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Ukrayna Avrupa kıtasının doğusunda yer alan bir ülkedir.Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, 

kuzeybatısında Beyaz Rusya, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında 

Romanya ve Moldova ile kara sınırı vardır. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı 

bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Kiev ve resmi dili Ukraynacadır. Şu anki devlet başkanı 

Volodimir Zelenski'dir. Bağımsızlığını 24 Ağustos 1991'de ilan etmiştir. Yüzölçümü  603.549 

km²'dir nüfusu ise 2019 verilerine göre 41,98 milyondur. Ukrayna'nın nüfusunun % 46.24’ünü 

erkekler, % 53.76’sını ise kadınlar oluşturmaktadır. Nüfusun % 14’ü 0-14 yaş aralığında, % 12’si 

15-24, % 57’si 25-64, % 15’i ise 65 yaş ve üzerindedir. Ukrayna 603.549 km²' ile tamamı 

Avrupa'da bulunan en geniş ülkedir dünyanın ise en büyük 46. ülkesi olmakla beraber geçirdiği  

birçok savaş ve işgal nedeniyle topraklarının bazı kısımlarını kaybetmiştir. Rusya'nın Kırım 

topraklarını yasa dışı ilhak etmesi buna yakın zamanlı bir örnektir. Ukrayna 1986 yılında, tarihin 

en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil faciasını yaşamıştır. Sovyetler Birliği’nde 

1990’lara gelinirken “yeniden yapılanma” adı altında yaşanan çözülme sürecinde, tüm diğer eski 

Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Ukrayna’da da milliyetçi dalga yükelişe geçmişitir, sonrasında 24 

Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını elde etmiştir. Diğer Sovyet 

sonrası devletleri gibi, gayri safi yurt içi hasılanın 1991 yılında çökmesiyle Sovyetler Birliği'ni 

izleyen 10 yıl boyunca GSYİH hızla düşmüştür. 2008 yılında Büyük Durgunluk dünya çapında 

başlamış ve bu durgunluk Ukrayna'ya da ulaşmıştır ekonomi bundan sonra birçok iniş çıkışa 

sahip olmuştur. Bunların yanı sıra ülke içerisindeki çatışma ve savaşlardan dolayı kaçarak göç 

edenlerin sayısı da 2.000.000 kişidir. Ülkedeki okur yazarlık oranı % 99.7 ile yüksek bir sayıdadır. 

Ülke covid-19 virüsünden kötü etkilenmiştir, dünya genelinde vaka sayısı tablosunda ilk 20nin 



içerisinde bulunmaktadır. Virüsün yayılımı Ukrayna'da Eylül ayında yükselişe geçmiştir Kasım ve 

Aralık ayılarındaysa vakalara çokça rastlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü birçok önlem alınmış ve 

kısıtlamalar getirilmiştir. 

 

Ülkenin Devlet Başkanı Zelenski ve Dışişleri Bakanı Kuleba'nın dile getirdikleri üzere Ukrayna 

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemekte. Azerbaycan’ın, Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğünü desteklediği gibi Ukrayna’nın da Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek 

verdiğini belirten Zelenski, “(Azerbaycanlılar) Kırım’ın yasa dışı ilhak edildiğini açıkça söylüyorlar 

ve bizim bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekliyorlar. Dolayısıyla birbirimizi destekliyoruz” 

diyerek tarafını belli etti. Zelenski Azerbaycan veya Ermenistan’a askeri destek sağlamasının söz 

konusu olmadığını da belirtti, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyalog ve gerginliğin 

azaltılması çağrısı yapıyoruz. Ancak, Azerbaycan ile ilişkilerimiz son iki yıldır çok özel. Ekonomik 

ve jeopolitik yönden çok güçlü” ifadelerini de kullandı. 

Ukrayna delegesi olarak çözüm fikrimiz şu şekildedir: 

  İki tarafın da bir masa içerisinde oturup adil bir ortam dahilinde tartışma hazırlayarak durum 

uzlaşılıp çözülebilir 

Sonuç olarak iki tarafın da iyiliğine çıkacak savaş gerekmeksizin sonuçlanabilicek kararlar 

alınabilir. 

 

  

 

   


