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Gündem Maddesi: Dağlık Karabağ sorunu hakkında  ne gibi önlemler alınabilir? 

Ülke: Gürcistan 

 

 

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet 

cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, 

güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz 

belirler.Gürcistan gelişmekte olan bir ülkedir ve İnsani Gelişme Endeksi'nde 70. sıradadır. 

Ülke Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma 

Örgütü üyesidir. Gürcistan, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı'ndan sonra kısıtlı uluslararası 

tanınmışlık kazanmış Abhazya ve Güney Osetya olmak üzere iki de facto bağımsız bölgeyi 

kapsamaktadır. Dünyanın çoğu devleti bu bölgeleri Gürcistan'ın Rusya tarafından işgal altında 

olan bölgeleri olarak kabul etmektedir. 1980'li yıllarda bir bağımsızlık hareketi başladı ve 

büyüdü, Nisan 1991'de Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılması ile sonuçlandı. Daha 

sonraki dönemin büyük bir kısmında Gürcistan iç karışıklıklar, Abhazya ve Güney 

Osetya'daki ayrılıkçı hareketler ve ekonomik krizle uğraştı. Gürcistan 2003 yılındaki Gül 

Devrimi'nin ardından NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini hedefleyen güçlü bir Batı yanlısı 

dış politika izledi, ülkede bir dizi demokratik ve ekonomik reformlar yapıldı. Bu karışık 

sonuçları beraberinde getirdi ancak ülkenin kurumlarını güçlendirdi. Ülkenin Batı yanlısı 

politikası Rusya ile ilişkileri kötüleştirdi, Ağustos 2008'de Rus-Gürcü Savaşı ve 

Gürcistan'ın Rusya ile günümüzde de devam eden bölgesel anlaşmazlıkları ile 

sonuçlandı. Arkeolojik araştırmalar, Gürcistan'ın büyük ölçüde Karadeniz'de ve daha 

sonra tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu nedeniyle antik çağlardan beri birçok toprak ve 

imparatorluk ile ticaret yaptığını göstermektedir. Kafkas Dağları'nda altın, gümüş, bakır 

ve demir çıkarılmıştır. Gürcü şarap yapımı çok eski bir gelenek ve ülke ekonomisinin 

önemli bir dalıdır. Ülkenin oldukça büyük hidroelektrik kaynakları 

bulunmaktadır. Gürcistan'ın modern tarihi boyunca, ülkenin iklimi ve topografyası 

nedeniyle tarım ve turizm başlıca ekonomik sektörler olmuştur. 20. yüzyılın büyük 

bölümünde, Gürcistan ekonomisi Sovyet komuta ekonomisi modeli içindeydi.  
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Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan ve Ermenistan halkalarının refahı için bir an önce 

çözüme kavuşturulması gereken bir konudur. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı 

olarak kalmasını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü gözetilmelidir. 

 

Gürcistan ülkesi olarak çözüm fikirlerimiz şu yöndedir; 

• Azerbaycan ve Ermenistan’ın menfaati doğrultusunda ulaşımı sağlama, 

uluslararası transiti geliştirmek amacıyla demiryolu ve karayolu ulaşımının yeniden 

şekillendirilmesi ve bu yeni şekillenen yolda komşu ülkelerin 

(Gürcistan,Türkiye,Rusya,İran..) yararlanabilmeleri. 

• Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması 

için Birlesmiş Milletler tarafından onaylanmış uzun süreli barışın sağlanması 

üzerine bir sözleşme imzalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


