğazlardan geçmesi yasak olacaktır.”

Sözleşmenin 20. maddesine göre,

“Türkiye savaşın tarafı ise savaş gemilerinin geçişi konusunda 
Türk hükümeti tümüyle dilediği gibi davranabilecektir.”

Sözleşmenin 21. maddesine göre,

“Türkiye, kendisine karşı savaş tehlikesiyle karşı karşıya kal-
dığında ise muharebenin tarafı olduğu durumda geçerli olan 
şartları uygulayabilir.”
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Ancak Türkiye’nin bu yetkisini kullanmadan önce Boğazlar-
dan geçmiş olan savaş gemileri, bağlantı limanlarına geri dön-
mek için tekrar Boğazlardan geçiş yapabilir.

Bu tehdit durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının takdiri Tür-
kiye’ye ait olsa da bu olasılığı kullandığı zaman, durumu 
Montrö’ye taraf ülkelere ve BM Genel Sekreterliğine bildirmek 
zorundadır.

Bununla birlikte BM Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin bu tak-
dirinin haklı olmadığına üçte iki çoğunlukla karar verirse ve 
Montrö’yü imzalayan tarafların çoğunluğu da bu görüşte ise 
Türkiye, barış zamanı için öngörülen durumu uygulamak zo-
rundadır.

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken 
ile 28 Şubat 2022’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
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Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı An-
tony Blinken’in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kasıtlı, sebepsiz 
ve haksız saldırısına yönelik kınamasını yinelediğini ve bu 
krizle yüzleşmede ortaklar ve Müttefikler arasındaki dayanış-
mayı takdir ettiğini ifade etmiştir.

Bakan Blinken, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ni uygulamaya 
devam etmesinden ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuyla 
ilgili son yorumlarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, 
ayrıca, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin savu-
nulmasındaki güçlü desteği için Türkiye’ye teşekkür etmiştir.
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Türkiye Rusya’nın Ukrayna topraklarına karşı başlat-
tığı saldırıyı kabul edilemez bulmaktadır. Ülkemiz 
bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden her türlü 
girişimin açıkça karşısında durmaktadır. Rusya’nın 

uluslararası hukuku ihlal eden bu talihsiz girişiminin taraflara, 
bölgemizin barış ve huzuruna hizmet etmeyeceği tüm yetkili 
kanallardan açıkça ifade edilmiştir. Ülkemiz gerilimin başladığı 
ilk andan itibaren taraflara itidal telkin etmiştir.

U K R AY N A’ N I N
T O P R A K  B Ü T Ü N L Ü Ğ Ü 

V U R G U S U
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Türkiye, Ukrayna’da gerilimin başladığı 2014 yılından bu yana 
Ukrayna’nın siyasi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savun-
muştur.

Kırım’ın 2014 yılında ilhakından bugüne dek tavrını net olarak 
ortaya koyan Türkiye, bu konudaki duruşunu Ukrayna’da de-
vam eden savaş için de kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye savaşı daha da derinleştirecek ve bölgemizi felakete 
sürükleyecek her türlü girişimden tüm tarafların kaçınması ve 
soğukkanlı davranılması çağrısında bulunmaktadır.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna 
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin davetlisi olarak resmi 
temaslarda bulunmak üzere 3 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya 
gidişi öncesinde, Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada;

“Ukrayna’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve böl-
gede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik orta-
ğımız ve komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve ege-
menliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz 
de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hâkim kılmak ve 
tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.”

“İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde 
çözülmesi gerektiği aşikârdır. Bölgemizde barış ve güven orta-
mının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğu-
muzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.” sözleriyle muh-
temel bir silahlı saldırı durumunda Türkiye’nin Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğü ve barış için diyaloga olan inancını dile ge-
tirmiştir.
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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın he-
men ardından Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde “Güvenlik Zirvesini” toplamıştır.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında sorunların uluslararası 
hukuk ve müzakereler çerçevesinde çözülmesi vurgusunu kri-
zin başından bu yana vurgulamıştır.

Rusya’nın askerî operasyonun uluslararası hukuku ihlal ettiği 
açıkça belirtilmiş ve bu durum kabul edilemez bulunmuştur.

Ukrayna’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunma-
sının altı çizilmiş ve operasyonun bölgenin istikrarına ağır bir 
darbe olduğunun altı çizilmiştir.



TÜRKİYE’NİN SAVAŞA KARŞI DURUŞU  |  67  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saldırıların 
başlamasının ardından ise 28 Şubat 2022 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında “Hep söylediğimiz 
gibi, biz Ukrayna’nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak 
bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya’nın Ukray-
na topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Uk-
rayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyo-
ruz.” diyerek Türkiye’nin desteğini vurgulamıştır.
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“Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. 
Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? 
Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna 
haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorun-
ların acı sonuçlarını görüyoruz.

Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış 
olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir 
an önce susmasıdır.

Bölgemizde sulhu sükûnun hâkim kılınması için Montrö Söz-
leşmesi’nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dâhil her 
tülü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz.

Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm in-
sanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin 
kurulması şarttır” ifadeleriyle Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne 
şimdi değil 2014 yılında ilk Kırım’a sadığı olduğunda uluslara-
rası toplumun sahip çıkması gerektiği vurgusunu yapmıştır.
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlaması akabin-
de 24 Şubat 2022 tarihinde Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından 
bir yazılı açıklama yapılarak “Rusya Federasyonu Silahlı Kuv-
vetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri 
operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesin-
de, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dün-
yanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyul-
ması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiş-
tirilmesine karşıdır.

Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an 
önce durdurmaya çağırıyoruz.

Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne 
desteğimiz devam edecektir.” sözleriyle Türkiye’nin resmî po-
zisyonu ortaya konulmuştur.
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayan karar tasarısının 
kabul edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye de 
ortak sunucular arasında yer almış, metinde emeği geçen çekir-
dek grup ülkelerinden biri olmuştur.

Kabul edilen kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıla-
rı güçlü şekilde kınanırken, Moskova’dan “tüm askerî güçlerin 
Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri 
çekilmesi” talep edilmiştir.

Ukrayna’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
vurgu yapılan kararda, “Rusya Federasyonu’nun, BM Sözleşme-
si’nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna’ya yönelik 
saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır.” ifadesine 
yer verilmiştir.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerek-
tiği vurgulanan kararda, Rusya’nın 21 Şubat’taki sözde Donetsk 
ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu 
ifade edilerek, “Rusya’nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak 
iptal etmesi” gerektiği kaydedilirken, tüm taraflar Minsk Anlaş-
ması’na bağlı kalmaya davet edilmiştir.
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Böylece Türkiye en üst uluslararası platformda Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğü ile ilgili metnin doğrudan kaleme alınmasın-
da rol alması ve Rusya’nın kınanması için oy kullanması ile bu 
yöndeki kuvvetli görüşünü ortaya koymuştur.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve barış için diyalog kurul-
masına ilişkin Türkiye’nin inancını ifade etmede Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ve resmî açık-
lamaları öncelik arz etmiştir. Bununla birlikte, diğer devlet 
kademelerindeki yetkililer tarafından da farklı zaman ve plat-
formlarda bu görüş dile getirilmiştir.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’daki resmî temasları-
nın ardından 17 Mart 2022 tarihinde Ukrayna’nın Lviv kentin-
de mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya gelmiştir. Bu görüşme 
sonrasında yaptığı açıklamada Çavuşoğlu “Ukrayna’nın ve Uk-
rayna halkının bu savaş karşısında ortaya koyduğu mücadeleyi 
tüm dünya görüyor. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsız-
lığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Ukrayna’ya verdiğimiz 
destek bizim ilkeli politikamızın ve müttefikliğimizin, strate-
jik dostluğumuzun doğal sonucudur. Özellikle insani alandaki 
yardımlarımız da devam edecektir. Türkiye başından beri bu 
süreçte ilkeli tutum sergilemiştir. Her iki ülkeyle diyaloğu olan 
bir ülke olarak savaşın durdurulması yönünde samimi çaba sarf 
etmiştir” diye konuşmuştur.
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24 Mart 2022 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen NATO 
Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba bir araya gelmiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 
ortak basın toplantısı düzenlemiştir.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 
ile telefonda görüşmüştür. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve 

bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna’daki gelişmeler, 
savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuştur.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 
bulunduğu Brüksel’de temaslarda bulunmuştur. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar 

Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya gelmiştir. Bakan 
Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii 
Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi 

alışverişinde bulunulmuş, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii 
Reznikov ile görüşmüştür. Görüşmede Bakan Akar tarafından diplomatik 

çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an 
evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi, özellikle Mariupol başta olmak 

üzere sivillerin karadan/denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti, ayrıca 
Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya 

devam edeceği vurgulanmıştır.
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Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının hemen ardın-
dan barışın yeniden tesisi için uluslararası toplumun tüm ak-
törleriyle yoğun bir diplomasi çalışması yürütmüştür. 24 Şubat 
2022’de ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşen 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı ile Ukrayna’daki 
son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile 
güvenlik konularını ele almıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleg 
Reznikov ile görüşmesi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Şubat 2022 tarihinde 
Ukraynalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 
Ukrayna’da yaşanan son gelişmeleri ele almıştır. Türkiye’nin in-
sani ve barış yanlısı bir politikadan yana olduğunu vurgulayan 
Akar; Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğunu, 
barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını 
çizmiştir.
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Ukrayna krizinin başladığı günden itibaren barış yanlısı ve pro-
aktif bir dış politika yürüten Türkiye, krizin bölgesel ve ulus-
lararası tüm aktörleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüş-
tür. 1 Mart 2022 tarihinde Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir 
telefon görüşmesi gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ukrayna’da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilme-
si için ateşkese olan acil ihtiyacı vurgulamıştır. Akar ayrıca Tür-
kiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam 
edeceğinin altını çizmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile 
İstanbul’daki Kalender Kasrı’nda görüşmüştür. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 
Mart 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Başkanı Vla-
dimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş-
tir. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve 

sahadaki insani durumun ele alındığı görüşmede Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın 
sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı 
sürdürdüğünü ifade etmiştir.

Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözüm 
yolunun açılacağını belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasın-
daki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden 
arzu ettiğini dile getirmiştir.

AT E Ş K E S  Ç A Ğ R I S I
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya var-
manın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret 
ederek, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet 
Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi İstanbul veya Ankara’da misa-
fir etme teklifini yinelemiştir. 

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fır-
sat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki 
yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de 
dikkat çekmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı  
Volodimir Zelenskiy ile basın açıklamaları

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna 
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ateşkesin sağlanma-
sı adına bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ukrayna-Rus 
savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhur-
başkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için 
diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirte-
rek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, sava-
şın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’i bir 
araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini de dile getir-
miştir.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba’yla 
ortak basın toplantısında.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya 
Federasyonu’ndaki temaslarının ardından 17 Mart 2022 tari-
hinde Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba’yla Lviv’de bir araya 
gelmiştir.

Görüşmeyi müteakip düzenlenen ortak basın toplantısında 
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne desteğini bir kez daha vurgulayarak savaşın sona 
ermesi ile kalıcı ateşkesin sağlanması için çabaların devam ede-
ceğini kaydetmiştir.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Twitter’dan yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar hak-
kında görüştüklerini belirterek, “Ukrayna’da barışı tesis etmek 
için ortak adımlarımızı koordine etmeye devam etme konu-
sunda mutabık kaldık” şeklinde konuşmuştur. Kuleba, “Bu zor 
zamanlarda dayanışma gösterdiği için Türkiye’ye minnetarız” 
ifadelerini kullanmıştır.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir arada.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Mosko-
va’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmiştir. Görüş-
menin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda 
bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin, “Rusya’nın güven duyduğu ve 
söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna krizinde de 
görüşlerini açık yüreklilikle ortaya koyduğunu” dile getirmiştir. 
Görüşmelerde önceliğin insani ateşkes sağlanması olduğunu 
aktaran Çavuşoğlu, “bugün özellikle Antalya’dan sonra tekrar 
burada bir araya gelmekten mutluyuz. Türkiye olarak Ukray-
na’da yaşanan savaş ve krizin başından bu yana net bir tutum 
takındık” ifadelerini kullanmıştır.

Türkiye’nin Ukrayna savaşının başından beri kalıcı ateşkesin 
sağlanması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “An-
cak maalesef Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana yıkım ve insani 
dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti ve 
3 milyonu aşkın insan Ukrayna’yı terk etti. Bu gidişata son ve-
rilmesi, akan kanın artık durması lazım. Hep vurguladığımız 
gibi savaşın kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz” söy-
leminde bulunmuştur.
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Açıklamalarında, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yakın dönemde 
önemli sınamalardan geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Li-
derlerimiz arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir 
diyalog mevcut. Bu diyalogun ikili ilişkilerimiz için olduğu ka-
dar bölgemizin istikrar ve güvenliği için de son derece yararlı 
sonuçlar getirdiğine ve bundan sonra da getireceğine inanıyo-
ruz” demiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya 
Şansölyesi Olaf Scholz’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziya-
retinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin ola-
rak “kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan 
sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmış ve Avrupa 
güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alırken, diğer yandan çö-
züme dönük diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği hu-
susunda Almanya ile mutabık kaldıklarını belirtmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve  
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart 2022 
tarihinde Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile tele-
fonda görüşmüştür.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ele alındığı görüşmede Er-
doğan, bölgesel meselelerde Rusya Federasyonu Başkanı Putin 
ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, 
bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme 
kararlılığında olduğunu belirtmiştir.

Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adım-
ları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten 
Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılması-
nın önemli olduğunu ifade etmiştir.

Askerî bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret 
eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşme-
lerin devam ettirilmesini önemsediklerini, Türkiye’nin, gergin-
liğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yap-
maya hazır olduğunu söylemiştir.

Sorunun diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını da dile getiren 
Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO 
içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini belirtmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve  
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve 
Polonya’nın Ukrayna krizini sona erdirmek için yürütülen diplo-
matik çabaları hızlandırma konusunda anlaştığını belirtmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklaması.

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yoğun 
diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, ateşkesin sağlanması 
ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla girişimlerini aralıksız de-
vam ettirmektedir. 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel’de NATO savunma bakanları 
toplantısında.

NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında 
gazetecilerle bir araya gelen ve gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin, Uk-
rayna’daki gelişmelere yönelik faaliyetlerini son derece tutarlı 
ve prensiplere bağlı şekilde sürdürdüğünü söyleyerek Türki-
ye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu 
hatırlatmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Fe-
derasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başka-
nı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere değinen Bakan 
Akar, “Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Zelenskiy hem de Sa-
yın Putin ile görüşmek suretiyle aradaki problemlerin herhangi 
bir çatışmaya varmadan çözülmesi için büyük bir gayret sarf 
etti” ifadelerini kullanmıştır.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii 
Reznikov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Ba-
kanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde, Ukray-
nalı mevkidaşına, “Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 
önemli olduğunu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabi-
leceğini” ileten Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, 
huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemli oldu-
ğunu belirterek Reznikov’a, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yar-
dımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır ol-
duğunu da aktarmıştır. 
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Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin, en başın-
dan bu yana çok yönlü diplomasi yoluyla çözülmesi 
için girişimlere ara vermeden ülkemizin ev sahipli-
ğinde yürütülecek kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk 

çağrısını ısrarla sürdürmüştür. Savaşın başlamasının ardından 
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Antalya Diplomasi Forumu 
(ADF) ve İstanbul Zirvesi çatışmaların son bulması ve ateşkes 
adına her iki ülkenin temsilcilerini bir araya getirmiştir. Türki-
ye barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesi doğrultusunda çok 
yönlü diplomasi adına yeni bir paradigma sunmuştur. Rusya ve 

D I YA L O G 
K A N A L L A R I N I N  A Ç I K 

T U T U L M A S I

İstanbul Zirvesi
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Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ül-
kemiz, Moskova ve Lviv’de yürüttüğü diplomatik temaslarla da 
krizin ancak diyalog kanalları açık tutularak çözülebileceğini 
ısrarla vurgulamıştır. Türkiye görüşmelerin sürmesi ve kalıcı 
bir ateşkesle sonuçlanarak barışın ve huzurun güçlendirilme-
sinden yanadır. Devletimiz bu konuda her türlü desteği sürdür-
mekte ve ateşkesin sağlanması adına yürütülen müzakereleri 
sonuna kadar desteklemektedir.

Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış konuşmasında Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Ukrayna haklı 
davasında yalnız bırakıldı. Bugün vaktinde güçlü irade sergi-
lenmesi halinde, diplomasi ile çözülebilecek sorunların yıkıcı 
ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Evlerini terk eden si-
villeri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan şehirleri, ölen 
masumları gördükçe üzüntümüz katlanarak artıyor” ifadesini 
kullanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11-13 Mart 2022 
tarihlerinde Türkiye’de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu.
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Soğuk Savaş sonrasındaki dönemin en büyük krizlerin-
den biri olan Rusya – Ukrayna Savaşı Türkiye’yi yakın-
dan ilgilendiren başlıca sorunlar arasındadır. Türkiye, 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana yoğun bir 

diplomasi faaliyeti yürütmektedir.  İki ülke arasında üstlendiği 
hakemlik ve arabuluculuk rolü ile bir denge unsuru konumun-
dadır. Bir NATO üyesi olan Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Sava-
şı’ndaki tutumu, daha geniş bir çatışmayı önlemek ve her iki 
ülke ile istikrarlı ilişkilerini sürdürmek üzerine kurulu olarak 
ilerlemektedir. 

D E N G E  U N S U R U 
O L A R A K  T Ü R K I Y E
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Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın ağır sonuçları, 
tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemekte olup 
Türkiye’nin savaşın başından bu yana gerçekleştirdiği arabulu-
culuk girişimleri ve faaliyetleri, dünya kamuoyunun gündemin-
de yer etmiş ve diğer ülkeler tarafından olumlu karşılanmaktır. 
Aynı zamanda Türkiye’nin üyesi olduğu ekonomik ve güvenlik 
organizasyonlar tarafından desteklenmektedir. Hem barışın 
tahsisi hem de tahıl anlaşması gibi krizlerin çözümünde Türki-
ye’nin oynadığı etkili rol dünya çapında övgüyle karşılanmıştır. 
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Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki yaklaşımı bölgesel 
enerji, ticaret, ekonomi ve askeri güvenliği sağlamak suretiyle 
krizin tırmanıp daha da küresel hale dönüşmesini engelleme 
politikalarıdır. Türkiye, aktif ve tarafsız politika izleyerek hem 
iki ülke arasındaki temasları artırmış hem de bölgesel istikrarın 
güçlendirilmesinde en önemli aktör haline gelmiştir. 

Bölgesel güvenliği ve dolaylı olarak uluslararası güvenliği ilgi-
lendiren bu krizin çözülmesinde Türkiye’nin benimsediği ak-
tif ve arabulucu dış politikasının temelinde barış odaklı ilkeler 
yatmaktadır. Çatışmanın başlangıcından beri iki taraf arasında 
arabuluculuk yapmayı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yap-
mayı teklif eden Türkiye, her iki tarafla da işbirliğine dayalı iliş-
kilere sahip olduğu için, savaş boyunca tarafsız kalmayı tercih 
etmiştir. Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı’yla ilgili bağımsız 
bir politika izleyen Türkiye, diplomatik yollarla gerginliğin tır-
manmasını engellemeye ve krizin çözümüne katkıda bulunma-
ya çalışmaktadır.
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Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 
Diplomasi Forumunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Forum’un temel şiarını 
yansıtan “Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et” düşüncesinin, 
17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teş-
kilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bir 
araya getirdiğini vurgulamıştır.

Antalya Diplomasi Forumu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da NEST Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsa-
mında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür.

Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrarı tahkim 
etmek adına insan odaklı ve çok yönlü diplomasi faaliyetleri 
yürütmektedir. Yaşanan son gelişmelerde attığı adımlar, Tür-
kiye’nin NATO içerisindeki kritik rolünü bir kez daha gözler 
önüne sermiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ukrayna’da akan kanın, 
gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durdurulması için çaba 
sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerek-
tiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağı-
nın bilincindeyiz. Bu savaşın devam etmesi halinde ise kay-
bedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz.” 
açıklamasında bulunmuştur.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mart 2022 Tarihli Antalya Diplomasi 
Forumu üçlü dışişleri bakanları toplantısında.
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B A R I Ş 
G Ö R Ü Ş M E L E R I N E  E V 

S A H I P L I Ğ I
I S TA N B U L  Z I R V E S I

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Federasyonu-Ukrayna Müzakere Heyetlerinin katılım 
sağladığı Dolmabahçe’de gerçekleşen tarihî zirvede 
Türkiye’nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın 

da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yakla-
şım sergilediğini belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı konuşma-
sında, ‘Dostlarım’ dediği mevkidaşları Putin ve Zelenskiy’e de 
seslenerek liderler zirvesinin Türkiye’de yapılması için gerekli 
adımları atmaya hazır olduklarını belirtmiştir. 



100  |  TÜRKİYE’NİN İSTİKRARA KATKISI:  BARIŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 
salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile de konuşmuştur. Rus ve 
Ukrayna heyeti yapıcı yutumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

ayakta alkışlamışlardır.
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ANTALYA DIPLOMASI FORUMU
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Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı toplantı salonunun 

girişinde karşılaması.
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Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022’de başlamış ve taraflar 
arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanmıştır. Türkiye krizin 
başladığı ilk dönemden bu yana diyalog, diplomasi ve sağ-
duyu çağrılarını kararlılıkla sürdürmüştür. Türkiye’nin ara-
buluculuğunda taraflar Antalya Diplomasi Forumu’na davet 
edilirken bu davet Rusya ve Ukrayna arasındaki en üst düzey 
temasın da başlangıcı olmuştur.

Türkiye, barış ve istikrarı tahkim amacıyla tarafları Antal-
ya Diplomasi Forumu’na davet etmiştir. Görüşme ile Rusya 
ve Ukrayna arasındaki savaşın son bulması ve diplomasinin 
yeniden egemen olması amaçlanmıştır. Bu görüşmenin dev-
letimizin daveti üzerine Antalya’da gerçekleşmesi Türkiye’yi 
uluslararası diplomaside lider ülke konumuna yükseltmiştir.

10 Mart 2022 tarihli Antalya Diplomasi Forumu 
üçlü dışişleri bakanları toplantısı.
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Türkiye meselenin insani boyutuyla özellikle ilgilenmektedir. 
Bölgede siviller öldürülmekte, sivil yerleşim yerleri hedef alın-
makta ve gündelik yaşam imkânsız hale gelmektedir. Türkiye 
çatışma bölgesinde kalan sivillerin bir an önce kurtarılması 
konusunu masaya getirmiştir. Bölgede siviller için sürdürüle-
bilir bir ateşkesin tesis edilmesi Türkiye tarafından altı önem-
le çizilen noktalar arasındadır.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı toplantı salonunun 

girişinde karşılaması.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üçlü dışişleri bakanları 
görüşmesinden sonraki basın toplantısı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da “Mevlüt 
Çavuşoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaş-
tırmayı başardı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başladı-
ğı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 
seviyesinde ilk temas böylece gerçekleştirildi.” ifadelerini kul-
lanmıştır.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’da “Bugünkü 
görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şe-
yin olmadığı anlaşıldı. Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle 
yapıldı. Sayın Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşme sonucun-
da bu karar alınmıştı. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik 
her girişimi destekleriz. Bugünkü görüşmemiz sonucunda 
müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı.” 
ifadelerini kullanmıştır. 

Türkiye, savaşın sona erdirilmesi ve kapsamlı bir barış anlaş-
masının imzalanması için iki ülke arasında mekik diploma-
sisi uygulamaktadır. Tarafların karşılıklı istekleri, sivillerin 
durumu, insani koridorların açılması ve ateşkes dâhil her tür-
lü konu görüşülmektedir.
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Antalya Diplomasi Forumu, Rusya-Ukrayna savaşını sona er-
dirme adına diplomasi kanallarının etkin olarak kullanıldığı 
ve ana aktörlerin Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk defa görüş-
me olanağı bulduğu bir platform olmuştur.

Forum, iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılım sağlama-
sı sebebiyle, Türkiye’nin tek taraflı bir diplomasiden ziyade 
çok yönlü ve sonuç odaklı bir bakış açısına sahip olduğunu 
dünyaya anlatma fırsatını sunmuştur.

Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen üçlü görüşme 
hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bütün 
dünyanın gözünün, kulağının Antalya’da olduğunu, her iki ta-
rafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi, 
ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir. Biz en başından 
beri, ilkeli ve diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik. Bu 
yöndeki samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde açıkla-
malarda bulunmuştur.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, “Bu savaş başladıktan sonra biz savaşın tamamen 
durdurulması, ateşkesin tesis edilmesi konusunda çok çaba 
sarf ettik. Savaş ve çatışmalarla durdurulmayacaksa en az 24 
saatlik bir insani ateşkes konusunda çaba sarf ettik. Hâlen 
çaba sarf ediyoruz. Hem iki ülke nezdinde girişimlerimiz oldu 

Antalya Diplomasi Forumu
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hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği gibi uluslararası 
toplum nezdinde girişimlerimiz oldu. Bu konuda rol üstlene-
bilecek, etkili olabilecek ülkelerle beraber çaba sarf ediyoruz.” 
demiştir.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mart 2022 Tarihli Antalya Diplomasi 
Forumu üçlü dışişleri bakanları toplantısında.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, 
BM Güvenlik Konseyine hitap ediyor.
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Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Feridun Si-
nirlioğlu, Ukrayna’daki son gelişmelerle ilgili, Rusya’nın sal-
dırganlığının “sebepsiz ve haksız” olduğunu belirtmiştir. 
Sinirlioğlu, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
Ukrayna Acil Özel Oturumu’nda, Ukrayna topraklarına yapı-
lan saldırıyı, “sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülme-
miş bir saldırganlık eylemi” olarak nitelemiştir.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki 
Daimî Temsilcisi Sadık Arslan.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Da-
imî Temsilcisi Sadık Arslan, Rusya-Ukrayna arasındaki sava-
şa müdahale edilmemesi durumunda bölgede büyük bir kriz 
yaşanacağına dikkati çekerek, “Ukrayna halkının acılarını 
hafifletmek için bu savaşı durdurmaya yönelik çabalarımızı 
pekiştirmeliyiz” çağrısında bulunmuştur. Arslan, Türkiye’nin 
sınırların güç kullanılarak değiştirilmesine şiddetle karşı çık-
tığını vurgulayarak, “Türkiye, bölgesel ve küresel güvenliği 
tehdit eden bu hukuksuz eylemleri reddetmekte ve kınamak-
tadır. Rusya’yı askerî operasyonları durdurmaya ve güçlerini 
Ukrayna’dan çekmeye çağırıyor” ifadesini kullanmıştır. 



DİYALOG KANALLARININ AÇIK TUTULMASI  |  109  

A N TA LYA 
D I P L O M A S I 

F O R U M U

.

.

.



110  |  TÜRKİYE’NİN İSTİKRARA KATKISI:  BARIŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ

Antalya Diplomasi Forumu’nda 75 ülkeden bakan ve üst dü-
zey temsilci ağırlayan ülkemiz, Karadeniz’de olduğu gibi Doğu 
Akdeniz’den Kafkaslara, Balkanlardan Afrika’ya uzanan her 
coğrafyada barışın, esenliğin ve huzurun teminatı olmuştur. 
Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla bölgesel ve küresel 
krizlerde sorumluluk alarak denge ve istikrar unsuru olmayı 
kararlılıkla sürdürecektir.

11-13 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye’nin Antalya şehrinde düzenlenen 
Antalya Diplomasi Forumu (ADF).
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Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken Antalya Diplomasi Fo-
rumu’na tarafların davet edilmesi ve dışişleri bakanları dü-
zeyindeki ilk temasın gerçekleştirilmesi Türkiye’nin küresel 
arabuluculuğunu ve diplomasideki lider konumunu bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Antalya Diplomasi Forumu va-
sıtasıyla Türkiye barışın anahtarı olma noktasında oldukça 
önemli bir rol üstlenirken Rusya-Ukrayna Savaşı’nda başta 
sivillerin zarar görmemesi olmak üzere pek çok konu da ta-
raflar nezdinde tartışılmıştır.
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Bir yanda anlaşmazlık, çatışma, savaş varken diğer yanda bu 
çatışmaların ve yol açtığı insani durumun bir an önce düzel-
mesine yönelik çözüm arayışlarının ele alındığı Antalya Dip-
lomasi Forumu, her koşulda diplomasiye şans tanımanın öne-
mini ortaya koyacaktır.

ADF, bu değişim sürecinde diplomasinin yeniden kurgulan-
masının ve diplomaside şekillendirilecek olan yeni paradig-
manın kilit unsurlarına ilişkin etkileşimli ve çok paydaşlı bir 
tartışma platformu olarak hizmet etmeye devam edecektir.
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N O E L  AT E Ş K E S I  V E 
T Ü R K I Y E

Rusya ile Ukrayna’nın bir araya gelmesine dönük dip-
lomasi trafiğini bütün hızıyla sürdüren Türkiye, Rus-
ya-Ukrayna krizi ile ilgili ateşkes çağrılarına devam 
etmektedir. 

Son olarak, Rusya’nın “Ortodoks Noeli” dolayısıyla 6 Ocak 2023 
tarihinde geçici ateşkes ilan etmesi, Türkiye’nin tek taraflı ve 
karşılıklı ateşkes çağrılarını artırmıştır. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki tarafa da yerel ateşkesler 
için yapmış olduğu çağrı, böylelikle 2023 yılının ilk ateşkes ila-
nını olgunlaştıran somut uluslararası adımlardan biri olmuştur.

Ateşkesin 36 saatin ötesine taşınması gerektiğini savunan 
Türkiye’nin barışçıl ve insancıl siyaseti, tarafların bir araya 
gelebilmesi için ortak bir zemin oluşturma arayışlarını sürdür-
mektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk yılının geride kaldığı bu günler-
de, Türkiye’nin iyi niyetli ve her iki tarafın haklarını gözeterek 
oluşturduğu bu yoğun diplomasi trafiği, dünya kamuoyu tara-
fından da takdirle karşılanmaktadır.
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GİRİŞİMCİ VE İNSANİ 
DİPLOMASİ
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S I V I L  U N S U R L A R I N 
K O R U N M A S I

Türkiye, bölgedeki gerilimler ve savaş ortamında yaşa-
nan insani krizlere yönelik hassasiyetini ve yardım gi-
rişimlerini en üst düzeyde göstermektedir. Rusya-Uk-
rayna arasındaki savaşın ilk günlerinden itibaren iki 

tarafı diplomasi masasına davet etmiş, iki ülke arasında arabu-
luculuk yapmayı teklif etmiştir.  
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Diplomasi yollarının tıkandığı krizler insani dramlara ve tra-
jedilere dönüşebilmektedir. Çatışma ve savaş ortamları en çok 
savunmasız sivil unsurlara zarar vermektedir. Rusya’nın baş-
lattığı saldırı savaşın 188. gününde Ukrayna’da 4.889 sivilin ya-
şamını yitirmesini, 7.13 milyon kişinin yer değiştirmesini ve 5.3 
milyon kişinin sınırların geçerek mülteci durumuna gelmesini 
beraberinde getirmiştir. Türkiye savaşta sivil unsurların korun-
ması, savaş mağdurlarının tahliyesi ve güvenliğinin sağlanması 
adına da girişimlerde bulunmuştur. Bu çerçevede tarafları sağ-
duyuya ve ateşkese davet ederken, sivillere yönelik insani yar-
dım koridorlarının açık tutulması konusundaki çağrılarını da 
yinelemiştir.
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Çatışmalar kısa sürede kentlere sıçramış ve Ukrayna halkını 
derinden etkilemiştir. Savaş yaklaşık 44 milyon nüfuslu ül-
kede milyonlarca sivilin güvenliği sorusunu da doğurmuştur. 
Ukrayna’da yerinden edilen yüz binlerce insanın nereye ve ne 
şekillerde göç edeceği bölgedeki ve dünyadaki birçok ülke et-
kileyebilecek bir kriz başlığı olarak değerlendirilmelidir. Tür-
kiye tarihten gelen insani yaklaşımıyla kendi vatandaşlarının 
yanı sıra dil, din ve ırk ayırt etmeksizin tüm sivillerin huzuru 
ve güvenliğini sağlamak adına taraflarla temas halinde olmayı 
sürdürmektedir.
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Ülkemiz özellikle çatışma bölgelerinden kaçan sivillere ilişkin 
dünyanın harekete geçmesi, mağdurların resmî kanallar üze-
rinden tahliyesi ve yönlendirilmesi adına örnek bir tavır sergi-
lemiştir. Krizin başladığı dönemden itibaren Türkiye sivillerin 
güvenli bölgelere aktarılabilmesi adına ulaşım noktalarının 
açık tutulması yönünde bir yaklaşım benimsemiştir. Öte yan-
dan çatışmalarda korunması öncelikli grupların korunması 
adına yetkili makamlarımız tarafları müzakere ve uzlaşma ze-
mininde buluşmaya davet etmeyi sürdürmektedir.
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Türk halkı insani yardımlar konusunda tarihinden ve kültü-
ründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahiptir. Bu bağlamda 
Türkiye doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar 
nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı in-
sani bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir 
unsur olarak görmektedir. Bu düşünceden hareketle ırk, din, dil, 
cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve 
imkânların elverdiği ölçüde insani yardım ulaştırmaya gayret 
eden Türkiye, bu doğrultudaki uluslararası çabalara da katkıda 
bulunmaktadır.

Sivillerin savaşın ortasında kalması bölge ve dünya ülkelerinin 
çatışmaları durdurma konusunda sorumluluk üstlenmesini ge-
rekli kılmaktadır.
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Türkiye, söz konusu çabalarıyla dünya genelinde takdir toplar-
ken, bölgesinde bir diplomasi merkezi haline gelmiştir. Ülkemi-
zin çabaları savaşta sivil kayıpların önüne geçmek ve insanlar 
üzerinde bırakacağı kalıcı hasarı önlemeye yöneliktir.

Türkiye birçok kuruluşuyla beraber Ukrayna halkının yardımı-
na koşmuş ve çatışmaların başlamasından bu yana kişi başına 
düşen millî gelire kıyasla en fazla insani yardım faaliyeti ger-
çekleştiren ülke olarak ön plana çıkmıştır.

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi sürecinin tıkanması ve 
evlerini terk etmek zorunda kalan siviller için şu ifadelerde bu-
lunmuştur:
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“Ukrayna, haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde 
güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasiyle çözülebilecek so-
runların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Evlerini 
terk eden sivilleri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan 
şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntümüz katlanarak ar-
tıyor. Bir yavru annesinin kucağında, annesinin gözleri yaşlı. 
Baktım ki o yavru annesinin gözyaşlarını silmeye başladı. Bir 
taraftan siliyor, bir taraftan da annesinin yüzüne dokunuyor. 

Dünya bu tabloya mahkûm mu?”

Ülkemiz sivil aktörleri hayatta tutmak ve yardım etmek için acil 
yardım çağrısıyla hemen harekete geçmiştir. Türkiye, AFAD 
Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşların katılı-
mıyla insani yardım faaliyetlerini ilk elden hızlıca gerçekleştir-
meye başlamıştır.
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Türkiye tarafından AFAD eşgüdümünde Ukrayna ve Moldo-
va’ya toplam 45 tır sevk etmiş, 39 tır insani yardım malzemesi 
teslim edilmiştir.  Ukrayna’da, insani ihtiyaçları belirlemek, in-
sani yardım faaliyetleri yürütmek ve ülkemizden gönderilmek-
te olan yardımların koordinasyonunu eşgüdümünü sağlamak 
üzere 10 kişilik AFAD insani Yardım Ekibi Romanya Siret sınır 
noktasında, Ukrayna ve Moldova’da çalışmalarına devam et-
mektedir. 

26 Şubat 2022 tarihinde görevlendirilen AFAD İnsani Yardım 
Ekibi Romanya Siret sınır noktasında çalışmalarını tamamla-
yarak 6 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize dönmüştür. Sözkonusu 
sınır noktasında bugüne kadar yaklaşık 111 bin adet/birim gıda 
ürünü/malzemesi dağıtılmıştır.
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Kızılay tarafından yardım faaliyetleri yürütmek ve ülkemizden 
sevk edilen insani yardım malzemelerinin eşgüdümünü sağla-
mak amacıyla görevlendirilen 3 personel, 1 araç ve 1 ikram aracı 
Moldova ve Ukrayna’da çalışmalarını sürdürmektedir.

Gürcistan Devleti tarafından Ukrayna’daki ihtiyaç sahiplerine 
yönelik 11 araç insani yardım malzemesinin ülkemiz üzerinden 
Ukrayna’ya sevki koordine edilmiştir.
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Türkiye, savaşın başladığı ilk andan itibaren insan kaybının 
mümkün olduğunca azaltılabilmesi için mücadele etmektedir. 
Hava, kara, demir ve deniz yollarının hepsinden faydalanmak 
için stratejik planlama yapan Türkiye, vatandaşlarımızın ve 
tüm sivil aktörlerin sorunsuz bir şekilde kurtulması için ted-
birler alarak harekete geçmeyi sürdürmüştür. Ukrayna’da bu-
lunan Türk Hava Yolları uçakları ile başlayan süreç demiryolu 
ve karayolu planlamalarıyla devam etmiştir. Sivil vatandaşların 
kurtarılma sürecinde bölgedeki aktif unsurlarla koordinasyon 
sağlanmış ve tahliyeleri planlandığı gibi ilerlemektedir.  
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İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesin-
de özveriyle çalışmalarını sürdüren AFAD, Ukrayna’daki 
acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan 
gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan olu-

şan yardım tırlarını, savaşın 2. gününden itibaren bölgeye gön-
dermiştir.

T Ü R K I Y E ’ N I N  U K R AY N A’ YA 
I N S A N I  YA R D I M L A R I

Romanya-Ukrayna sınırı Siret Sınır Kapısı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı 
(AFAD) tarafından gerçekleştirilen insani yardım ve sıcak yemek dağıtımı.
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AFAD’dan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı.

Romanya’ya gelen Ukraynalı sivillere verilen insani yardım kolileri.

İyiliği ve merhameti kendine rehber edinmiş Türkiye, bölgede-
ki soğuk havaya rağmen sınırı geçenlere sıcak yemek ikram et-
meye ve sadece insan hayatını değil nefes alan tüm canlıların 
mağdur olmaması için zor koşullara rağmen büyük bir özveri ve 
gayretle çalışmalarına devam etmiştir.

Dünyanın neresinde olursa olsun krizlerde insanlığın yanında 
olmaya devam eden Türkiye, sınır tanımadan, zor koşullar al-
tındaki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için faa-
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liyet yürütmektedir. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken 
ülkeden ayrılarak Romanya’ya gelen Ukraynalı siviller, sınır 
kapısını geçmelerinin ardından AFAD ekipleri tarafından kar-
şılanmış; gıda, giyecek, ulaşım ve barınacak yer gibi ihtiyaçları 
giderilmiştir.

Romanya-Ukrayna sınırı Siret Sınır Kapısı, AFAD insani yardım ve sıcak 
yemek dağıtımı.

Barış ve istikrarı tahkim için diplomasi trafiğine devam eden 
Türkiye, savaşın insani boyutunu da göz ardı etmemektedir. 
Yardımlarını Türk ve yabancı ayrımı yapmadan gerçekleştiren 
AFAD, 24 saat esasına göre hem Türk vatandaşlarına hem Uk-
raynalı savaş mağdurlarına çorba ve sıcak yemek ikramında bu-
lunmaktadır.

AFAD eşgüdümünde 1 mobil mutfak tırı, 12-18 Mart 2022 tarih-
lerinde Romanya-Ukrayna Siret sınır noktasında, 20 Mart – 25 
Mayıs 2022 tarihleri arasında Ukrayna Lviv kentinde, 26 Ma-
yıs-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ukrayna Kiev’de sıcak 
yemek hizmeti sunmuştur. Söz konusu hizmet 19 Ağustos 2022 
tarihinden itibaren Ukrayna Çernigiv bölgesine kaydırılmıştır. 
Mobil mutfak tırının yönetim ve çalışmalarının koordinasyonu 
için 3 kişilik bir AFAD ekibi bölgede bulunmaktadır.
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Ukrayna’ya insani yardım götürmek için yola çıkan Türk Kızılay konvoyu.

Barışın dünyasını kurma saikiyle hareket eden Türkiye, ilk gün-
den itibaren hızlı bir refleks göstererek yardımların ulaştırılma-
sı için özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Kızılay her 
koşulda insanlığın yanında olduğunu, Rusya’nın askerî müda-
halede bulunduğu Ukrayna’ya destek amacıyla gönderdiği yar-
dım konvoylarıyla bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Türk Kızılay ve AFAD’ın yardım malzemelerini taşıyan tırlar.

Anadolu’nun şefkatli elini mazluma uzatan Türk halkı, savaşın 
açtığı yaraların bir nebze de olsa sarılabilmesi amacıyla Ukray-
na halkına insani yardım malzemeleri gönderilmesi için hare-
kete geçmiştir. Türk Kızılay ve AFAD aracılığıyla insani yardım 
malzemelerini taşıyan tırlar Ukrayna’ya gönderilmiştir. Silahlı 
çatışmaların başladığı gün Ukrayna Kızılhaçı’nın talebi doğrul-
tusunda Türk Kızılay tarafından Ukrayna İnsani Yardım Ope-
rasyonu başlatılmıştır. Karayolu ile 16 parti halinde, toplam 62 
TIR (56 TIR Ukrayna ve 6 TIR Moldova) ile insani yardım mal-
zemesi sevkiyatları gerçekleştirilmiştir.
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Türk Kızılay tarafından Ukrayna’daki savaş mağdurlarına yapılan yardım.

Ukrayna’daki savaş mağdurlarının yaralarını sarmak için dur-
maksızın çabalayan Türk Kızılay, Ukrayna Kızılhaçı’nın yeter-
siz kaldığı bölgelerde, savaş mağdurlarına beslenme, barınma, 
giyim, sağlık, hijyen gibi yardımlarını ulaştırmaya devam et-
mektedir. Ukrayna Kızılhaçı ile koordineli olarak çalışmalarını 
yürüten Türk Kızılay, çatışma ve sınır bölgelerindeki sığınak-
larda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların her türlü ihtiyacını 
karşılamaktadır.

Türk Kızılayı Ukrayna’da savaştan etkilenen sivillere yardım dağıtıyor.

Gönülden gönüle bir yol kuran, şartlar ne olursa olsun yardıma 
koşan Türk Kızılay, sivillerin bu süreçten en az şekilde etkilen-
mesi ve oluşacak yaraların derinleşmesini engellemek için elin-
den gelen tüm çabayı göstermektedir.



136  |  TÜRKİYE’NİN İSTİKRARA KATKISI:  BARIŞ İÇİN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ

Türk Kızılay ekiplerinin Ukrayna’dan gelenlere ikramlarda bulunması.

Krizin başladığı ilk andan itibaren insan odaklılık prensibiyle 
çalışmalarını sürdüren Türkiye, şefkat elini Ukraynalı savaş 
mağdurlarına da uzatmaktadır. Savaş mağdurlarına Türki-
ye’nin yardım elini uzatan AFAD, Romanya-Ukrayna sınırın-
daki Siret Sınır Kapısı’nda, yoğun kar yağışına rağmen insani 
yardım ve sıcak yemek dağıtımını sürdürmüştür. 

Sağlık konusunda da Türkiye bölgeye yardım elini uzatmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen 10 
personel de 4 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Romanya 
Siret Sınır Noktasında çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik 
sağlık hizmetleri yürütmüştür.

Türkiye’de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli sporcuların misafir edilmesi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), savaş es-
nasında Türkiye’de bulunan Ukrayna işitme engelli futbol ile 
basketbol millî takımlarının Tekirdağ’da misafir edileceğini 
duyurmuştur.
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Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri Antalya’da misafir edildi.

Ukrayna’ya ihraç edilen ürünleri taşımak için Türkiye’ye ge-
len ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır 
şoförleri, Antalya’nın Kumluca ilçesinde misafir edilmektedir. 
Ukraynalı tır şoförlerine, Kumluca Belediyesi ile ihracatçı firma 
sahipleri kapılarını açmıştır.

Türk Kızılay’ın Savaş Mağduru Çocuklar ile etkinlikler düzenlemektedir.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Rusya’nın 
Ukrayna’ya savaş açması sonrası Kırklareli’nde Kredi ve Yurtlar 
Kurumunda misafir edilen ailelerin çocuklarına moral vermek 
için etkinlikler düzenliyor.
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Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya he-
yetleri ilk tur müzakereleri için 28 Şubat’ta Belarus’ta 
bir araya gelmiştir. Gomel bölgesinde 5 saat süren ilk 
müzakereden olumlu karar çıkmamıştır. 

I N S A N I  K O R I D O R L A R I N 
A Ç I K  T U T U L M A S I
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Ateşkesin sağlanması için ikinci tur müzakerelerin yapılması 
kararlaştırılmıştır. Rusya ile Ukrayna heyetleri müzakerelerin 
ikinci turu için 3 Mart’ta Belarus sınırındaki Brest’te tekrar bir 
araya gelmiştir. Müzakereler sonucunda çatışmaların yoğun ya-
şandığı bölgelerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor 
oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı bildirilmiş, bu-
nun için bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda 
anlaşmaya varılmıştır.

Ancak ateşkes tam olarak sağlanamamış, sivillerin tahliyesin-
de sorunlar yaşanmıştır. Tahliyeler esnasında meydana gelen 
bombardımanda siviller zarar görmüştür. Sumi kentinde mey-
dana gelen hava saldırısında 2’si çocuk 9 sivil ölmüştür. Siville-
rin tahliyesi için diğer ülkeler yeniden araya girerek geçiş kori-
dorlarının oluşturulması için tarafları uzlaştırmaya çalışmıştır. 
Sivil tahliyesi geçiş koridorlarında yer yer ateşkes bozulsa da, 
kısa zaman içerisinde olabildiğince çok sivil çıkartılmaya çalı-
şılmıştır.
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Ukrayna doğuda Rusya ile komşu iken kuzeyde Rusya ile ortak 
hareket eden Belarus ile kara sınırı bulunmaktadır. Bu bakım-
dan insani koridorların açık tutulması ve sivillerin tahliyesi 
için Polonya, Romanya ve Moldova sınırlarına doğru bir koridor 
açılması kararlaştırılmıştır. Türkiye, sivillerin zarar görmemesi 
adına tahliye koridorlarının devamlı açık tutulması ve bu ko-
ridorlarda ateşkes sağlanması konusunda gerek Ukrayna’daki 
temsilcilikler gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
devamlı çağrıda bulunmuştur.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birinci ayını doldurmak-
tadır. Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 
arasında görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan biri de 
sivillerin tahliyesi için açılacak tahliye koridorlarıdır.

Ukrayna, dokuz insani koridor aracılığıyla sivilleri tahliye et-
meyi planladığını duyurmuştur. Başbakan Yardımcısı Iryna 
Vereshchuk, ağır hasar gören liman kenti Mariupol dâhil olmak 
üzere 9 şehirde insani koridor açılacağını belirtmiştir.
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İnsani yardım koridorları sivillerin tahliyesinin yanı sıra ülke-
ye gıda ve ilaç malzemesinin temini için de önem arz etmekte-
dir. Ülkesini terketmek istemeyen ya da ülkesini savunmak için 
bölgede kalan sivillerin insani durumlarının korunması gerek-
mektedir.

Türkiye bu konuda da sorumluluk üstlenerek bölgeye her türlü 
destek göndermektedir. Kızılay, AFAD, TİKA başta olmak üzere 
pek çok kurum ile desteğini aralıksız sürdürmektedir.

Türkiye olarak Ukrayna ve Rusya’da bulunan vatandaşlarımı-
zı koruma altına almak için de acil olarak gerekli tüm adımlar 
atılmıştır. Savaş başlamadan önce özellikle Ukrayna’da bulu-
nan vatandaşlarımıza tek tek ulaşılarak gerekli tüm uyarılarda 
bulunulmuştur.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki 
gerilimin artması ve Türk vatandaşlarının tahliyesi için atılan 
adımları şöyle ifade etmiştir:

“Bölgedeki durumun yaygın fiili çatışmaya dönüşme ihtimali 
belirdiği 12 Şubat’tan itibaren Ukrayna’daki 20 bin vatandaşı-
mıza diplomatik misyonlarımıza kayıtlı iletişim numaralarını 
arayarak, ikazlarımızı yaptık. Bununla kalmadık, 22 Şubat’ta 
özellikle Ukrayna’nın doğusundaki vatandaşlarımıza süratle 
bölgeden ayrılmaları çağrısına bulunduk. Türk Hava Yollarımız 
geniş gövdeli ve sık uçuşlu seferleri ile Ukrayna’dan ayrılmak 
isteyen vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına gereken 
imkânları sağladı.” 

Tahliye talebinde bulunan dost ve kardeş ülke vatandaşlarına 
da her türlü desteği veriyoruz. Halen Ukrayna limanlarında bu-
lunan Türk Bayraklı gemilerimiz ile ülke topraklarındaki tırla-
rımızın durumlarını da yakından takip ediyoruz. Gelişmelere 
ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdü-
receğiz.”

Türkiye, savaşın başladığı andan itibaren insani tahliye kori-
dorların açık tutulması için mücadele etmiştir. Ukrayna’daki 
25.000 civarındaki vatandaşımızla tek tek temas kurulmuştur. 
Şu ana dek bölgeden tahliye ettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 
savaşın ilk iki ayı sonunda 15 bini aşmıştır. 
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24 Şubat tarihinden Nisan ayı başına kadar ülkemize 20 bin 
550 Ukrayna vatandaşı, 551 Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü giriş 
yapmıştır.

Türkiye, tarih boyunca sivillerin korunmasını birinci öncelik 
olarak tayin etmiştir. Ülkemiz her ne koşulda olursa olsun ulus-
lararası hukuk çerçevesinde sivil unsurların korunması ve in-
san haklarına riayet edilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Türkiye, gerek tahliyeler gerekse temel ihtiyaçlar için insani ge-
çiş koridorlarının açılmasını ve bu alanların güvenlikli bir şekil-
de korunmasını savunmaktadır.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
başlatılan çok yönlü diplomasi girişimlerinin taraflar arasında 
ateşkesi sağlayarak bölgemizdeki huzura ve barışa katkı sağla-
ması en büyük temennimizdir.
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Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü tarafından 19 Mart’ta 
yapılan duyuruda Ukrayna ordusunca Rusya’ya karşı 
Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölge-
lerinde denize bırakılan tahmini 420 tane “YM” ve 

“YRM” tipi mayının çapalarından kurtularak kontrolsüz şe-
kilde denizde sürüklenmeye başladığı ve mayınların özellik-
le batı Karadeniz bölgesindeki ticari gemileri etkileyebileceği 
bildirilmiştir. Rusya ayrıca bu tehlike konusunda uluslararası 
NAVAREA sistemi üzerinden “Coastal Warning” (Sahil uyarısı) 
duyurusu yapmıştır. Bu gelişmelerin yaşanması üzerine Kara-
deniz’in güvenliğinin temini konusu uluslararası kamuoyunun 
gündemine gelmiştir. 

K A R A D E N I Z ’ I N 
G Ü V E N L I Ğ I N I N  T E M I N I
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Bunun üzerine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayımladığı 
NAVTEX ile mayınların tehlike yaratabileceği uyarısında bu-
lunmuştur. Denizden mayın avlama gemileri ve hava unsurları 
ile tarama yaparak başıboş mayınlara müdahale etmeye başla-
mıştır.

Ülkemizde tespit edilen ilk mayın 26 Mart 2022 tarihinde İstan-
bul Boğazı’nda görülmüş ve bölgeye sevk edilen SAS timleri ta-
rafından etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar şu ifade-
lere yer vermiştir: 

“Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari 
gemiden ‘mayın benzeri bir cisim görüldüğüne’ dair bilgi gel-
di. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyeleri-
ni, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz 
bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun 
tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme 
sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz ta-
rafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem 
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Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz de-
vam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi 
için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik 
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ya-
pıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde 
devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları 
müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmaları-
nı sürdürüyor.”

İstanbul Boğazı’nda SAS timi tarafından yapılan inceleme so-
nucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin 
ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı mayın avlama 
ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditle-
ri arama çalışmalarına katılmak amacıyla Boğaz’dan geçmiştir.

İstanbul Boğazı’nda yaşanan mayın tehlikesi sonrasında ülke-
miz güvenlik önemlerini arttırmıştır. Bu kapsamda ilk olarak 
Bulgaristan-Kefken arasındaki balıkçılık faaliyetleri durdurul-
muştur. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Balıkçılarımızın ve halkımızın can 
ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya ka-
dar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün ba-
tımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta 
avcılığı da dâhil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurul-
muştur.” şeklinde bir açıklama yaparak mayın tehlikesine karşı 
reaksiyon göstermiştir. 
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İstanbul Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin hemen ardından 
28.03.2022 tarihinde İğneada açıklarında ikinci bir mayın tes-
pit edilmiş ve SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. 
Balıkçıklar tarafından görülen mayının etkisiz hale getirilmesi-
nin ardından bölgede bulunan balıkçılar önlem amaçlı limana 
dönmüşlerdir.

Bölgede tespit edilen mayının imha edilmesinin ardından ma-
yın tarama gemisi ‘TCG Amasra’ İğneada açıklarında mayın 
aramaya devam etmiştir. 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait “TCG Amasra” mayın tara-
ma gemisi Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy 
ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini 
sürdürmüştür.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlikler bu süreçte ke-
şif ve gözetleme faaliyetlerini arttırmıştır. İğneada açıklarında 
bulunan mayının imha edilmesinin ardından Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Deniz Kuvvetlerimi-
ze bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul 
Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında 
keşif ve gözetleme görevine devam ediyor.” ifadeleri kullanıl-
mıştır.

Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, ülkemizin ma-
yınlarla mücadele konusundaki tavrına ilişkin şu açıklamayı 
yapmıştır:

“Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hep-
si teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendirili-
yor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir 
şekilde anında imha ediliyor.”
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“Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tes-
pitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale 
için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle hava-
dan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölge-
ye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücade-
le Türk Silahlı Kuvvetlerinin hâkim olduğu, başarılı olduğu 
bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı 
olduğumuz da herkes tarafından görüldü.”

Ülkemizin mayınların kimseye zarar vermeden tespit edilip 
imha edilmesine dönük çabaları neticesinde 06.04.2022 tari-
hinde Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir 
mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edilmiş 
ve söz konusu mayın emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Ülkemizin mayınlar konusunda izlediği başarılı politika saye-
sinde, Karadeniz’de mayın kaynaklı herhangi bir can veya mal 
kaybı yaşanmamıştır. Son olarak Millî Savunma Bakanımız Sa-
yın Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, “Mayın temizleme ihtiyacı 
olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak 
ve ona göre icraatta bulunulacaktır. Ancak şu aşamada bu konu-
da, mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunma-
maktadır.” ifadelerini kullanmıştır.
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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan krizin ilk gü-
nünden itibaren söylem ve eylemlerini uluslararası 
hukuk ile dış politika ilkeleri doğrultusunda  gerçek-
leştiren Türkiye, krizin her geçen gün şiddetlendiği  

ortamda, mevcut uluslararası sistemin etkisizliğine rağmen 
uluslararası hukukun en temel ve öncelikli düzenlemelerinin 
gözetilmesinde öncü aktör olmuştur. Bu doğrultuda, iki ülke 
arasında esir değişimine yönelik müzakerelerin tesis edilme-
sinde ve işleyişinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın her iki ülkenin devlet başkanları ile görüşmeleri be-
lirleyici etki taşımıştır.

E S I R  D E Ğ I Ş I M L E R I
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Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna 
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi 
trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200’den fazla 
savaş esirinin mübadelesi 21 Eylül 2022 tarihinde gerçekleş-
miştir. Söz konusu değişimin ardından Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna’nın resmî makamlarının yanı sıra uluslararası ve böl-
gesel örgütlerden de Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve ba-
şarılarına ilişkin takdir ve şükran açıklamaları yapılmıştır. BM 
Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında doğrudan Türkiye’nin 
rolünü vurgulayarak, teşekkür ettiğini ifade etmiştir. 

Türkiye’nin insani diplomasi ilkeleri esasında krizin başlan-
gıcından bu yana sürdürdüğü aktif ve etkili yaklaşımıyla ger-
çekleştirilen taraflar arası ilk geniş kapsamlı esir değişiminin 
ardından mübadeleler iki ülkenin karşılıklı müzakereleri ile 
sürdürülmüştür. Ukrayna’nın Geçici İşgal Altındaki Toprak-
larının Yeniden Bütünleştirilmesi Bakanlığı, Rusya ile yapılan 
esir takaslarıyla 2022’de 1596 Ukrayna vatandaşının serbest 
kaldığını açıklamıştır. 
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Türkiye’nin bu husustaki hassasiyeti ve girişimleri 2023 yı-
lında da devam ettirilmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu ta-
rafından Ankara’da “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” 
başlığıyla düzenlenen uluslararası konferansta, Rusya İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna 
Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç’un ev sahipliğinde bir araya gelmiş ve esir değişimleri hu-
susunda iki ülkenin iyi niyet beyanlarını aktarmışlardır. Bu 
doğrultuda, iki ülkenin ilgili kuruluşlarından yapılan açıkla-
malar da taraflar arası mübadelelerin 2023 yılının ilk günlerin-
de de gerçekleşmekte olduğunu ifade etmektedir. 
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin uluslara-
rası alandaki en önemli yansımalarından biri de Uk-
rayna’nın tahıl üretimi ve ihracatındaki önemli rolü 
nedeniyle, gıda konusunda olmuştur. Ukrayna liman-

larından tahıl yüklü gemilerin ayrılamaması, dünya genelinde 
bir gıda krizinin habercisi olarak algılanmıştır. Rusya-Ukrayna 
krizinin başlangıcından itibaren barışçıl bir diplomasi izleyen 
Türkiye, tüm dünyayı etkileme potansiyeline sahip bu krize de 
kayıtsız kalmamış ve krizin aşılmasına yönelik çeşitli girişim-
lerde bulunmuştur. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vo-
lodimir Zelenski ile görüşmelerinin ardından Türkiye, sorunun 
çözümü için inisiyatif almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
diplomatik girişimleri doğrultusunda Millî Savunma Bakanlı-
ğının yanı sıra diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, iş birliği 
içinde hareket ederek çalışmalara başlamıştır.

Çalışmalar dâhilinde Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi 
Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savun-
ma Bakanı Oleksii Reznikov ile çok sayıda görüşme gerçekleş-
tirmiştir. Bunun ardından kamuoyunda “kırmızı hat” olarak 
nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğru-
dan temas hattı hayata geçirilmiştir. “Kırmızı hat” diplomasisi 

TA H I L  K O R I D O R U N U N 
A Ç I L M A S I N D A  V E 

S Ü R D Ü R Ü L M E S I N D E 
T Ü R K I Y E ’ N I N  Ö N C Ü  R O L Ü
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çerçevesinde ülkeler birer general belirlemiş ve BM’nin de bir 
görevlendirme yapmasının ardından görüşmeler, ikili olarak 
başlamıştır. Bu kapsamda ilk adım 21 Haziran’da Moskova’da 
atılmıştır. Moskova’da yapılan askerî heyetler toplantısı sonra-
sı “Azov Concord” gemisi, Mariupol’dan ayrılmıştır. Sonrasın-
da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarına bağlı 
askerî heyetlerle BM heyetleri, ilk dörtlü toplantılarını 13 Tem-
muz’da İstanbul Kalender Kasrı’nda gerçekleştirmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Uk-
rayna devlet başkanları ile ayrı ayrı görüşerek süreci olgunlaş-
tırmış ve Rusya, Ukrayna ve BM tarafları, Türkiye’nin öncülü-
ğünde krizin aşılması için bir araya gelmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-
lerinde, 22.07.2022 tarihinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Bir-
leşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin 
Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” im-
zalanmıştır. Söz konusu belgenin imza törenine BM Genel Sek-
reteri Antonio Guterres de katılmıştır. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Tahıl ve Yi-
yecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki 
Girişimi Belgesi” imza töreni öncesi yaptıkları konuşmada dip-
lomasinin önemine işaret etmişlerdir.

Söz konusu belgenin imza törenine BM Genel Sekreteri Anto-
nio Guterres de katılmıştır.
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleş-
tirilen törende Türkiye adına Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna 
adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine 
tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl 
ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi 
imzalamıştır.

İstanbul’da taraflarca imzalanan anlaşma ile birlikte muhte-
mel bir gıda krizinin önüne geçilmiş ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızın süreçteki rolü birçok uluslararası aktör tarafından tak-
dirle karşılanmıştır. Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin 
güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, 
İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülke Türki-
ye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
tebrik ve teşekkür mesajı yayımlamıştır. 
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İstanbul’da imzalanan anlaşma, tahıl ürünlerinin Ukrayna’ya 
ait üç liman üzerinden gerçekleştirilmesini öngörmüştür. Ay-
rıca anlaşma kapsamında yine İstanbul’da Müşterek Koordi-
nasyon Merkezi kurulması ve tahıl sevkiyatının bu merkezden 
koordine edilmesi kararlaştırılmıştır.

Anlaşmayı takip eden süreçte 27.07.2022 tarihinde İstanbul’da 
Millî Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müş-
terek Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreni düzenlenmiş ve 
merkez faaliyetlerine başlamıştır.
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Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada merkezin faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri 
vermiştir:

“Merkezin vazifesi, Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri 
gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından 
emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve 
sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM’den 
5’er temsilciden oluşmaktadır. Sahada bu merkezle ilişkili her-
hangi bir askerî unsur mevcut değildir. Bu merkez, girişime dâ-
hil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak, uydu, 
internet ve diğer muhabere vasıtaları ile ticari gemilerin intika-
lini teknik olarak takip edecek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler 
ve BM ile koordineli olarak yürütecektir. Ukrayna limanların-
daki yükleme ile Türkiye’deki limanlara varışta uygun görüle-
cek mevkilerde, müşterek denetim timleri tarafından gemilerin 
kontrolleri yapılacaktır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraf-
larca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak ve ona 
göre icraatta bulunulacaktır. Ancak şu aşamada bu konuda, 
mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunma-
maktadır. Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli ola-



GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DİPLOMASİ  |  167  

cak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, 
yenilenecektir. Bu merkez ayrıca Karadeniz’deki tüm ticari ge-
milerin hareketlerini millî altyapımız, Türkiye’nin sahip olduğu 
millî altyapı ve diğer imkânlarla izleyebilecek, diğer kurum ve 
kuruluşlarla birebir görüşme yapılabilecektir.”

“Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Em-
niyetli Sevki Girişimi Belgesi”’nin imzalanmasının ardından 
Ukrayna’dan yola çıkan ilk gemi İstanbul’a ulaşmıştır. Odessa 
Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni isimli gemi Lüb-
nan’ın Tripoli Limanı’na gitmek üzere önce İstanbul Boğazı’n-
da demirlemiş, yapılan denetimlerin ardından yoluna devam 
etmiştir.

Tahıl yüklü ilk geminin İstanbul’dan geçmesinin akabinde 
gemi geçişleri aralıksız olarak sürmektedir. Ukrayna limanla-
rından ayrılan tahıl yüklü gemiler, dünyanın çeşitli limanları-
na güvenle varmaktadır. 
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BM’nin İstanbul’daki tahıl koordinasyon merkezinin açıkladı-
ğı verilere göre, Türkiye, Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddeleri 
ihracatında  önde gelen ülkelerdendir. 1 Ağustos-25 Aralık ta-
rihleri arasında Ukrayna’nın Odesa, Çornomorsk ve Yuzni/Piv-
dennyi limanlarından çıkan tahıl yüklü gemiler, toplamda 15 
milyon ton tahıl taşımıştır. Türkiye, en fazla tahıl taşınan ülke-
ler sıralamasında 2,2 milyon tonla İspanya’dan sonra ikinci sı-
radadır. Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatının  %44’ü Avrupa, 
%29’u Asya, %15’i Türkiye ve %12’si Afrika’ya gerçekleşmiştir.

Ukrayna’dan mısır taşıyan “Arizona” gemisi İskenderun Körfezi’ne ulaştı
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Ukrayna limanlarından tahıl yüklü ilk geminin hareket ettiği 1 
Ağustos’tan 25 Aralık’a kadar yaklaşık 15 milyon ton ürün sevk 
edilmiştir. Sevk edilen ürünler içinde en büyük payı yüzde 42 
ile mısır, yüzde 29 ile buğday, yüzde 7 ile kanola, yüzde 6 ile 
ayçiçeği yağı almıştır.

Uluslararası Tahıl Konseyi verilerine göre dünya piyasalarında 
buğday fiyatı savaş ile birlikte artmaya başlamıştır. Buğday fi-
yatında Ocak 2022 dönemine göre yıl içinde yüzde 40’a varan 
artışlar gerçekleşmiştir. Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imza-
lanma sürecinin duyurulmasıyla birlikte düşüş eğilimine giren 
buğday fiyatları, Kasım 2022’de aynı seviyesini korumaktadır. 
Ayrıca 2022 yılı Ekim ayı sonunda Rusya’nın anlaşmayı askı-
ya alma kararı ile fiyatlarda kısmi bir artış olsa da Türkiye’nin 
girişimleriyle anlaşmaya devam edilmesi fiyatları eski seviye-
sine getirilmiş ve Türkiye’nin süreç boyunca almış olduğu ini-
siyatiflerin önemi bir kere daha ortaya çıkmıştır. 
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Ukraynalı çiftçiler Türkiye’ye olan minnettarlıklarını dile getirdiler.
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Rusya-Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren ba-
rıştan yana bir tavır belirleyen ülkemiz, taraflar ara-
sında barışın tesis edilmesine dönük diplomatik gi-
rişimlerde bulunmanın yanı sıra kamu diplomasisi 

alanında da birçok faaliyette bulunmuştur. Krizin her iki tarafı 
ile de diyaloğu sürdürebilen ender ülkelerden olan ülkemiz, Uk-
rayna’da yaşanan insani krizin hafifletilmesi amacıyla çeşitli 
adımlar atmıştır. 

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk ‘Barış’ Için Sahaya Çıktı

Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak 
amacıyla başlatılan “Shakhtar Donetsk Global Tour” kapsamın-
da, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında bir dostluk maçı 
oynanmıştır. 

B A R I Ş  V E  I S T I K R A R I 
S A Ğ L A M A K  I Ç I N  K A M U 

D I P L O M A S I S I
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Ülker Stadı’nda “Barış için futbol” temasıyla oynanan karşılaş-
madan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna’nın millî marşı okunmuş 
ve Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duru-
şunda bulunulmuştur.

Ukraynalı bazı futbolseverlerin de tribünden takip ettiği karşı-
laşmadan elde edilen gelir, savaş nedeniyle zarar gören insanlar 
ve çocuklar için bağışlanmıştır. Karşılaşmayı 11 bin 781 biletli 
taraftar izlemiş ve 5 milyon grivna (2,5 milyon lira) gelir elde 
edilmiştir.
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Galatasaray Ile Dinamo Kiev, Ukrayna’daki Çocuklara Yar-
dım Için Özel Maç Yaptı

Galatasaray ile Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibi, bu ülkede yaşa-
nan savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçta karşı 
karşıya gelmiştir. İki takım “Barış için maç” sloganıyla Nef Sta-
dı’nda özel maçta karşılaşmıştır.

Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka 
öncesinde, Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybedenler için bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur ve Dinamo Kievli 
futbolcular, maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla 
çıkmıştır.
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Antalya’da “Barış Için Futbol”: Antalyaspor ile Shakhtar 
Donetsk ‘Barış’ Için Sahaya Çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, özel maçta 25 Nisan 2022 tarihinde 
Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelmiştir.

Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dik-
kati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Shakhtar 
Donetsk Global Tour” kapsamında yapılan maç, Antalya Sta-
dı’nda oynanmıştır.
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Maçtan elde edilen gelir, savaş mağdurları ve çocuklar yararına 
kullanılmak üzere bağışlanmıştır.
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Savaştan Kaçan Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı Istan-
bul’da Kampa Girdi

Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, ülkelerindeki savaş nede-
niyle Paris Paralimpik Oyunları’na İstanbul’da hazırlanmıştır. 

Savaş sebebiyle mağdur olan, 8-24 yaşlarında 7 sporcu ve 3 ant-
renörün kamp için 17 Şubat’ta İstanbul’a gelmiştir. Sporcular 
kamp yaptıkları süre boyunca Kasımpaşa Spor Kulübü tesisle-
rinde konaklamıştır.
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Ayrıca, Paris Paralimpik Oyunları’na hazırlanan sporculara ih-
tiyaç duydukları malzeme desteği de sağlanmıştır.

Ukrayna’daki Futbol Kulüplerinin Altyapısından 12 Sporcu 
Kayseri’ye Geldi

Ukrayna’da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 
sporcu, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirler-
den ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayse-
ri’ye gelmiştir.
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Ukrayna’da savaşın ağır geçtiği bölgelerden Türkiye’ye gelen 12 
çocuk ve bir ebeveyn Kayserispor kulüp tesislerinde ağırlanmış-
tır.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki şartların bir 
an önce normale dönmesi ve sporcu çocukların bu travmatik 
dönemden kısa sürede kurtulması temenni edilerek, “Burada 
bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü 
olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” ifadesi 
aktarılmıştır.

Ukrayna’daki Futbol Kulüplerinin Altyapısından 131 Spor-
cu Trabzon’a Geldi

Ukrayna’da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 131 
sporcu, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirler-
den ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Trab-
zon’a gelmiştir.
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Bulundukları şehirlerdeki futbol takımlarının altyapısında for-
ma giyen sporcuları Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Kulübü 
yöneticileri karşılamıştır.

Ukrayna’dan sporcularla birlikte gelen kafile lideri Tatyana 
Nesterenko zor zamanlarında çocuklara ve Ukrayna’ya yardım 
eden Türkiye’ye teşekkür ettiğini söylemiştir.
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Bursa’da Misafir Edilen Ukrayna Millî Takımı Kafilesi Tür-
kiye’ye Müteşekkir

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukray-
na İşitme Engelli Oryantiring Millî Takımı Bursa’nın İnegöl ilçe-
sinde misafir edilmiştir.

İnegöl Belediyesi’nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin ko-
naklayan 16 kişilik kafile, bungalov evlerde misafir edilmiş ve 
misafirlerin 3 öğün yemek, kişisel ve özel ihtiyaçları İnegöl Be-
lediyesi tarafından karşılanmıştır.



GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DİPLOMASİ  |  183  

YÖK, Ukraynalı Akademisyenler Için Türk Üniversiteleri-
nin Kapılarını Açtı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sa-
vaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve bilimsel 
faaliyetlerine devam etmek isteyen Ukraynalı akademisyenlere 
Türkiye’nin kapılarının açık olduğunu belirtmiştir. 

Özvar, “Şu anda ülkemizde yüzlerce yabancı uyruklu bilim insa-
nı, aktif olarak Türkiye’nin bilgi birikimine, üniversite eğitimine, 
öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ukrayna’dan veya 
başka bir ülkeden güvenli bir liman arayan, huzur içerisinde bi-
limsel faaliyetlerine devam etmek isteyen bütün bilim insanları-
na kapılarımızın açık olduğunu, Türkiye’de mutlu olabilecekle-
rini ifade etmek isteriz.” diye konuşmuştur.
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Antalya’da Ukrayna Vatandaşlarına Yönelik Konser Düzen-
lendi

Antalya’da, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen 
Ukrayna halkına destek amacıyla şarkıcı Ruslana tarafından 
konser verilmiştir.

Ukrayna’nın Antalya Konsolosluğu ve Antalya Ukraynalılar 
Topluluğu tarafından, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İno-
vasyon Merkezi’nde (ASSİM) “Savaşsız Çocukluk” projesi kap-
samında düzenlenen hayır fuarına, 2004’te İstanbul’da düzen-
lenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukraynalı şarkıcı 
Ruslana da katılmıştır.
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Antalya’da Ukrayna Vatandaşlarına Yönelik Yardım Konse-
ri Düzenlendi

Antalya’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen 
Ukrayna halkına destek olmak amacıyla keman ve piyano resi-
tali gerçekleştirilmiştir.

Ukrayna Ailesi Derneği, Akdeniz Ukraynalılar Derneği ile Uk-
rayna Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde, Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Bilkent Senfoni Orkest-
rası kemanisti Yevgeniy Kostryskyy ve piyanist Rustam Rah-
medov sahneye çıkmıştır.
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Jamala, Ukrayna’da Yaşananları Dünyaya Duyurmak Isti-
yor

Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, İstan-
bul’dan Ukrayna halkının sesini duyurmuştur. Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın başlamasıyla 2 çocuğuyla Kiev’i terk ederek önce Ter-
nopil şehrine, çatışmaların artmasıyla da Romanya üzerinden 
Türkiye’ye gelen sanatçı, “Ben de kendimi Türkiye’nin bir par-
çası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği 
olduğu için kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissederim ve 
tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka 
bir ülke gelmedi bile.” şeklinde konuşmuştur. 
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YEE Başkanı Ateş: Türkiye’de 5 Bine Yakın Ukraynalı Türk-
çe Öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
YEE’nin güncel çalışmaları ve gelecekte planladığı etkinliklere 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda Antalya’da 1200’den faz-
la yetim çocuk kalıyor. Biz bu süreçte gerek onların Türkçe öğ-

renimini desteklemek, gerek kültür sanat faaliyetleriyle onların 
kişisel gelişimini, psikolojik mutluluğunu temin amacıyla birçok 
faaliyet yapıyoruz. Aynı zamanda Ukrayna’dan Türkiye’ye sığı-
nan birçok Türkolog var. Bu Türkologları da harekete geçirerek 
Türkiye’ye gelmiş ya da dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Uk-
raynalılara Türkçe eğitim setleri hazırladık ve uzaktan Türkçe 
öğretimi vasıtasıyla da Türkçe öğretiyoruz.” diye konuşmuştur.

Açıklamasının devamında Ateş, “Şu anda Türkiye’de 5 bine ya-
kın Ukraynalı Türkçe öğreniyor. Bunlar gerek bizde zaman za-
man uzaktan Türkçe derslerine katılıyor, gerekse farklı şekiller-
de Türkiye’de Türkçe öğreniyorlar. Bu sayının giderek artması 
bekleniyor.” bilgisini paylaşmıştır.
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Ukrayna’dan Gelen Çocuklar Kötü Günleri Oyunlarla Unut-
maya Çalışıyor

Ukrayna’da yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli buldukları 
Türkiye’ye gelen ailelerden bazıları Dışişleri Bakanlığının orga-
nizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmiştir.

Kırklareli Valiliği, yurtta kalan çoğunluğu çocuk Kırım Tatar 
Türkleri ve Ahıska Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık 
odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkân sunmuştur.
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Ukraynalı Savaş Mağduru Çocuklara Dönük Çok Sayıda Et-
kinlik Düzenlenmiştir

Savaş mağduru çocuklar Ankara Gölbaşı’nda spor eğitimi al-
maktadır.

Ukrayna’nın savaş mağduru şampiyon çocukları Antalya’da 
eğitimlerini sürdürmektedir.
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Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınarak 
Bursa’ya gelen aileler ve çocukları için, Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle moral etkinliği düzen-
lenmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde ya-
pılan çocuk şenliğine, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Bur-
sa’ya yerleşen 400 çocuk ve aileleri katılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, savaş 
bölgesinden tahliye edilen ve Sakarya’ya getirilen Ukraynalı ye-
tim çocuklarla bir araya gelmiştir.
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Tür-
kiye’nin kapılarını açtığı Ukraynalı yetim çocuklar, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde gönüllerince 
eğlenmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın 
Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı (YTB) tarafından Türkiye’de misafir edilen Kiev mer-
kezli Kırım Ailesi Derneği üyelerinin savaş mağduru Ukraynalı 
çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar programında 
misafir etmiştir.
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Rusya-Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren aktif 
bir diplomasi trafiği yürüten ve krizin barışçıl yollarla 
aşılması için çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 18.08.2022 tarihinde Ukray-

na’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna 
Devlet Başkanı Zelenskiy ile Potoçki Sarayı’nda baş başa görüş-
menin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres bir araya gelmiştir.

S AVA Ş TA  Z A R A R  G Ö R E N 
B Ö L G E L E R I N  Y E N I D E N 

I N Ş A S I N A  T Ü R K I Y E ’ N I N 
K AT K I S I
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Görüşmenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Zelenskiy ve 
Guterres ortak basın toplantısı düzenlemişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya gerçekleştirmiş olduk-
ları ziyarette gündeme gelen konulardan bir tanesi de savaşın 
yarattığı tahribat sonrasında Ukrayna’nın yeniden inşası konu-
su olmuştur. 

Bu kapsamda, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapı-
sının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında bir 
anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, Ukrayna Altyapı 
Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanımız Sayın Meh-
met Muş tarafından imza altına alınmıştır.

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna’nın yeniden inşası için 
bir Görev Gücü oluşturulacaktır.

Görev gücü ile Ukrayna’da yollar, köprüler, su ve elektrik altya-
pısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesis-
lerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecektir.



Türkiye’nin İstikrara Katkısı: 
Barış İçin Çok Yönlü Diplomasi








