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Vladimir Putin & Büyük Rusya 

Projesi 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart 2018 günü, Rus 

vatandaşları, Federal Meclis ve Devlet Duma’sı üyelerine 

yaptığı ve hayalindeki Rusya Federasyonu’nun vizyonunu 

çizdiği tarihi konuşmanın tam metni. 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 15 Nisan 2018 

 

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rus Vatandaşları, Federasyon Meclisi ve Devlet 

Duma’sının üyeleri, 

 

Bugün yapacağım konuşma, yaptığımız tercihler ve attığımız her adım, önümüzdeki on 

yıllarda ülkemizin geleceğini şekillendireceğinden, tıpkı içinde yaşadığımız zamanlar 

gibi çok özel bir dönüm noktasıdır. 

 

Rusya, tarihte böyle dönüm noktalarında; kendisini geliştirme ve yenileme, yeni 

bölgeler keşfetme, şehirler inşa etme, uzayı fethetme ve büyük buluşlar yapma 
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kabiliyetlerini defalarca ispatlamıştır. Gelenekler ve değerlerle birleşen bu değişmez 

ileriye dönük hamleler, ulusumuzun 1000 yıllık tarihi boyunca devamlılığını 

sağlamıştır.  

 

Çok büyük zorlu değişimlerden geçtik ve yeni ve aşırı derecede karmaşık ekonomik ve 

sosyal zorlukları alt etmeyi, ülkemizin bütünlüğünü korumayı, demokratik bir toplum 

inşa etmeyi ve onu özgürlük ve bağımsızlık yoluna sokmayı başardık. 

 

Karmaşık federatif yapısı ve farklı kültürleriyle, insanların hafızalarında hala canlı olan 

tarihsel bölünmelerle ve Rusya’nın tarihi boyunca karşılaşmak zorunda kaldığı büyük 

zorluklarla, bizimki gibi muazzam ve çoklu etnik yapıdaki bir ülke için kritik olan 

sürdürebilirlik ve istikrarı, hayatın hemen hemen bütün alanlarında sağlamayı 

başardık. 

 

 
Yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisi kayboluyor. İllüstrasyon: Vestnik 

Kavkaza 

 

Bununla birlikte sürdürebilirlik gelişmenin sadece temelidir, fakat garantisi değildir. 

Ortada bu kadar çok sorun hâlâ duruyorken, başardığımız istikrarın rehavete yol 

açmasına izin verme hakkımız bulunmamaktadır. 

 

Bugün Rusya, güçlü dış ekonomi ve savunma potansiyeli ile dünyanın önde gelen 

ulusları arasında yer almaktadır. Fakat biz henüz, son derece önemli görevimizi yerine 

getirme bağlamında ve insanların yaşam ve refah kalitesini garantiye almakta gereken 

seviyeye ulaşmadık. Fakat bunu yapmak zorundayız ve bunu yapacağız. 
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Geçmişte ifade ettiğim gibi, devletlerin modern dünyadaki rolü ve yeri, sadece veya 

ağırlıklı olarak sahip oldukları doğal kaynaklar veya üretim kapasiteleri ile 

belirlenmemektedir; belirleyici rol, her bireyin gelişme, kendini kanıtlama ve 

yaratıcılığı için sağlanan koşulların yanı sıra, insanlar tarafından oynanmaktadır. Bu 

nedenle her şey, Rusya halkının korunmasına yönelik gayretlere ve vatandaşlarımızın 

refahını garanti altına almaya bağlıdır. Bu alanda belirleyici bir atılım yapmayı 

başarmalıyız. 

 

Tekrar ediyorum, bu maksatla sağlam bir temel atılmıştır. Bu nedenle, şimdi yeni 

görevler belirlemeli ve bunları başarmalıyız. İddialı programlar ve sosyal projelerin 

uygulanmasında geçmişten gelen büyük bir deneyime sahibiz. Rus ekonomisi ne kadar 

dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır ve bugünkü istikrarlı makro ekonomik durum, ileriye 

doğru atılmak ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmek için bize yeni fırsatlar sunmaktadır. 

 

 
Rusya ile Pakistan bilgi teknolojileri alanında iş birliğine imza attılar. Foto: 

CorridorPK 

 

Son olarak, dünya şu anda, insanların yaşam seviyelerini geliştirmek ve ekonomi, 

altyapı ve devlet yönetim ve idaresini modernize etmeyi mümkün kılan muazzam bir 

teknolojik potansiyel biriktirmektedir. Teknolojik devrimin bu devasa potansiyellerini 

ne kadar etkin kullanacağımız ve onun zorluklarına nasıl tepki göstereceğimiz yalnızca 

bize bağlıdır. Bu anlamda, önümüzdeki birkaç yıl, ülkenin geleceğini belirlemede rol 

oynayacaktır. Tekrar ediyorum, bu yıllar belirleyici olacaktır. 

 

Sizlere nedenini anlatacağım. Şimdi söyleyeceklerimin iç siyasi döngü ve hatta devlet 

başkanlığı seçimi ile hiçbir ilgisi yoktur. Devlet başkanı kim seçilirse seçilsin, her bir 
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Rus vatandaşı ve hepimiz birlikte, dünyada neler olup bittiğini, etrafımızda neler 

olduğunu ve ne gibi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu görebilmeliyiz. 

 

Teknolojik ilerleme hızı çok keskin bir biçimde ivme kazanmaktadır. Dramatik bir 

şekilde yükselmektedir. Bu teknolojik dalgaya binmeyi başaranlar çok daha ilerilere 

gidecektir. Bunu yapmayı başaramayanlar ise bu dalgaya kapılarak boğulup 

gideceklerdir. 

 

 
Dünyanın en güvenli ve maliyet-etkin insanlı uzay aracı Soyuz- Foto: wiki-zero.com 

 

Teknolojide geri kalma ve bağımlılığın anlamı; ülke açısından güvenlik ve ekonomik 

fırsatların azalması ve sonunda da bağımsızlığın kaybedilmesidir. Artık işler böyle 

yürümektedir. Teknolojide duraklama, kaçınılmaz olarak insan potansiyelini zayıflatır 

ve aşındırır.  Yeni işler, modern şirketler ve çekici bir hayat, eğitimli ve yetenekli genç 

insanların gideceği başka, daha başarılı ülkelerde gelişir ve böylelikle toplumun 

yaşamsal güçlerini ve gelişme enerjisini tüketir. 

 

Söylediğim gibi değişiklikler bütün uygarlığı ilgilendirmektedir ve bu değişikliklerin 

kapsamlı boyutu da aynı derecede güçlü bir tepki gerektirmektedir. Bu tepkiyi 

göstermeye hazırız. Gerçek bir atılım için hazırız. 

 

Bu güvenim, ilk bakışta mütevazı görünüyor olsalar da bugüne kadar birlikte 

başardıklarımızın sonuçlarının yanı sıra, Rus toplumunun birlik ve beraberliği ve en 
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önemlisi de Rusya’nın muazzam potansiyeli ile yetenekli ve dahi insanlarımızdan 

kaynaklanmaktadır. 

 

Daha ileri gitmek ve dinamik bir şekilde gelişmek için bütün alanlarda özgürlüğü 

yaymalı, demokratik kurumları, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve 

mahkemeleri güçlendirmeli ve aynı zamanda ülkeyi dünyaya, yeni fikirlere ve 

girişimlere açmalıyız. 

 

Uzun zamandır geciken bir dizi zor karar almamızın zamanı geldi. Gelişmemizin 

önünde duran ve insanlarımızın tam kapasitelerini ortaya koymalarını engelleyen her 

şeyden kurtulmamız gerekmektedir. Bütün kaynakları odaklamak ve bütün gücümüz 

ve irademizi sonuç vermesi kesin olan bu cüretkâr gayret için toplamak bizim 

sorumluluğumuzdur. 

 

 
Putin’in birinci önceliği Rus ailelerinin refah seviyesini artırmaktır. Foto: 

Commons.wikimedia.org 

 

Aksi takdirde; kendimiz, çocuklarımız veya ülkemiz için hiçbir gelecek olmayacaktır. 

Mesele, birinin ülkemizi ele geçirmesi veya yıkması değildir. Hayır, tehlike bu değildir. 

Asıl tehdit ve bizim esas düşmanımız; geride kalıyor olduğumuz gerçeğidir. Eğer bu 

trendi tersine çevirmeyi başaramazsak daha da geride kalacağız. Bu tıpkı ciddi bir 

kronik hastalığın sürekli olarak vücuttaki enerjiyi tüketmesi ve onu içten adım adım 

tahrip etmesi gibidir. Bu yıkıcı süreç, genellikle vücut tarafından hissedilmez. 

 



   Sun Savunma Net 
 

Sayfa 6 / 61   Ercan Caner 
 

Hiçbir engelin bizi güvenle ve bağımsız olarak ileri gitmekten alıkoymaması için 

yaratıcı güce hâkim olmalı ve gelişmeyi hızlandırmalıyız. 

 

Arkadaşlar, önceliğimiz ne olmalıdır? Yinelemek istiyorum ki ben, başlıca ve en önemli 

gelişme faktörünün, insanların refahı ile Rus ailelerinin gelişmesi ve zenginliği 

olduğuna inanıyorum. 

 

2000 yılında, nüfusun yaklaşık olarak %30’na denk gelen 42 milyon insanın fakirlik 

sınırının altında yaşadığını hatırlatmama izin verin. 2012 yılında bu gösterge %10’a 

düşmüştür. 

 

 
Evsizlere dağıtılan yemeği alan yaşlı bir Rus kadın- Foto: Live Journal 

 

Fakirlik, ekonomik krizden kaynaklanan nedenlerle bir miktar artmıştır. Bugün 20 

milyon Rus vatandaşı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Şüphesiz bu rakam, 2000 

yılındaki 42 milyon insandan çok düşüktür, fakat hâlâ çok fazladır. Çok mütevazı 

hayatlar yaşamak zorunda olan çalışan insanlar dahi vardır. 

 

Yakın tarihimizde ilk kez asgari ücret, asgari geçim düzeyi ile eşitlenmiştir. Bu 

düzenleme, 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve bundan yaklaşık 4 milyon 

insan yararlanacaktır. Bu oldukça önemli bir adımdır fakat soruna kalıcı bir çözüm 

olmaktan hâlâ çok uzaktır. 
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Etkisiz hale gelen ve artık eskiyen istihdam yapısını iyileştirmemiz ve insanlara, onları 

motive eden, sosyal refah seviyelerini geliştiren ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına 

yardım eden iyi işler sağlamamız gerekmektedir. Yeterli sayıda yüksek maaşlı işler 

yaratmalıyız. Bu, önümüzdeki on yılın ana hedeflerinden bir tanesi olan, sürdürülebilir 

uzun vadeli gerçek gelir artışının gerçekleştirilmesine ve önümüzdeki altı yılda fakirlik 

oranının en az yüzde elli oranında azaltılmasına da yardımcı olacaktır. 

 

Ulusal gelişmeye olağanüstü katkılar sağlayan eski nesillerin üyelerine her yönden 

destek olmak ahlaki görevimizdir. Yaşlı vatandaşlar, uzun, aktif ve sağlıklı bir yaşam 

için gerekli koşullara sahip olmalıdır. En önemlisi de emekli maaşlarını yükseltmeli ve 

enflasyona yenik düşmemeleri için düzenli olarak ayarlamalıyız. Bunun yanı sıra, 

emekli maaşları ile emeklilik öncesindeki maaşlar arasındaki boşluğu azaltmak için de 

mücadele etmeliyiz. Ve tabii ki, yaşlılar için sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sosyal 

desteği artırmalı ve yalnız kalanlar ile hayatlarında zorluklarla karşılaşanlara yardım 

etmeliyiz. 

 

 
Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında bahsettiği yaşlılar. Foto: tripsavvy 

 

Bütün bu meseleleri bütüncül bir yaklaşımla ele almalıyız. Gördüğüm kadarıyla 

gelecekteki yeni hükümet, yaşlıların sistematik olarak desteklenmesi ve yaşam 

kalitelerini iyileştirmek için özel bir program hazırlamak zorunda kalacaktır. 

 

Her insanı önemli ve değerli görüyoruz. İnsanlar kendilerine ihtiyaç duyulduğunu 

bilmek isterler ve torunlarını ve torunlarının çocuklarını görecek uzun ve sağlıklı bir 

hayat sürmelidirler. İnsanlar çocuklarının büyüdüklerini ve güçlü, hızla gelişen ve yeni 

gelişme seviyelerine erişen başarılı bir ülkede, onların başarılı olduklarını görmek 

isterler. 
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Rusya, dünyanın en büyük beş küresel ekonomisi içindeki yerini sağlamlaştırmalı ve 

kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH), önümüzdeki on yılın ortasında %50 

oranında yükseltmelidir. Bu kesinlikle çok zor bir görevdir. Bunu başarmaya hazır 

olduğumuzdan eminim. 

 

Kuşkusuz yaşam beklentisi, vatandaşların ve ülkenin refah seviyesini ölçmekte 

kullanılan son derece önemli bir parametredir. 2000 yılında Rusya’da, erkeklerde 60 

yaşa kadar düşen ortalama yaşam beklentisi, 65 yaşın biraz üzerinde gerçekleşmiştir. 

Bu rakam sadece düşük değil tam bir trajedidir ve bu parametre trajik bir şekilde 

yetersizdir. 

 

 
Ulusa sesleniş konuşmasında sağlık meselesine değinen Putin muayene olurken. 

Foto: Carnegie India 

 

Geçtiğimiz son birkaç yılda Rusya, ortalama yaşam beklenti seviyelerinde dünyanın en 

yüksekleri arasında olan, büyük bir artış göstermektedir. Bu görevi yerine getirmeyi 

başardık. Ortalama yaşam beklenti seviyeleri yedi yıl arttı ve şimdi toplam 73 yıla çıktı. 

Fakat şüphesiz bu da yeterli değildir. Bugün tamamen yepyeni bir hedef belirlemeliyiz. 

Önümüzdeki on yılın sonuna kadar Rusya, atak yaparak ortalama yaşam beklentisi 80 

ve üzerinde olan Japonya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler arasına katılmalıdır. 

 

Bununla birlikte sağlıklı, aktif ve dolu bir yaşam süren insanların da ortalama yaşam 

beklenti seviyeleri, bir hastalığa yakalanmadıkları sürece planlanandan çok daha hızlı 

yükselmelidir. Önceki yılların olumlu trendlerini göz önünde bulundurarak bu hedefi 

başaracağımıza güveniyorum. Bu maksatla, her insanın hayatının değişmesi için 

Rusya’nın tamamı, gelişmesinde çok büyük bir hamle yapmak zorunda kalacaktır. 
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Arkadaşlar, modern bir yaşam ortamı yaratmak ve ülkenin her yerindeki bütün kentler 

ve köyleri dönüştürmek zorundayız. Bunu yaparken, kimlik ve tarihsel miraslarının 

korunduğundan emin olmalıyız. Kent ortamı ve altyapıyı yenilemede zaten olumlu bir 

tecrübemiz var. Bu konuyu açıklamama izin verin. Kazan, Vladivostok ve Sochi gibi 

kentler, geçmişte bu tür yenilemelerden faydalandılar. Birçok bölgesel başkent ve 

küçük kentlerde değişim yola çıkmış durumdadır. Genel olarak, şimdi bunu nasıl 

yapacağımızı biliyoruz. 

 

 
Rusya’da büyük kentlerde yükselen yaşam kalitesi. Foto: Sputnik International 

 

Rusya genelinde, gelişmekte olan kentler ve diğer yerleşim birimlerini de kapsayan, 

önümüzdeki altı yıllık dönemde, bu alanda yapılacak harcamaları en az iki katına 

çıkaracak geniş ölçekli bir mekânsal gelişme programının başlatılmasını öneriyorum. 

 

Kentleri ve diğer yerleşim birimlerini geliştirmek maksadıyla harcanacak çabaların 

sağlık, eğitim, çevre ve ulaşım gibi diğer alanlardaki zorlukların da çözülmesini 

gerektirdiği açıktır. Bu segmentlerdeki bütün girişimler ilave fon ihtiyacı doğuracaktır. 

Bu meseleden konuşmamın sonraki safhalarında daha fazla bahsedeceğim.  

 

Kentsel yenileşme, son teknoloji ürünü inşaat teknolojisi ve malzemeleri, modern 

mimari çözümler, sosyal hizmetler için sayısal teknoloji, ulaştırma ve kamu sektörü 

tarafından desteklenmelidir. Diğer şeylerin yanı sıra bu durum, konut ve kamu 

hizmetleri sektörlerini daha şeffaf ve verimli bir hale getirecek ve böylece insanlar 

oldukça makul bir maliyetle kaliteli hizmet alabileceklerdir. 
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Bu büyük ölçekli proje daha iyi ekonomik ve sosyal gelişme umutları, modern bir 

yaşam ortamı ve kültürel ve sivil girişimler için, küçük ve yeni işletmeler için uygun bir 

ortam vaat etmektedir. Bunların hepsi Rusya’da büyük ve yaratıcı bir orta sınıfın ortaya 

çıkmasına yardımcı olacaktır. 

 

 
Rusya’da giderek yok olan köyler. Foto: Al Jazeera 

 

Elbette, bunların çoğu, belediye ve yerel otoritelere ve onların yeni fikirlere açık olup 

olmayacaklarına bağlı olacaktır. Çocuklu aileler, emekliler ve engelliler de dâhil olmak 

üzere, çeşitli nesillerin farklı ihtiyaçlarını karşılama yeteneği de etkili olacaktır. 

İnsanların kendi kentleri ve köyleri hakkında belirleyici söz hakları olmalıdır. Bunu, 

belediye başkanları ile yapılan toplantılar dâhil birçok kez görüştük. Bugün, sizlere 

bunu üstün körü bir şekilde yapın demiyorum. Sizlerden bu meseleyi her seviyedeki 

karar vericilerin dikkatine sunmanızı rica ediyorum. 

 

Kentlerin gelişmesinin bütün ülke için itici bir güç olması önemlidir. Rusya geniş 

toprakları olan bir ülkedir ve aktif, dinamik yaşamı birkaç büyük kentte yoğunlaşamaz. 

Büyük kentler enerjilerini dağıtmalı ve bütün Rusya’nın dengeli, uyumlu ve mekânsal 

gelişmesinin desteklenmesine hizmet etmelidir.  

 

Bu nedenle uygun modern bir altyapıya acil ihtiyaç vardır. Bu konuya sonra geri 

döneceğim. Ancak, gelişmiş kamu hizmetlerinin, küçük kasabalar ve köylerde 

yaşayanların, büyük kentlerde mevcut olan bütün fırsatlardan ve modern hizmetlerden 

faydalanabilmelerini sağlayacağı açıktır ve daha küçük kasabalar Rusya’nın sağlam 
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sosyal ve ekonomik yapısına entegre edileceklerdir. Aynı zamanda küçük kasaba ve 

köylerimizin kültürel kimliklerini korumalarına ve benzersiz potansiyellerini yeni bir 

şekilde yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak girişimleri de destekleyeceğiz. 

 

 
Rusya Federasyonu’nun Geniş Toprakları 

 

Kırsal alanların sosyal ve altyapısal gelişmesine özel dikkat gösterilecektir. Rus tarımı 

şimdiden küresel bağlamda rekabetçi bir endüstri haline gelmeyi başarmıştır. Bu 

nedenle bu başarı için ter döken insanlar rahat ve modern bir yaşam sürmelidirler. 

 

Arkadaşlar, herkesin, her ailenin kendi evine, kendi konutuna sahip olmasının ne 

kadar önemli olduğunu anlıyorum. Bunun Rusya’nın en büyük problemi olduğunu da 

biliyorum. Yıllardır bu mesele bir türlü çözülememektedir. Hükümetler kaç kez söz 

verdiler ve denediler, içtenlikle bu problemi çözmek için çaba gösterdiler. Fakat bunu 

yapabiliriz ve şimdi yapmalıyız. 

 

2017 yılında Rusya’da üç milyon ailenin yaşam koşulları gelişti. Şimdi artık istikrarlı 

bir seviyeye ulaşmak zorundayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum, modern Rusya 

tarihinde ilk kez olmak üzere bu seviyeyi her yıl en az beş milyon ailenin barınma 

koşullarını geliştirdiği bir seviyeye çıkarmalıyız. Geçtiğimiz yıl 3,1 milyon rakamına 

ulaştık, fakat bunu beşe çıkarmak zorundayız. Üstelik bu ulaşılabilir bir hedeftir. 
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Konut edinebilmeyi artırmak için üç temel faktör görüyorum. İlki insanların 

gelirlerinin yükselmesidir. Bundan geçmişte bahsettim ve bunu sağlamak zorundayız. 

İkincisi konut finansman sistem faiz oranlarının düşürülmesi ve son olarak da tabi ki 

konut piyasasında artan bir arzdır. 

 

 

 
Rusya’da faiz oranları oldukça yüksektir. Foto: Acquisition.Ru 

 

Sizlere çok az insanın hatırladığı bir şeyi hatırlatmak istiyorum; 2001 yılında verilen 

uzun vadeli konut kredi sayısı 4,000’dir. Sadece 4,000. Faiz oranı, döviz kredileri dâhil 

olmak üzere %30 gibi yüksek bir seviyedeydi. Bu arada, verilen uzun vadeli ev 

kredilerinin yarısı döviz cinsindendi. O zamanlar çok az insan konut kredisi almayı 

göze alabiliyordu. Geçtiğimiz yıl konut kredileri neredeyse bir milyon rakamına ulaştı. 

Aralık ayında, ruble üzerinden verilen kredilerde ortalama faiz oranı, ilk kez %10’nun 

altına düşmüştür. 

 

Kredi koşullarının münferit olduklarını ve borçludan borçluya farklılıklar 

gösterebildiğini tabi ki biliyoruz. Fakat ortalama faiz oranını 7-8 seviyesine düşürmek 

için çalışmaya devam etmeliyiz. İfade ettiğim bu oran için uzun görüşmeler yaptık. 

Hedeflenmesi gereken rakamın %7 olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki altı yılda konut 

kredileri, Rus aileleri, çalışan insanlar ve genç profesyonellerin çoğunluğu için 

erişilebilir olmalıdır. 

 

İşte bazı rakamlar. 1950’lerden 1970’li yıllara kadar biz yılda yaklaşık olarak 60 milyon 

metrekare konut inşa ettik. Bu rakam 1990’lı yılların sonunda 70 milyona ulaştı. Şimdi 

ise her yıl yaklaşık 80 milyon metrekare konut inşa ediyoruz. Bazı yıllarda çok daha 

fazla konut inşa ettik, fakat ortalama rakam 80 milyondur. Daha da ileri gitmeli ve bu 
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alanda yeni zirvelere erişmeliyiz, yani her yıl 80 ile 120 milyon metrekare konut inşa 

etmeyi başarmalıyız. Bu oldukça iddialı, fakat yeni teknolojiler, inşaat şirketlerimizin 

edindikleri tecrübenin ve yeni malzemeler de göz önüne alındığında, gerçekçi bir 

hedeftir. 80 milyondan 120 milyon metre kareye yükselmek ihtiyacımız olan ve 

başarabileceğimiz şeydir. Nedenini söyleyeceğim: eğer her yıl 5 milyon ailenin yeni 

konutlara sahip olmasını istiyorsak yılda 120 milyon metre kare rakamına erişmek 

zorundayız. 

 
Rusya’da sürdürülen konut inşaatları. Foto: ITE Build & Interiors 

Paralarını konut projelerine yatıranlar güvenli bir şekilde korunmalıdır. İnsanların 

değil, geliştiriciler ve bankaların riskleri yüklendiği durumlarda kademeli olarak birim 

inşaatından proje finansmanına geçmeliyiz. 

Kişisel emlak vergisinin de gözden geçirilmesini öneriyorum. Emlak vergisi adil ve 

ödenebilecek miktarda olmalıdır. 

 

Bu salonda da olan bazı insanlar, bu verginin mülkün piyasa değerine dayanması 

gerektiğine beni ikna etmeye çalıştılar. Bana, Teknik Envanter Bürosu tarafından eski 

değerlerin kullanımının çağdışı bir uygulama olduğunu söylediler. Fakat gerçekte, 

piyasa değeriyle kıyas götürür olması gereken kadastral değerin, çoğu zaman bunu çok 

fazla aştığı ortaya çıktı. Anlaşma bu değildi. Ve insanların bizden bekledikleri bu 

değildi. 

 

Verginin yanı sıra arazilerin kadastral değerini hesaplama mekanizmasını da gözden 

geçirmeliyiz. Öyle veya böyle gerçek piyasa değerini aşmamalıdır. Buna yönelik bütün 

kararlar, bu yılın ilk altı ayında gecikmeksizin alınmalıdır. 

 

Arkadaşlar, kentleri, kasabaları geliştirmek ve iş faaliyetlerini iyileştirmek ve 

Rusya’nın bütün bölgelerine entegre etmek maksadıyla ülkenin her yerine gelişmiş 

haberleşme sistemleri ile girmeliyiz. 
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Kırım Köprüsü birkaç ay içinde araç trafiğine, gelecek yıl da tren trafiğine açılacaktır. 

Bu, Kırım ve bütün Rusya Karadeniz Bölgesinin gelişmesine de bir ivme 

kazandıracaktır. 

 

Bugüne kadar federal yolları yenileştirdik. Şimdi de bölgesel ve mahalli yolları 

modernize etmek zorundayız. Şu anda rakamlar hakkında konuşmayacağım, fakat 

onları biliyorum. Federal yolların çoğunlukla yenileştirildiği bir gerçektir. Bölgesel 

yollarda durum biraz daha kötü, mahalli yollar ise tamamen kabul edilemez bir 

durumdalar. Bunu bölgesel ve kent başkanlarına söylüyorum: dikkatinizi sürekli 

olarak yollara odaklamalısınız. Yol inşaat kalitesini, ileri teknoloji ve çözümler, uzun 

vadeli altyapı kredileri ve ömür devri sözleşmeleri kullanarak geliştirmelisiniz. 

 

Şüphesiz bir diğer kritik görev de yollardaki emniyeti geliştirmek ve trafik 

kazalarındaki ölüm oranlarını asgari seviyeye düşürmektir. 

 

 
Rusya’da her yıl yenisi eklenen yollar. Foto: Yaconto.com 

 

Genel olarak önümüzdeki altı yıl içinde Rusya’nın yol yapımı ve onarımları için yapılan 

harcamaları neredeyse iki katına çıkarmalı ve bütün kaynaklardan 11 trilyon rubleden 

daha fazla para tahsis etmeliyiz. Bu çoktur; unutmayın ki 2012-2017 yılları arasında 

6,4 trilyon ruble ayırdık, fakat 11 trilyona ihtiyacımız var. 
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Büyük Avrasya ulaştırma koridorları da geliştirilecek. Avrupa’nın parçası olacak 

otomobil yolu; Avrupa-Asya-Pasifik koridorunun inşası halen sürmektedir. Bizimle 

birlikte bu projeye katılan Çinli ve Kazakistanlı ortaklarımız kendi sorumluluklarına 

düşen kısımları tamamlamış durumdalar. Onların kısımları açılmış durumda, bu 

nedenle biz de işimizi hızlandırmak zorundayız. 

 

Baikal-Amur Ana hattı ve Trans-Siberian Demiryolunun kapasitesi, önümüzdeki altı 

yıl içinde 1,5 kat artarak 180 milyon tona ulaşacaktır. Konteynerlerin Vladivostok’dan 

Rusya’nın batı sınırlarına ulaşması yedi gün sürecektir. Bu proje, hızlı ekonomik 

getiriler sağlayacak olan altyapı projelerinden sadece bir tanesidir. Navlunu da 

kapsadığından, yapılan bütün yatırımlar çok süratli bir şekilde geri dönecek ve 

bölgenin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

 

 
Baikal-Amur ve Trans-Siberian Demiryolları. Harita: Sokol Tours 

 

Demiryollarımızdan transit geçen yüklerin hacmi neredeyse dört kat artmalıdır. Bu, 

Rusya’nın Avrupa ile Asya arasındaki transit yük taşımacılığında küresel bir lider 

olması anlamına gelmektedir. 

 

1990 yılında Sovyetler Birliği limanlarının toplam 600 milyon tonluk kapasitesi vardı, 

fakat ülke bölündükten sonra bunun neredeyse yarısını kaybettik. 2000’li yılların 

başlarında Rusya limanları sadece 300 milyon kapasiteye sahiptiler. Geçen 17 yıl 

boyunca bu rakam üç kat artmıştır. 2017 yılının başlarında Rusya’nın toplam liman 

kapasitesi, tarihinde ilk kez 1 milyar tonu aşmıştır. Grafiklerden görebildiğiniz gibi bu 

rakam Sovyetler Birliği tarafından ulaşılan rakamın üçte ikiden daha fazla oranında 

aşmaktadır. Bu arada, bu rakamlar 2017 yılı başındaki rakamlardır ve bugünkü 

kapasite 1,025 milyar tona ulaşmış durumdadır. 
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Rusya kuzeybatısında yer alan Ust-Luga ticari limanı. Foto: Pinterest 

 

Bu kapasiteyi, Azov ve Kara Deniz havzasındaki limanlara olan bağlantı 

demiryollarındaki kapasiteyi 1,5 kat artırıp 131 milyon tona ulaşarak, daha da artırmak 

zorundayız. 

 

Kuzey Denizi Güzergâhı, Rusya’nın Arktik ve Uzak Doğu bölgelerinin gelişmesinde 

anahtar rol oynayacaktır. 2025 yılına kadar bu güzergâh üzerindeki kargo trafiği on kat 

artarak 80 milyon tona ulaşacaktır. Hedefimiz bu güzergâhı gerçek bir küresel ve 

rekabetçi ulaşım rotası haline getirmektir. Kuzey Denizi Güzergâhının, bugüne kadar 

kullandığımızla karşılaştırıldığında, Sovyetler Birliği zamanında daha aktif olarak 

kullanıldığını hatırlatmama izin verin. Bu yolu kesinlikle geliştireceğiz ve yeni ufuklara 

taşıyacağız. Bundan hiç şüphem yok. 

 

Rusya’nın Uzak Doğu’suna yatırımları çekmek ve burada sosyal ve ekonomik büyüme 

merkezleri oluşturmak için proaktif politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

İnsanların bu bölgeye göç etmesi ve böylelikle nüfusun artması için, insan dostu bir 

ortam sağlamak maksadıyla gereken bütün koşulları oluşturacağız. 

 

Arktik bölgesinde bir dizi büyük ölçekli endüstriyel proje başlatılmıştır. Bu projeler en 

yüksek çevre standartları ile uyumludurlar. Bu stratejik bölgede Rusya’nın çıkarlarını 

garanti altına alması beklenen araştırma, ulaşım, seyrüsefer ve askeri altyapıyı 

güçlendiriyoruz. Rusya son teknoloji ürünü nükleer buz kıran gemiler inşa etmektedir. 

Bugüne kadar dünyanın en güçlü buz kıran filosuna sahiptik ve bu böyle kalmaya 

devam edecektir. 
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Rusya genelinde bütün bölgesel havaalanı ağını yenileyeceğiz ve genişleteceğiz. Altı yıl 

içinde bölgelerin yarısı birbirlerine direkt uçuşlarla bağlanacaktır. Komşu bir bölgeye 

uçarken Moskova’da aktarma yapmak zorunluluğu artık geçmişte kalacak. Şimdiden 

bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu plan havacılık ve havaalanlarının da geliştirilmesini 

kapsamaktadır. 

 

 
Rusya Havaalanı Ağı Haritası. Foto: Maps of the World 

 

Mekânsal Gelişme Stratejisi, trafik altyapısının bel kemiğinin modernizasyon ve 

genişletilmesi için hazırlanacak olan kapsamlı planının temelini oluşturacaktır. Bunun 

gelecek hükümet için bir öncelik olacağına inanıyorum. 

 

Rusya sadece dünyanın en önemli lojistik ve ulaştırma merkezi olmakla yetinmeyip, 

aynı zamanda çok önemli olan, büyük veri olarak adlandırılan büyük hacimli bilgilerin 

depolanması, işlenmesi, aktarılması ve güvenilir bir şekilde korunması için küresel bir 

merkez haline gelmelidir. 

 

Genel olarak altyapı gelişmesi küresel teknolojik değişimleri de göz önünde 

bulundurmalıdır. Diğer bir ifadeyle şimdi üzerinde düşündüğümüz projeler, altyapıyı 

dronlar ve sayısal deniz ve hava seyrüsefer altyapısı ile birleştirecek pratik çözümler 

sunmanın yanı sıra lojistik akışı kolaylaştırmak maksadıyla, yapay zekâyı da 

kullanmalıdır. 
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Aynı şekilde enerjinin üretilmesi, depolanması ve aktarılması için de yeni 

teknolojilerin kullanılmasını devreye sokmalıyız. Önümüzdeki altı yıl içinde enerji 

üretim sektörümüzü modernize etmek için 1,5 trilyon ruble özel yatırım çekmeyi 

planlıyoruz. Ülkenin her yerindeki güç sistemi sayısal teknolojiye dönüştürülmek 

zorundadır. Uzak alanlara elektrik sağlamak maksadıyla, dağıtık üretim olarak 

adlandırılan yöntemi kullanmalıyız. 

 

 
Rusya Nükleer Santralleri. Harita: World Nuclear Association 

 

2024 yılına kadar yüksek hızlı internet ülkenin her yerinde olacaktır. Fiber optik 

hatların inşasını nüfusu 250’den fazla olan yerleşim birimlerinin çoğunda 

tamamlayacağız. Kuzeyde yer alan uzaktaki küçük kasabalar, Sibirya ve Rusya’nın 

Uzak Doğu’su internete Rus uyduları ağı ile erişeceklerdir. 

 

İnsanlarımızın sayısal dünyaya erişebilmesi için gelişmiş telekomünikasyonları 

kullanacağız. Bildiğimiz gibi bu, hepsi çok önemli olsalar da modern hizmetler, 

çevrimiçi eğitim ve tele tıbbın çok ötesinde bir şeydir.  Bunun da ötesinde insanlar 

araştırma, gönüllü ve proje grupları oluşturma ve şirket işletmesinde sayısal uzayı 

kullanma imkân ve kabiliyetine kavuşacaklardır. Geniş topraklara yayılan ülkemizde 

yetenek, uzmanlık ve fikirlerin bir araya gelmesi, çığır açan büyük bir kaynak anlamına 

gelmektedir. 
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Arkadaşlar, hepimizi bekleyen çok önemli bir görev de gelişmiş yüksek kaliteli sağlık 

hizmetlerini yaygınlaştırmaktır. Bu alanda dünyadaki en üst uluslararası standartları 

kendimize rehber edinmeliyiz. 

 

Tıp uzmanları tarafından yayınlanan bir rapora göre, sağlık hizmet reformu 

kapsamında, Moskova’da 100’den fazla klinik, hastane ve tıp merkezi kapanabilir. 

Foto: rfdeti.ru 

2019-2024 yılları arasında, her yıl, GSYH’in %4’ünü sağlık hizmet sistemini 

geliştirmek için harcamamız gerekmektedir. Bununla beraber, aklımızda tutmamız 

gereken hedef ise %5’dir. Mutlak anlamda, sağlık hizmet harcamalarını iki katına 

çıkarmak anlamına gelmektedir. Ayrıca, ekonomik gelişmeyi sınırlandırmayacak yeni 

fon fırsatları da bulmalıyız. 
 

Doktorlara, sağlık görevlilerine ve hemşirelere zor ve çok gerekli olan çalışmaları 

nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Birçok şey bu insanların yanı sıra öğretmenlere, 

rehber öğretmenlere ve kültür çalışanlarına bağlıdır ve bunlar yeterli maaş 

almalıdırlar. 

 

2012 Mayıs icra emirlerini uygulamak için çok şeyler yaptık. Birkaç başarısızlık 

olduğunu itiraf etmeliyim, fakat genel olarak, bu emirlerin zorlu hedeflerine rağmen, 

bunlar olmaksızın bugün gördüğümüz sonuçları alamazdık. Kendimize daima iddialı 

görevler belirlemek zorundayız. 
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Şimdiye kadar elde ettiğimiz pozisyonları kaybetmemeliyiz. Maaşların seviyesini 

kastediyorum. Kamu sektöründeki ücretlerin yanı sıra; insanların refah seviyelerini 

belirleyen sağlık, eğitim ve diğer alanlarda hizmetlerin kalitesi ve çalışanların 

yetenekleri artmaya devam etmelidir. 

 

 
Moskova’da modern bir hastaneden görünüm 

 

Son yıllarda ülkedeki hastane ağını optimize etmeyi başardık. Bu, verimli bir sağlık 

sistemi oluşturmak maksadıyla yapıldı. Fakat bazı durumlarda bugün ifade etmek 

zorundayım, gerekenden çok fazla idari değişiklikler getirildi: küçük kasabalar ve 

köylerdeki hastaneler kapandılar. Hiç kimse bir alternatif sunmadı ve insanlar 

neredeyse tıbbi yardımdan yoksun bırakıldılar. Onlara yapılan tek tavsiye; kente 

giderek orada tedavi olmalarıydı. Bunun kabul edilemez olduğunu ifade etmeliyim.  

Ana unsur olan; insanları, çıkarlarını ve ihtiyaçlarını, eşit fırsatları ve adaleti unuttular. 

 

Böyle bir durum, sağlık hizmetleri veya başka bir alanda olmamalıdır. Gerek 

duyulduğunda temel sağlık hizmetlerine kolayca erişmeyi sağlamalı veya 

yenileştirmeliyiz. Bunu yapabiliriz, fakat bunu en baştan, reformlara başladığımızda 

yapmak zorundaydık. 

 

Bu mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. 2018-2020 arasındaki dönemde, 

nüfusu 100-2,000 arasında olan bütün küçük kasabaların bir sağlık merkezi ve ayakta 

tedavi kliniğine sahip olmasını sağlamak zorundayız. Nüfusu 100 kişiden az olan 

köylerde, böyle köylerimiz de var, mobil tıp üniteleri tesis edeceğiz ve arazi araçlarını 

gerekli bütün tıbbi cihazlar ile donatacağız. 
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Bu projeler çok yakından takip edilmelidir. Bunları aşırı derecede önemli olarak 

değerlendiriyorum. Ve Russian Popular Front’a (Rusya Halk Cephesi) insanlarla 

teması sürdürmelerini, tabandaki duruma göz kulak olmalarını rica ediyorum. Bunun 

yanında ayakta tedavi klinikleri ve paramedik istasyonları, bölgesel sağlık hizmet 

tesisleri ve önde gelen tıbbi merkezler de bütün ulusal sağlık hizmet sisteminin her bir 

kişiye yardıma dahil olabilmesi için tek bir sayısal ağa bağlanmalıdır. 

 

 
Cherepovets kentinde cehennem bacaları. Foto: gizmodo.com 

 

Hastalıkların önlenmesi hayati derecede önemli bir görevdir. 1990’lı yıllarda bu iş 

büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Bu durumu düzeltmeye başladık. Bütün insanlara her 

yıl en azından bir kez tam bir gerçek tıbbi muayene fırsatı sağlamak zorundayız. Bu, 

insanın kendi sağlığına karşı sorumlu bir tutum takınmasını teşvik etmek açısından da 

önemlidir. 

 

Modern teşhis, çalışan yaştaki nüfusun ölüm oranını azaltacak ve kardiyovasküler 

bozuklukların tedavisinde pozitif trendleri sağlamlaştıracaktır. Olumlu trendleri 

görebiliriz ve bu çok iyi. Fakat kanser gibi diğer tehditlere karşı da savaşmak 

zorundayız. 

 

Arkadaşlar, sanırım hemen hemen her birimizin kanser hastalığından etkilenen 

akrabaları veya arkadaşları ya da arkadaşlarının arkadaşları bulunmaktadır. Onkoloji 
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merkezlerini modernize etmek, insanları koruyacak olan, erken teşhisten başlayarak 

zamanında etkili tedaviye kadar uzanan modern bir sistem oluşturmak maksadıyla; 

bilim insanlarını, ulusal ilaç endüstrisini içine alan özel bir ulusal kanser programı 

başlatmayı öneriyorum. Bu alanda olumlu deneyimlerimiz var. Kanser tedavisinin 

etkinliğini gösteren, son teknoloji ürünü ve en önemli göstergelerin en üst seviyesine 

ulaşmalıyız, uzmanlar bunların neler olduğunu biliyor olmalılar. 

 

 

Rusya N.N. Blokhin Kanser Merkezi. Foto: Valery Sharifulin / TASS 

 

Arkadaşlar, halk sağlığını korumak için tek başına tıbbi yardım yeterli değildir. Bunun 

yanı sıra Rusya’nın her yerinde çevresel güvenlik için yüksek standartları da 

sağlamalıyız. 

 

Milyonlarca insan standardın altında su içerken, Krasnoyarsk’da olduğu gibi siyah kar 

gördüğümüzde ve Cherepovets, Nizhny Tagil, Chelyabinsk veya Novokuznetsk gibi 

büyük endüstri merkezlerinde insanlar haftalar boyunca sürekli olarak güneşi 

göremezken, uzun bir sağlıklı yaşam sürmeyi başarmak zordur. 

 

Endüstriyel kirliliği azaltsın diye firmalar için çevresel gereksinimleri sıkılaştırdık. 

2019 yılından başlamak üzere, çevreye olumsuz etkileri olan 300 adet endüstriyel 
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işletme mevcut en iyi çevre dostu teknolojiye dönüşmek ve yüksek çevresel risk 

grubundaki bütün işletmeler de aynı şeyi 2021 yılında yerine getirmek zorundadır. 

 

 
Moskova’da her yıl 5.000 kişi hava kirliliği nedeniyle ölmektedir. Foto: Alexey 

Nikolaev/Demotix 

 

Bu problemi çözmeyi birçok kez denedik ve her seferinde şirketlerimiz içerdiği 

zorluklardan şikâyet ettiler. Şimdi artık geriye gitmek yok. Herkesin bu programı artık 

geciktirmeyeceğimizi bilmesini istiyorum. 

 

Termik elektrik santralleri, kazan daireleri ve kamu hizmetlerini de modernize etmek, 

büyük kentlerdeki trafik sıkışıklığını rahatlatmak için yan yollar inşa etmenin yanı sıra 

kamu hizmetlerinde çevreye az zararlı araçları da kullanmak zorundayız. Yetkililer ve 

kamu gönüllüleri 22,000 kadar çöp dökme alanının olduğunu rapor ettiler. Çöp dökme 

alanlarını kentlerin dışına taşımak ve ıslah etmekten başlayarak bu problemi öncelikle 

çözmeliyiz. 

 

İçme suyu kalitesini ciddi şekilde iyileştirmeliyiz. Bazı küçük kasabalara su, günde 

sadece birkaç saat verilmektedir. Bu problemleri çözmek için savunma endüstrisi 

teknolojilerini kullanmalıyız. 

 

Rusya nüfusunun neredeyse yarısının yaşam şartlarını iyileştirecek olan, Baikal ve 

Teletskoye Göllerinin yanı sıra bütün Volga Havzasının benzersiz doğal sistemleri için 

koruma projeleri başlatacağız. 
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24 adet yeni tabiatı koruma alanı ile doğal park oluşturacağız. Buraları, tabiata karşı 

şefkatli ve sorumlu bir tutumu teşvik etmek açısından önemli olan eko turizme açık 

olacaklardır. 

 

 
Rusya’nın doğal park alanları. Harita: Russia Trekking 

 

Arkadaşlar, Rusya’da 2018 yılı ‘‘Gönüllüler Yılı’’ olarak ilan edilmiştir. 2018 yılının her 

seviyedeki yetkililerin gönüllülere yardım etmekle görevlendirildiği bir yasanın kabulü 

ile başlaması son derece simgeseldir. Bugün, proaktif ve ilgili vatandaşlar ve sosyal 

sorumluluk sahibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar çok önemli problemleri çözmeye 

katkı sağlamaktadırlar. Bu proje, insanların ulusal meselelere dâhil olması ve onların 

sivil katılımının yanı sıra, bizi iddialı hedefleri başarmakta tek bir halk yapan kültürel, 

ahlaki ve manevi değerlerin de katılımıdır.  

 

 
Rusya’nın modern eğitim sistemi yabancı öğrencilere de fırsatlar sunmaktadır. Foto: 

Welcome to Study 
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Büyük teknolojik değişimlerin yaşandığı bir çağda kimliğimizi korumak çok önemlidir. 

Bu bakımdan kültür, insanın yaratıcı potansiyelinin kilidini kırabilecek ulusal 

medeniyet şifresi rolünde anahtar bir konuma sahiptir. 

 

Bölgelerde kültür, eğitim ve müze kompleksleri kurulması için bir program 

başlatılmasını öneriyorum. Bu yerler, konser, tiyatro, müzik ve dans okulları ile diğer 

yaratıcı kurumlar kadar, ülkenin önde gelen müzelerine hazinelerini sergileyecekleri 

gösteri alanları sağlayacaktır. Bu kadar çok sanat eserini neden müzelerin depolarında 

saklayalım ki? Genç ve her yaştan insanlara açık olacak kültür merkezlerinden 

bahsediyorum. Bu türden ilk proje Vladivostok’da gerçekleştirilecek ve projenin 

uygulanacağı Rusya’nın diğer bölge ve kentler daha sonra seçilecektir. 

 

 
Sibirya’da bir anaokulunda çocuklar. Foto: Pinterest 

 

Arkadaşlar, çocuklarımız ileri doğru bakan bir Rusya görmek istiyorlar. Bunun birçok 

samimi yansımalarını okullarda çocukların yazdıkları satırlarda görebilirsiniz. İddialı 

hedefleri başarmak istediğinizde cesur hayaller her zaman yardımcı olur. Her çocuğa 

kendi yeteneklerini keşfetmesi ve hayatlarını potansiyellerinin sonuna kadar 

yaşamaları için yardım etmeliyiz. Rusya’nın geleceği dershanelerdedir. Okullar, ülke 

de aynı şeyi yapabilsin diye mevcut zorluklara tepki göstermelidirler. 

 

Uluslararası uzmanlar Rusya’nın dünyadaki en iyi ilkokul sistemlerinden bir tanesine 

sahip olduğunu kabul ediyorlar. Genel eğitimi bütün seviyelerde geliştirmek 

maksadıyla proaktif çabalarımızı sürdüreceğiz. Her bir çocuğun kaliteli eğitime erişme 
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hakkı olduğunun altını çizmek istiyorum. Eşit eğitim fırsatları, ulusal gelişme ve sosyal 

adalet açısından etkili bir itici güçtür. 

 

Çocuklarımıza yenilik, yaratıcı merak duygusunu aşılamak ve onlara modern dünyada 

çok önemli olan bir ekip olarak çalışmayı ve sayısal çağa uygun diğer hayat becerilerini 

öğretebilmek maksadıyla; kişisel öğrenme dâhil tamamen yeni eğitim yöntemlerine 

geçmek zorundayız. Sürekli profesyonel gelişme peşinde olan yetenekli öğretmenleri 

kesinlikle destekleyeceğiz. Ve şüphesiz okulların yönetimini seçmek ve eğitmek için de 

modern bir sistem tesis etmek zorundayız. Güçlü bir fakülte ve üretken bir ahlak tesis 

edilmesinden sorumlu olanlar okul yöneticileridir.  

 

Çocuklarımızın yaratıcı beceri ve yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek maksadıyla 

kapsamlı bir sistem geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sistem bütün ülkeye yayılmalı ve 

Sirius ve Quantorium projelerinin yanı sıra, Rusya’nın her yerindeki okul dışı eğitim 

merkezleri ve çocuk yaratıcı merkezlerinin kaynaklarını da bünyesinde toplamalıdır. 

 

Okulların; üniversiteler, araştırma grupları ve başarılı firmalarla ortak çalışabildiği 

modern bir kariyer yönlendirme sistemi inşa etmek zorundayız. Önümüzdeki 

akademik yılda başlamak üzere ‘‘Geleceğe Bilet’’ adlı yeni bir erken kariyer 

yönlendirme programının okul çocukları için başlatılmasını öneriyorum. Bu program 

çocuklara büyük Rus şirketlerindeki gerçek işleri deneme fırsatı verecektir. Sadece bu 

yıl için bu projeye 1 milyar ruble tahsis edeceğiz. 

 

 
Samara Milli Araştırma Üniversitesi. Foto: Study in Russia 

 

Mentorluğun iyileştirilmesi gereken başka bir önemli husus olduğuna inanıyorum. 

Sadece ileri bilgi ve ahlak kurumları ile bir araya gelerek, gerçek bir ortaklık 

oluşturarak ve nesiller arasında karşılıklı anlayış ile daha güçlü olabiliriz.  
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Arkadaşlar, günümüzde bilgi, teknoloji ve uzmanlık en önemli rekabetçi avantajları 

sağlamaktadır. Gerçek bir atılım ve gelişmiş yaşam kalitesi için bunlar anahtar 

konumdadırlar. 

 

 
Üretimde kullanılan robotik sistemler. Foto: The Moscow Times 

 

Mümkün olan en kısa zamanda, robotik sistemler, yapay zekâ, insansız araçlar, 

elektronik ticaret ve Büyük Veri işleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygın bir 

şekilde kullanılması maksadıyla ilerici bir yasal çerçeve hazırlamalı ve bütün engelleri 

ortadan kaldırmalıyız. Ve bu yasal çerçeve sürekli olarak gözden geçirilmeli ve her bir 

alan ve teknoloji için esnek bir yaklaşıma dayanmalıdır. 

 

5G ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerini derhal uygulamaya sokmak için gereken 

bütün kaynaklara sahibiz. 

 

Kendi sayısal platformlarımızı oluşturmak zorundayız. Bunların küresel bilgi ortamı 

ile uyuşumlu olması gerektiğini söylemek gereksiz. Bu, üretim süreci, finans sistemleri 

ve lojistik alanlarında; finansal işlemler, mülkiyet hakları vb. için çok önemli olan blok 

zinciri teknolojisi de dâhil, yeniden organizasyonun önünü açacaktır. Bu girişimlerin 

gerçek dünya uygulamaları mevcuttur. 

 

Arktik ve deniz sahanlığını geliştirme ve yeni enerji, ulaşım ve kentsel altyapı 

sistemlerini inşa etmekte kullanılanlar dâhil olmak üzere anahtar teknoloji ve 

çözümleri üretmeye ve yerelleştirmeye başlamak zorundayız. Bu aynı zamanda, engelli 
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insanlar için son teknoloji ürünü rehabilitasyon araçları gibi yaşam kalitesinin 

geliştirilmesiyle ilgili alanlar için de önemlidir. 

 

Yüksek teknoloji firmalarını desteklemek, iş hayatına yeni başlayanlara uygun bir 

ortam sağlamak ve yeni endüstriyel çözümler ortaya koymak görevimizdir. Kullanıcı 

dostu bir altyapı, vergi sistemi, teknik düzenlemeler ve girişim finansmanından 

bahsediyorum. 

 

Teknolojik gelişme temel araştırmalara sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. Son yıllarda 

araştırmayı genişletmeyi başardık ve şimdi birkaç alanda önde gidiyoruz. Rusya 

Bilimler Akademisi ve Rusya’nın önde gelen araştırma kurumları bunu başarmamıza 

büyük bir katkı sağladılar. 

 

 
Rusya Bilimler Akademisi- Foto: Nikita Jukov/FLICKR 

 

Araştırma altyapısının geliştirilmesi dâhil, önceki yıllarda yapılan ilerlemelere 

dayanarak araştırmamızı yeni bir seviyeye taşımalıyız. Gatchina ve Dubna’da son 

teknoloji devasa bilim araştırma tesislerinin inşası zaten devam ediyor. Bilim ve Eğitim 

Konseyi geçenlerde Novosibirsk Akademgorodok’da güçlü bir senkrotron çarpıştırıcısı 

ve Moskova Bölgesindeki Protvino’da yeni nesil bir çarpıştırıcı inşa etme kararı 

almıştır. 

 

Bu tesisler ile Rusya, araştırma altyapısının kabiliyetleri ve performansı açısından 

dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Bu yapılanlar, Rus araştırma 

ekipleri ve yüksek teknoloji firmalarına, örneğin yeni ilaçların, maddelerin ve mikro 

elektroniklerin geliştirilmesinde çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır. 
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Hiç şüphesiz bu altyapı ve iddialı araştırma projeleri yurtdışından meslektaş ve 

araştırmacıların dikkatini çekeceklerdir. Bu bakımdan uluslararası araştırma 

ekiplerinin Rusya’da çalışabilmelerine imkân sağlayan yasal bir çerçeve hazırlanması 

gerekmektedir.  

 

Büyük araştırma ve eğitim merkezleri tam kapasite ile çalışmaya başlamalıdırlar. 

Bunlar, üniversiteler, akademik kurumlar ve yüksek teknoloji firmalarının imkân ve 

kabiliyetlerini birleştirecektir. Bu tür merkezlerin; Kazan, Samara, Tomsk ve 

Novosibirsk, Yekaterinburg ve Tyumen, Vladivostok ve Kaliningrad ve diğer kentlerde 

kurulmalarına başlanmıştır. 

 

Bu merkezleri, genom araştırması gibi gelecek vadeden temel disiplinler arası projelere 

odaklamak önemlidir. Bu alanda çığır açan çok büyük bir buluş, birçok hastalığın 

teşhis, önlenmesi ve tedavisinde yeni yöntemler geliştirilmesine yol açacak ve tarımda 

seçim olasılıklarını genişletecektir. 

 

Ulusal matematik okulunun üstünlüğünü pekiştirmek zorundayız. Bu, sayısal ekonomi 

çağında Rusya’ya güçlü bir rekabetçi özellik kazandıracaktır. Uluslararası matematik 

merkezleri de bu tür çalışmalar için platformlar sağlayacaktır. Matematik merkezleri 

Kazan ve Novosibirsk’de zaten kurulmuş durumdadır ve halen faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Alınan kararlar doğrultusunda St. Petersburg, Moskova ve Sochi’de 

yeni matematik merkezleri açacağız. 

 

 
Sobolev Matematik Enstitüsü. Foto: math.nsc.ru 

 

Genç Ruslar zaten bilim ve diğer alanlarda liderliklerini kanıtlamaktadır. Geçen yıl Rus 

okul çocukları uluslararası akademik yarışmalarda 38 adet madalya kazandılar. 

Ekiplerimiz, doğa ve robot bilimleri olimpiyatında, WorldSkills yarışmasında zafer 

kazandılar ve öğrencilerimiz on ikinci kez programlama alanında en iyi olduklarını 

gösterdiler. 
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En iyi uygulamalar ve deneyimlere dayanarak süratle mesleki eğitim sistemini 

modernize etmeli, öğrencilerin eğitiminde niteliksel değişimleri gerçekleştirmeli, 

özellikle teknolojik gelişmenin ileri alanlarında, aslında mühendislik derecesi 

gerektiren mesleki işlerde bir uygulamalı lisans derecesi oluşturmalı ve bunun yanı sıra 

gelişmiş profesyonel yeniden eğitim merkezleri ve profesyonel gelişim merkezlerini 

organize etmeliyiz. 

 

 
Moskova’dan bir görünüm. Foto: FOCUS ECONOMICS 

 

Bunun yanı sıra diğer ülkelerden yetenekli genç insanların üniversitelerimize kayıt 

yaptırmaları için en uygun ve çekici şartların oluşturulmasını da öneriyorum. Zaten 

buraya okumak için gelmekteler. Fakat üniversitelerimizden mezun olan en iyi yabancı 

öğrencilerin Rusya’da çalışmaları için de gereken şartları oluşturmak zorundayız. Bu 

yaklaşım, yabancı bilim insanları ve kaliteli uzmanlar için de geçerlidir.  

 

 
Rusya’dan Göçler, 1997-2013. Grafik: Institute of Modern Russia 
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Rusya vatandaşlığı vermek için uygulanan prosedürlerin de ciddi şekilde geliştirilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Odak noktamız Rusya’nın ihtiyaç duyduğu yabancı 

uluslardan gelen genç, sağlıklı ve iyi eğitilmiş insanlar olmalıdır. Onların Rus 

vatandaşlığını alabilmeleri için basitleştirilmiş bir sistem yaratmaya ihtiyacımız var. 

 

Arkadaşlar, çığır açacak olan gelişmeyi sağlamak ve eğitim, sağlık hizmetleri ve kent 

ortam ve altyapısını yenileştirmek için önümüzdeki altı yılda önemli ölçüde ilave 

fonların bu maksatlar için tahsis edilmesi gerekmektedir. 

 

Soru: ne pahasına? Bu fonları nereden bulacağız? İlk olarak bu görevleri açık bir 

şekilde önceliklendirmek ve hükümet harcamalarının verimliliğini artırmak esastır. 

Büyük projelerin fonlanmasına özel firmaları daha aktif bir şekilde dâhil etmek 

gerekmektedir. Gelecek hükümet yeni vergilendirme kurallarını mümkün olan en kısa 

zamanda oluşturmak zorundadır. Bu kurallar, önümüzdeki beş yıl boyunca istikrarlı ve 

sabit olmalıdır. 

 

 
Rusya İnşaat Sektörü 2006-2014. 

 

Her seviyede bütçe gelirleri sağlayacak ve bütün sosyal yükümlülüklerin 

uygulanmasını garantiye alan mali çözümlere ihtiyacımız olduğunun altını çizmek 

istiyorum. Önemli olan bunların ekonomik gelişmeyi engellemekten ziyade 

desteklemesidir. Bu, ülke ve ilave kaynakların ana kaynağı olan her bir bölgesinin 

ekonomik potansiyelinin birleştirilmesidir. Bu zor bir görevdir, fakat kesinlikle de bir 
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hayal ürünü değildir. Bu, sosyal, altyapı, savunma ve diğer görevleri gerçekleştirme 

hamlesinde temel koşuldur. Yeni hükümet bu büyüme oranlarına ulaşma hedefini 

kendisine rehber olarak belirlemelidir. 

 

 
Sakhalin-I Platformu. Foto: The Telegraph 

 

Son birkaç yılda ekonomimizin sürdürebilirliğini geliştirdik. Ekonominin hidrokarbon 

fiyatlarına bağımlılığı büyük ölçüde azaltılmıştır. Altın ve döviz rezervlerimizi artırdık. 

Enflasyon rekor derecede bir düşme yaşayarak %2’nin biraz üzerinde gerçekleşti. 

Şüphesiz hepimiz, birçok temel ihtiyaçlarda fiyat artışlarının daha yüksek olmasını 

anlıyoruz. Bu durum, kesinlikle yakın bir şekilde, Anti Tekel Servisi dâhil, farklı 

kurumlar tarafından izlenmelidir. Fakat genel olarak bu düşük enflasyon seviyesi 

gelişme için ilave fırsatlar yaratmaktadır. Oldukça yakın bir zamanda, 2015 yılında 

enflasyon oranının neredeyse %13, tam olarak %29,9 seviyesinde olduğunu da izninizle 

hatırlatmak istiyorum. 

 

Aslında Rusya, düşük enflasyon ve genel ekonomik sürdürebilirlik ile yeni bir 

makroekonomik gerçek yaratmayı başarmıştır. İnsanlar için bu, gerçek gelir artışı ve 

daha ucuz konut kredisi şartlarının oluşması anlamına gelmektedir. Girişimciler 

açısından öngörebilirlik ve daha ucuz kredi demektir. İş dünyası da bu yeni makro 

ekonomik şartlara adapte olmak zorundadır. Son olarak da ekonomik durum, uzun 

vadeli borçlanma ve büyük ölçekli altyapı projelerine özel sektör yatırımlarını da 

mümkün hale getirmektedir. 
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Şimdi elimizde bir fırsat var, enflasyonu hızlandırmadan ve dikkatli ve sorumlu 

yaklaşımımızı sürdürerek aşamalı olarak faiz oranlarını düşürmeli ve kredileri daha 

uygun hale getirmeliyiz. Bu konuda Bank of Russia’nın desteğine güveniyorum, 

kararlarını verirken, para politikası tedbirlerini uygularken ve finansal piyasaları 

geliştirirken, artan ekonomik büyüme oranı için uygun ortamı oluşturma ortak hedefi 

doğrultusunda hükümetle birlikte hareket edecektir. 

 

 
Rusya küçük tarım pazarı. Grafik: Grand View Research 

 

Ulusal ekonomi yapısını daha da değiştirmek ve rekabetçiliğini geliştirmek için 

büyüme kaynaklarını temel olarak farklı bir düzeyde kullanmak zorunludur. 

Neredeler?  Her şeyden önce işgücü verimliliğini, yeni teknolojik, yönetimsel ve 

personel bazında artırmak önemlidir. Özellikle bu gösterge açısından hâlâ geride 

kalmış durumdayız. 

 

İmalat, inşaat, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi temel endüstrilerdeki orta ölçekli ve 

büyük ticari kuruluşlarda işgücü verimliliğinin, bizi önümüzdeki on yılın sonuna kadar 

dünyanın önde gelen ekonomilerindeki seviyeye getirecek olan, yılda en az %5 

oranında büyümesini sağlamalıyız. 

 

Artan verimliliğin aynı zamanda daha yüksek ücretler ve bu nedenle de artan tüketici 

talebi anlamına geldiğinin altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu da ekonomik 

büyüme için ilave bir ivme oluşturacaktır. 

 

Bütün faaliyetlerimizde, firmaları teknik olarak karmaşık ürünleri imal etmeleri ve 

daha etkin teknolojiler kullanmaları için zorlamalıyız. Endüstrilerin doğrudan 

desteklenmesi ve onları rekabetçi mallar üretmeyi hedeflemeleri için sübvansiyon ve 

diğer araçların envanterinin çıkarılması gerekmektedir. 
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Artan yatırım büyümenin ikinci kaynağıdır. Bunu GSYH’nin başlangıçta %25 ve 

sonrasında da %27’i seviyesine getirmeyi önceden bir görev olarak belirledik. Maalesef 

henüz bu hedefe ulaşmayı başaramadık. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 

maksadıyla ne pahasına olursa olsun bunu yapmak zorundayız. Ümit ediyorum ki yeni 

hükümet Bank of Russia ile birlikte bu alanda somut bir eylem planı sunacaktır. 

 

Yatırımlar öncelikle sanayinin iyileştirmesi ve teknolojik olarak yeniden donatılması 

ve imalat endüstrisinin güçlendirilmesi maksadıyla kullanılmalıdır. Burada, ortalama 

olarak her iki işletmeden bir tanesinin, bir yıl içinde teknolojik değişiklikler yaptığı 

seviyeye ulaşmasını sağlayacak şekilde en fazla dinamizmi sağlamaya ihtiyacımız 

vardır. Ancak bundan sonra ekonomi ve endüstrideki yenilenme gayretleri fark edilir 

hale gelecektir. 

 

 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında Rus ekonomisi. Grafik: BBC News 

 

Küçük işletmelerin desteklenmesi ekonomik büyümenin üçüncü büyük ölçekli 

rezervidir. Önümüzdeki on yılın ortasına kadar ülkenin GSYH’ne olan katkıları %40’a 

yaklaşmalı ve bu küçük işletmelerde çalışanların sayısı 19 milyondan 25 milyona 

çıkmalıdır. 

 

Girişimcilerin karşılaştığı ana problemlerden bir tanesi finansal kaynaklara erişimdir. 

Küçük ölçekli üretim şirketlerinin desteklenmesi maksadıyla sadece %6,5 faizle kredi 

sağlayan, halen uygulanmakta olan bir hükümet programı mevcuttur. Bu programın 

sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak bu destek mekanizması geniş çapta 

erişilebilir olmalıdır. 

 

Son olarak diğer bir büyüme kaynağı da kaynak dışı dışsatımın gelişmesidir. Şirketlerin 

dış pazarlara girebilmesi için önlerindeki bütün idari engelleri ortadan kaldırmak ve 

en uygun şartları oluşturmak gerekmektedir. 
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Önümüzdeki altı yıl içinde, doğal kaynak ve enerji dışındaki dışsatım miktarını iki kat 

artırarak, özellikle makine işleme ürün dışsatımını 50 milyar dolara çıkararak, 250 

milyar dolar seviyesine ulaşmalıyız. Eğitim, sağlık, turizm ve ulaşım gibi hizmet 

sektörlerinde dışsatım miktarı ise her yıl 100 milyar dolara ulaşmalıdır. 

 

 
Bir halk pazarından görünüm. Foto: Moscow Times 

 

2000’li yılların başlarında, gıda dışalımına derinden bağımlıydık. Bu durum artık 

tamamen tersine dönmüştür. Şimdi çok daha fazla değişimlerin eşiğindeyiz. Bugünden 

itibaren önümüzdeki sadece dört yıl içinde, küresel piyasalara dışarıdan aldığımızdan 

daha fazla yiyecek sağlamayı planlıyoruz. Et ve yüksek katma değerli ürünlerin 

dışsatımını artırmanın yanı sıra, ülkeyi sığır eti, süt ve sebze üretiminde daha fazla 

kendine yeterli hale getirmemiz gerekmektedir. 

 

Tarım endüstrisinin gelişiminin, mal üretimi ile yakından ilişkili olduğunu vurgulamak 

istiyorum. Bununla birlikte bu gelişme küçük çiftlikler ve çalışanları pahasına 

olmamalıdır. Aile işi ve çiftçileri desteklemeliyiz. Kooperatif tarımcılığını geliştireceğiz 

ve kırsal kesimdeki insanların gelirlerini artırmak için gereken şartları oluşturacağız. 

Arada sırada insanların çıkarlarının etkilendiği problemleri duyuyoruz, bunların 

farkındayım. Böyle durumlar çok ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. 

 

Yine de siz tarım endüstrisi çalışanlarına, 134 milyon tonluk rekor seviyedeki hasat için 

teşekkür etmek istiyorum. Bunun, Sovyetler Birliği dönemindeki hasat rekorundan 

daha büyük olduğuna dikkat edin. 1978 yılında SSCB, 127,4 milyon ton hasat rakamına 

ulaşmıştır. Bugün Rusya’nın 100 milyon tonu aşması yaygın hale gelmiştir. 
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Böyle büyük bir hasat seviyesinin bir dezavantajı da vardır. Fiyatlar düştü ve bunun 

yanı sıra bazı depolama ve ulaşım meseleleri de bulunmakta. Üreticilerimizi 

desteklemek maksadıyla 1 Temmuz 2018 tarihine kadar, ürünlerin demiryolu ile 

taşınmasında indirim oranları belirledik. 

 

 
Rusya’da canlı hayvan yetiştiriciliği- Foto: sfera.fm 

 

Bu tedbiri gelecek hasat mevsimlerine yaymanın yanı sıra, Urallar, Sibirya ve 

limanlardan uzak bölgelere yapılan ilave sevkiyatları da kapsayacak şekilde 

düzenlemek gerekmektedir. Ürünleri yerinde işleyebilecek olanlar ve bunu yapmak 

isteyenlere yardım etmeliyiz. Katma değerin yükseltilmesi gerekmektedir. Daha sonra 

bu ürünle hayvancılık sektörüne gidebiliriz. Mart ayında icra edilecek tarım üreticileri 

forumunda kesinlikle bunları ve tarım çalışanları tarafından bildirilen diğer 

problemleri görüşecek ve endüstriyi desteklemek maksadıyla ilave önlemler üzerinde 

duracağız.  

 

Arkadaşlar, ekonominin tam kapasite ile çalışabilmesi için radikal biçimde iş ortamını 

geliştirmek ve girişimci özgürlüğü ile rekabeti sağlamak zorundayız. 

 

Bu konuda önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Devlet kademeli olarak 

ekonomideki payını azaltmalıdır. Bu bağlamda devletin bankacılık sektörünü 

canlandırmak maksadıyla bir dizi finansal varlıkları üstlendiğini belirtmek 
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gerekmektedir. Bu girişimler doğru yönde ilerlemektedir ve tarafımdan 

desteklenmektedir. Bununla birlikte bu varlıklar piyasaya sürülmeli ve gecikmeksizin 

satılmalıdır. 

 

 
Saygı duyulan ve modern bir piyasa lideri olmak isteyen Rusya’da yolsuzluk önemli 

bir problemdir. Foto: Forbes. 

 

Yolsuzluk yapan yetkililer ve emniyet görevlilerinin işletmelere baskı yapmasına neden 

olan her şeyden kurtulmamız gerekmektedir. Ceza Kanunu kurumsal anlaşmazlıkların 

çözümü için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Bunlar idari ve tahkim mahkemelerine 

yönlendirilmelidir. 

 

Girişimcilik Faaliyetlerinde Hukuk Yaptırım Uygulamalarını İzleme ve Analiz Etme 

Çalışma Grubundan, Anayasa Mahkemesi, emniyet kurumları, savcılık ve iş 

dünyasından temsilcilerle birlikte çalışarak, bu konuda bir taslak hazırlamasını talep 

ettim. Bu meseleye kesinlikle ciddiyetsiz bir şekilde yaklaşılmamalıdır. Bütün öneriler 

dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli ve onaylanmalı ve bu iş mümkün olan en kısa 

zamanda yapılmalıdır. 

 

Bunun yanı sıra, vatandaşların veya toplumun çıkarlarına tecavüz eden veya ekonomik 

özgürlükleri ihlal eden suçlarda ceza hukuku sert bir şekilde uygulanmalıdır. 

Vatandaşların sahip olduğu mal ve varlıklara karşı işlenen suçları, yasadışı devir 
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almaları, rekabet hukuku ihlallerini, vergi kaçakçılığını ve kamu fonlarını zimmete 

geçirme suçlarını kastediyorum.  

 

Şimdi başka önemli bir konuya geçmek istiyorum. Çeşitli denetimlerin sayısı azalıyor 

görünürken iş dünyası ile yaptığım toplantılarda sık sık radikal değişikliklerin henüz 

gerçekleştirilmediğini duyuyorum. İşletmelerde müfettişlerin varlığı istisna haline 

gelmeli ve sadece yüksek riskli tesisler ile sınırlandırılmalıdır. Bunun aksine uzaktan 

izleme yöntemleri kullanılabilir. Bütün kontrol ve gözetim sistemi, iki yıl içinde risk 

odaklı bir yaklaşıma geçmelidir. İzninizle bu konuyla ilgili yasal çerçevenin zaten 

yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

 

Kolayca işlerini açabilsinler, zorunlu ödemelerini yapsınlar, hizmetlere ve kredilere 

internet üzerinden erişebilsinler diye insanlara ilk adımı atmaları için yardım etmek 

maksadıyla, iş hayatına yeni giren firmaları desteklemek önemlidir. 

 

 
Rusya’da İnternet Kullanımı. Grafik: Techeu 

 

Sayısal hizmetleri kullanan mal sahipleri ve bağımsız çalışanlar, genel olarak rapor 

vermekten kurtarılmalı ve basit bir işlemle vergilerini otomatik olarak ödemelerine 

imkân sağlanmalıdır. Yazar kasa kullanan işletmelerin de vergi bildirimlerinin 

basitleştirilmesi gerekmektedir. Bunların rutin işler olduğunu biliyorsunuz, fakat bu 

sıkıcı rutin işler bizim güçlü bir şekilde ilerlememize engel olmaktadır. Bunu ortadan 

kaldırmak için gereken her şeyi yapmak zorundayız. Sayısal teknoloji ve platformların 

yoğun şekilde kullanımının, daha fazla şeffaf ve gölge ekonomiden uzak olarak tutarlı 

ve sürekli bir ilerlemeye imkân sağlayacağını da sözlerime eklemek istiyorum. 
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Şimdi, kendi küçük işi, aile firması veya çiftliğini, yenilikçi bir firmayı veya büyük bir 

endüstriyel kuruluşu işleten, Rus iş dünyasının bütün temsilcilerine seslenmek 

istiyorum. Biliyorum, daha çok yapacak işimiz olduğunu biliyorum. Ve sizi temin 

ederim ki üretim kapasitelerini artırma, iş alanları açma ve modern işler yaratmakta 

girişimcilerimize yeni fırsatlar vermek için her şeyi yapacağız. Fakat bunun yanı sıra 

Rus iş dünyasının ülkenin çığır açan gelişmesine katkıda bulunacağını ve toplumda 

girişimci ruhuna duyulan saygının artacağını umuyorum. Bu çok önemlidir. 

 

 
Rusya’da ortalama ücretin yıllara göre artışı. Grafik Carnegie.ru 

 

Arkadaşlar, iş dünyası için modern hizmetler geliştirmeye, fakat bununla da 

yetinmeyerek; devlet ve toplum ile devlet ve bireyler arasında açık, anlaşılabilir, uygun 

ve rahat bir etkileşim sitemi oluşturmak zorundayız. 

 

Çok fonksiyonlu merkezler ağını geçmişte tesis ettik. Ülkenin herhangi bir yerindeki 

bir kişi, şimdi kamu hizmetlerine tek bir yerden erişebilmektedir. İzninizle, bunun 

bizim geliştirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz özel bir program olduğunu da 

hatırlatmak istiyorum.  

 

Önümüzdeki altı yıl içinde neredeyse bütün kamu hizmetlerini gerçek zamanlı olarak 

uzaktan hizmet yoluyla sağlamakta daha ilerilere gitmek zorundayız. İnternette 

saatlerce bilgi aramamak açısından, devlet kurumları ve vatandaşlar için çok önemli 

olan devlet kurumları arasındaki bütün doküman dolaşımı sayısallaştırılmalıdır. Her 

şeyi tek bir yerde toplamak mümkün olacaktır. Bütün kamu idari sisteminin 

sayısallaştırılması ve artan şeffaflığın da yolsuzlukla mücadelede güçlü bir faktör 

olduğunu eklemek istiyorum. 
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Vladimir Putin’den başka devlet başkanı görmeyen Rus gençleri. Foto: Stratfor 

Worldview 

 

Her düzeydeki Hükümet yetkilileri, verimliliklerini artırmayla ilgilenmeli ve kesinlikle 

somut sonuçlar elde etmeye odaklanmalıdırlar. Bu arada her zaman yolsuzluk ve 

yetkilileri konuşuyoruz. Söylemek zorundayım ve bunu söylememe hakkım da yok: 

kamu görevlilerimizin çoğunluğu dürüst, saygın ve hedef odaklı insanlardır. Bununla 

beraber şimdi söyleyeceklerim, kamu hizmeti verenler ve bu hizmetleri alanlar dahil 

herkese yararlı olacaktır. Bu düşünce tarzı, uygun yerlerde kamu hizmet sisteminin 

yeniden inşa edilmesi ve proje çalışma yöntemlerinin devreye sokulmasında 

kullanılmalıdır. 

 

 
Rusya’nın Liderleri Yarışması- Foto: Russian Reality 

 

Modern profesyonel personelin, kamu, belediye hizmetleri, iş, ekonomi, bilim ve 

endüstri dâhil her alanda ilerlemesini sağlamak tabi ki gereklidir. 
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Belki farkındasınız ilk ‘‘Rusya’nın Liderleri’’ yarışması gerçekleşti ve genç çalışanlar, 

girişimciler, yenilikçiler, gönüllüler, okul çocukları ve öğrencileri desteklemek 

maksadıyla da bir dizi başka proje uygulamaya koyuldu. Bu organizasyonlar, bütün 

bölgelerden yüz binlerce genç insanı bir araya getirdi ve hayatlarında ve profesyonel 

kariyerlerinde önemli bir adım oldu.  

 

Üzerinde durmak istiyorum: çalışmak, kendisini göstermek ve dürüstçe anavatana ve 

halkına hizmet etmek ve başarmak isteyenler için Rusya daima bir fırsatlar ülkesi 

olacaktır. Bu, bizim başarılı şekilde ilerlememiz ve ileriye doğru güvenli gidişimizin 

garantisidir. 

Bugün bahsettiğim, mekânsal gelişim, altyapı yatırımları, eğitim, sağlık, çevre, 

yenilikçi teknolojiler ve araştırma, ekonomiyi destekleme tedbirleri, yetenek 

kazandırma, gençlikle ilgili bütün projeler ve önceliklerin tek bir stratejik hedefi vardır: 

Rusya’nın çığır açan gelişmesi. 

 

Rus ordusu zafer gününde geçit töreninde. Foto: Ynetnews 

Bununla beraber Rusya’nın güvenliğini eksiksiz biçimde sağlamayı da asla 

unutmamalıyız. 

 

Arkadaşlar, Suriye’deki operasyon, Rus Silahlı Kuvvetlerinin artan yeteneklerini 

kanıtlamıştır. Son yıllarda Kara ve Deniz kuvvetlerini geliştirmek maksadıyla çok 

şeyler yapılmıştır. Silahlı Kuvvetler şimdi 3,7 kat oranında daha fazla modern silahlara 

sahiptir. 300’den fazla yeni donanım hizmete sokulmuştur. Stratejik füze birliklerine 

80 adet yeni kıtalar arası balistik füze verilmiş, 102 adet denizaltından atılabilen 
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balistik füze ve üç adet Borei nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı da hizmete 

sokulmuştur. On iki füze alayı, yeni Yars modeli kıtalar arası balistik füzelerini teslim 

almıştır. Uzun menzilli yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetindeki silah taşıyıcılarının 

sayısı 12 kat artırılırken güdümlü seyir füzelerinin miktarı da 30 kat artırılmıştır. Kara 

Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Donanma da önemli ölçüde güçlenmiştir. 

 

 
Moskova’da düzenlenen Zafer Günü geçit törenine katılan kadın askerler. 9 Mayıs 

2016. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images 

 

Rusya ve bütün dünya bizim en yeni uçaklarımız, denizaltılarımız, uçaksavar 

silahlarımızın yanı sıra kara, hava ve denizden atılan güdümlü füze sistemlerimizin 

adlarını da bilmektedir. Bunların hepsi son teknoloji ürünü ve yüksek teknolojik 

silahlardır. Rusya’nın çevresi boyunca, füze saldırılarını ikaz etmek üzere, gerçekten 

çok önemli olan, bir radar sahası oluşturulmuştur. SSCB’nin dağılması sonrasında 

büyük delikler ortaya çıkmıştır. Bunların tamamı onarılmıştır. 

 

İnsansız hava araçlarının geliştirilmesinde büyük bir hamle yapılmış, Ulusal Savunma 

Kontrol Merkezi kurulmuş ve uzak deniz bölgelerinin operasyonel komuta sistemi 

oluşturulmuştur. Profesyonel silahlı kuvvetler mensubu sayısı 2,4 kat artırılmıştır ve 

Silahlı Kuvvetlerdeki donanım seviyesi %70’den %95-100 seviyesine çıkarılmıştır. 

Yıllarca süren daimî konut sırası ve bekleme süresi %83 oranında azaltılmıştır. 

 

Şimdi en önemli konu olan savunmaya geçiyorum. 

 

Sizlere, Birleşik Devletlerin Anti Balistik Füze Antlaşmasından tek taraflı olarak 

çekilmesi ve kendi füze savunma sistemlerini hem Birleşik Devletler hem de ulusal 
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sınırlarının ötesine konuşlandırmasına tepki olarak geliştirdiğimiz, en yeni stratejik 

Rus silahlarından bahsedeceğim. 

 

 
Karşılıklı Yok Etme Garantisi – ‘‘Eğer bizi öldürürseniz, biz de sizi öldürürüz’’ 

 

Yakın geçmişe doğru kısa bir gezinti yapmak istiyorum. 

 

2000 yılında Birleşik Devletler Anti Balistik Füze Antlaşmasından çekildiğini açıkladı. 

Rusya buna kesin bir şekilde karşıydı. Biz, 1972 yılında imzalanan Sovyet-ABD Anti 

Balistik Füze Antlaşmasını uluslararası güvenlik sisteminin temel taşı olarak gördük. 

Bu antlaşma kapsamında taraflar, balistik füze savunma sistemlerini kendi 

bölgelerinde sadece bir yere konuşlandırma hakkına sahiptiler. Rusya bu sistemleri 

Moskova çevresine konuşlandırdı ve Birleşik Devletler de Grand Forks’da bulunan 

kara esaslı ICBM (Inter Continental Ballistic Missile – Kıtalararası Balistik Füze) üssü 

çevresine konuşlandırdı. 

 

Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması (START-  Strategic Arms Reduction Treaty) ile 

birlikte Anti Balistik Füze Antlaşması, sınırlı sayıdaki balistik füze savunma sistemleri, 

potansiyel saldırganı da tepki saldırısına karşı savunmasız bıraktığından, sadece bir 

güven ortamı yaratmakla kalmayıp, tarafların her birinin, insanlığı tehlikeye düşüren 

nükleer silahları düşüncesizce kullanmasını da engellemiştir. 



   Sun Savunma Net 
 

Sayfa 44 / 61   Ercan Caner 
 

 

Amerikalıları antlaşmadan çekilmemelerine ikna etmek için elimizden geleni yaptık. 

Ne yazık ki çabalarımız boşa gitti. Birleşik Devletler, 2002 yılında antlaşmadan 

çekildiler. Ondan sonra dahi Amerikalılar ile yapıcı diyalog geliştirmek için çaba 

gösterdik. Bu alanda kaygıları gidermek ve güven ortamını sürdürmek için birlikte 

çalışmayı teklif ettik. Bir noktada, bir uzlaşmanın mümkün olduğunu düşündüm, fakat 

bu ne yazık ki gerçekleşmedi. Bizim bütün önerilerimiz, kesinlikle tamamı reddedildi. 

Ve sonra biz, güvenliğimizi korumak maksadıyla, modern saldırı sistemleri üretmek 

zorunda olduğumuzu ifade ettik. Yanıt olarak Birleşik Devletler, ki istediği gibi 

yapmakta serbesttir, Rusya’ya karşı bir küresel Balistik Füze Savunma sistemi 

oluşturmadığını ve bizim faaliyetlerimizi de Birleşik Devletlere yönelmiş olarak 

varsaymayacaklarını ifade etti. 

 

 
Sukhoi-34. Foto: Sputnik 

 

Bu tutumun arkasındaki nedenler aşikârdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 

(SSCB) çöküşü sonrasında, dışarıda Sovyet Birliği veya Sovyet Rusya olarak bilinen 

Rusya, ulusal topraklarının %48,5’ini, nüfusunun %48,5’ini, GSYH’in %41’ini, altını 

çizmek istiyorum, endüstriyel potansiyelinin neredeyse yarısı olan %39,4’ünü ve 

Sovyet Silahlı Kuvvetlerinin, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında bölünmesi nedeniyle 

de askeri kabiliyetinin %44,6’sını kaybetmişti. Rus ordusunun askeri donanımı 

kullanılamaz hale geliyordu ve Silahlı Kuvvetler acınacak bir durumdaydı. Kafkaslarda 

bütün şiddetiyle bir iç savaş sürüyordu ve Birleşik Devletlerden denetimciler, bizim 

önde gelen uranyum zenginleştirme santrallerimizi izliyorlardı. 

 

Belirli bir süre soru bizim stratejik bir silah sistemi geliştirip geliştiremeyeceğimiz 

değildi, bazıları ülkemizin, SSCB’nin çökmesi sonrasında miras kalan nükleer silahları 

güvenli bir şekilde depolayıp muhafaza edip edemeyeceğimizi dahi merak ediyordu. 
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Rusya’nın vadesi geçmiş borçları vardı ve ekonomisi IMF ve Dünya Bankasından 

alınan borçlar olmadan işleyecek durumda değildi, sosyal düzeni sürdürebilmek 

mümkün değildi. 

 

Görünüşe göre ortaklarımız öngörülebilir tarihi perspektiften bakıldığında ülkemizin 

ekonomi, endüstri, savunma endüstrisi ve Silahlı Kuvvetlerini gereken stratejik 

potansiyeli destekleyecek seviyede yeniden canlandırabileceğimizin imkânsız olduğu 

izlenimine kapıldılar. Ve eğer durum buysa, Rusya’nın düşüncesini hesaba 

katmamanın hiçbir anlamı yoktur, gelecekte her alanda şartları dikte etmek için nihai 

tek taraflı askeri avantajı daha fazla sürdürmek gerekmektedir. 

 

 
Sovyetler Birliğinin çökmesi sonrasında Rusya ve Kazakistan dâhil 15’e bölünen ülke. 

İllüstrasyon: The War That Went Cold 

 

Esasen, o dönemin gerçeklerine dayanan bu tutum, bu mantık anlaşılabilir ve 

suçlanması gereken de biz kendimiziz. Bütün bu yıllarda, ABD’nin Anti Balistik Füze 

Antlaşmasından çekilmesinden itibaren geçen 15 senede, stratejik istikrar alanında 

anlaşmaya varabilmek maksadıyla, sürekli olarak Amerikan tarafı ile ciddi 

görüşmelerde yeniden bir araya gelmeye çalıştık. 

 

Bu hedeflerin bazılarını gerçekleştirmeyi başardık. 2010 yılında Rusya ve Birleşik 

Devletler, stratejik saldırı silahlarının daha da sınırlandırılması ve azaltılmasını için 

önlemleri içeren Yeni START Antlaşmasını imzaladılar. Bununla beraber, günümüzde 

hâlâ yürütülen, küresel bir anti balistik füze sistemi inşa etme planlarının ışığında, Yeni 
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START çerçevesi kapsamında imzalanan bütün antlaşmalar, taşıyıcı ve silahların sayısı 

azaltılırken, taraflardan bir tanesi, yani ABD kalitelerini geliştirerek ve yeni füze 

fırlatma sahaları oluşturarak anti balistik füzelerin sayısının kontrolsüz biçimde 

artmasına izin verdiğinden, aşamalı olarak değerini kaybetmektedir. Eğer bir şeyler 

yapmazsak sonunda bu Rusya’nın nükleer potansiyelinin tamamen değerini 

kaybetmesine neden olacaktır. Bunun anlamı bütün füzelerimizin kolaylıkla 

önlenebilecek olmasıdır. 

 

 
Termonükleer Dünya Savaşı Riskini Durdurun! Harita: The Schiller Institute 

 

Sayısız protesto ve itirazlarımıza rağmen Amerikan makinesi harekete geçti, taşıma 

bandı ileri doğru hareket ediyor. Alaska ve California’ya yeni füze savunma sistemleri 

kuruldu, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin sonucu olarak, Batı Avrupa’da iki 

yeni füze savunma sahası oluşturuldu, bunlardan bir tanesi önceden Romanya’da 

oluşturulmuştur ve Polonya’ya konuşlandırılacak sistem ise nerdeyse tamamlanmak 

üzeredir. Menzilleri artmayı sürdürecektir, Japonya ve Güney Kore’de yeni fırlatma 

sahaları oluşturulacaktır. Birleşik Devletler küresel füze savunma sistemi bunun yanı 

sıra, bildiğimiz kadarıyla Rus sınırlarına yakın bölgelere gönderilen beş uçak gemisi ve 

30 destroyeri de içermektedir. Kesinlikle abartmıyorum ve bu çalışma hızlı bir şekilde 

katlanarak sürmeye devam ediyor. 

 

Peki, biz bugüne kadar protesto etmek ve uyarmanın ötesinde ne yaptık? Rusya bu 

tehdide nasıl tepki gösterecek? Şimdi anlatacağım şekilde. 
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Birleşik Devletlerin tek taraflı olarak Anti Balistik Füze Antlaşmasından çekilmesinden 

bugüne kadar geçen yıllarda, bizim yeni model stratejik silahlarda çığır açan gelişmeler 

yapmamızı sağlayan gelişmiş donanım ve silahlar üzerinde çalışmaktayız. 

 

Öncelikle Birleşik Devletlerin, esas olarak balistik yörüngeleri takip eden stratejik 

silahlara karşı koymak maksadıyla, küresel bir füze savunma sistemi oluşturduğunu 

hatırlatıyorum. Bu silahlar, tıpkı nükleer kulübün diğer üyeleri gibi, bizim nükleer 

caydırıcı kuvvetlerimizin de bel kemiğini oluşturmaktadırlar. 

 

 
SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks) Görüşmeleri, Richard Nixon ve Leonid 

Brezhnev. Foto: East News/Sovfoto/UIG 

 

Buna bağlı olarak Rusya, füze savunma sistemlerini alt etmek maksadıyla, yüksek 

derecede etkili, fakat fiyatları oldukça makul olan sistemler geliştirmiştir ve bunları 

mükemmel hale getirmek için de çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlar bütün 

kıtalararası balistik füze komplekslerimize yerleştirilmiş durumdadır.  

 

Ayrıca yeni nesil füze geliştirme programlarına da başladık. Örneğin Savunma 

Bakanlığı ile füze ve uzay endüstrisi işletmeleri ağır kıtalar arası yeni bir füze 

sisteminin testi aşamasındadırlar. Bu füzeye Sarmat adını verdik. 

 

Sarmat füzesi, SSCB zamanında yapılan Voevoda sisteminin yerini alacaktır. Muazzam 

gücü bütün dünya tarafından bilinmektedir. Dışarıdaki dostlarımız dahi ona şanına 

yaraşır korkutucu bir isim (Satan – Şeytan) vermişlerdir. 

 

Bununla birlikte Sarmat füzesinin kabiliyetleri çok daha yüksektir. 200 tondan daha 

ağır bu füzenin, hava savunma sistemleri tarafından önlenmesini daha da zorlaştıran 
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kısa bir ilk hareket safhası vardır. Bu yeni ağır füzenin menzili, savaş bloklarının sayısı 

ve gücü Voevoda’dan daha büyüktür. Sarmat, hipersonik ve füze savunma 

sistemlerinden kaçınmayı sağlayacak en modern araçlar dâhil, geniş yelpazeli güçlü 

nükleer savaş başlıkları ile donatılacaktır. Füze fırlatma sistemlerinin yüksek korunma 

derecesi ve sistemin sağladığı önemli enerji kabiliyetleri bu füzenin bütün şartlar 

altında kullanılmasını mümkün kılacaktır. 

 

 
RS-28 SARMAT. Foto: The National Interest 

 

Voevoda füzesinin menzili 11.000 kilometre iken Sarmat füzesinin pratikte hiçbir 

menzil kısıtlaması yoktur. Video klipte görüldüğü gibi Kuzey ve Güney kutuplarındaki 

hedeflere taarruz edebilir.  Sarmat müthiş bir füzedir ve karakteristikleri nedeniyle en 

gelişmiş füze savunma sistemleri tarafından dahi etki altına alınması mümkün 

değildir. 

 

Fakat burada durmadık. Hedefe doğru ilerlerken asla balistik yörünge kullanmayan ve 

bu nedenle füze savunma sistemlerinin etkisiz olduğu ve kesinlikle işe yaramadığı yeni 

tip stratejik silahlar geliştirmeye de başladık. 

 

İzin verirseniz bu silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Rusya’nın gelişmiş 

silahları bilim adamlarımız, tasarımcılarımız ve mühendislerimizin son teknoloji 

ürünü ve benzersiz başarılarına dayanmaktadırlar. Bu başarılardan bir tanesi, bizim 

son X-101 havadan atılan füzelerimiz veya Amerikan Tomahawk füzelerine takılabilen 

fakat ona nazaran defalarca daha uzun menzile sahip, aslında sınırsız menzile sahip 

küçük çaplı ve dayanıklı bir nükleer enerji ünitesidir. X-101 hava-kara füzesi alçaktan 
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uçabilen hayalet teknolojisine sahip nükleer başlık taşıyan neredeyse sınırsız menzile 

sahip, uçuş yörüngesi belirlenemeyen ve hava savunma sistemlerinden geçebilen bir 

seyir füzesidir. X-101 füzesi mevcut ve gelecekte öngörülen bütün füze savunma ve 

hava savunma silah sistemleri tarafından görülemez. Bugün bunu birkaç 

tekrarlayacağım. 

 

 
Adı henüz belirlenmeyen balistik füze 

 

2017 yılının sonlarında Rusya geliştirdiği son nükleer güçle çalışan füzesini merkezi 

eğitim sahasında başarılı bir şekilde fırlatmıştır. Uçuşu esnasında nükleer güçle çalışan 

motor tasarım kapasitesine ulaşmış ve füzeye gereken itkiyi sağlamıştır. 

 

Füze fırlatma ve yer testleri başarıyla gerçekleştirildiği için artık onu tamamen yeni tip 

bir silah olarak; nükleer güçle çalışan stratejik bir nükleer silah sistemi olarak 

geliştirmeye başlayabiliriz. 

 

Füzenin hava savunma ve füze önleme sistemlerini nasıl atlattığını görebilirsiniz. 

Menzil sınırsız olduğundan füze gerekli olduğu sürece manevra yapabilir. 

 

Hiç şüphesiz hepinizin anladığı gibi başka hiçbir ülke böyle bir şeyi bugüne kadar 

geliştirmemiştir. Gelecekte bir gün benzer bir şey olacaktır fakat o zamana kadar 

adamlarımız çok daha iyi bir şey ortaya çıkaracaklardır. 

 

Şimdi hepimiz biliyoruz ki insansız silah sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi 

dünyada yaygın olan diğer bir eğilimdir. Biz Rusya olarak; denizaltılar, son teknoloji 

ürünü torpidolar ve bazı en süratli olanları dâhil bütün su üstü gemilerinden birkaç kat 
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daha hızlı kıtalar arası çok derinlerde hareket edebilen insansız su altı sistemleri 

geliştirdik. O gerçekten inanılmaz. Onlar sessiz, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve 

düşman tarafından istismar edilebilecek neredeyse hiçbir hassas tarafları 

bulunmamaktadır. Açıkça, dünyada bu silah sistemlerine karşı koyabilecek hiçbir şey 

yoktur. 

 

İnsansız sualtı araçları, uçak gemisi grupları, kıyı tahkimatı ve altyapısı dâhil değişik 

hedeflere angaje olmalarını sağlayan konvansiyonel ve nükleer harp başlıkları 

taşıyabilmektedir. 

 

 
Adı henüz koyulmayan insansız su altı sistemleri 

 

2017 yılı Aralık ayında, bu insansız sualtı aracı için geliştirilen yenilikçi bir nükleer güç 

ünitesinin yıllardır sürmekte olan testleri başarıyla tamamlanmıştır. Küçük ebatlı bu 

nükleer güç ünitesinin bir eşi daha yoktur ve inanılmaz bir güç-ağırlık oranına sahiptir. 

Modern denizaltılara güç sağlayan güç ünitelerinden yüz kat daha küçük olmasına 

rağmen çok daha güçlüdür ve 200 kat daha fazla sürat anlamına gelen azami kapasiteli 

savaş moduna geçebilir. 

 

Yapılan testler, ağır nükleer mühimmat taşıyabilen yeni bir stratejik silah geliştirmeye 

başlamamızı sağlamıştır. 

 

Bu arada, bu iki yeni; küresel menzilli seyir füzesi ve insansız sualtı aracı stratejik 

silahların isimlerini henüz koymadık. Savunma Bakanlığının önerilerini bekliyoruz. 

 

Yüksek araştırma potansiyeli ve gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerin aktif bir şekilde 

hipersonik silahlar olarak adlandırılan bu silah sistemlerini geliştirdikleri 

bilinmektedir. Ses hızı genellikle, bu alandaki çalışmaları ile tanınan Avusturyalı bilim 

adamı Ernst Mach’ın onuruna Mach sayıları ile ölçülmektedir. Bir Mach, 11 kilometre 

irtifada saatte 1,062 kilometre hıza eşittir. Ses hızı 1 Mach’a eşittir, 1 Mach ile 5 Mach 

arasındaki hızlar süpersonik olarak adlandırılır ve 5 Mach üzerindeki hızlara da 

hipersonik denir. Şüphesiz bu çeşit bir silah, silahlı bir çatışmada çok büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Askeri uzmanlar bu silahın inanılmaz derecede güçlü olduğuna ve 

önleme füzeleri, basitçe ifade etmek gerekirse, yeterli hıza sahip olmadıklarından, 

hızının onu mevcut füze ve hava savunma sistemlerine karşı görünmez yaptığına 
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inanmaktadırlar. Bu bakımdan, dünyanın önde gelen ordularının neden böyle ideal bir 

silaha sahip olmak istedikleri oldukça anlaşılır bir durumdur. 

 

 
Rusya Federasyonu tarafından geliştirilen ve testleri başarıyla tamamlanan 

hipersonik Kinzhal Füzesi. Foto: Independent. 

 

Arkadaşlar, Rusya şimdiden böyle bir silaha sahiptir. Modern silah sistemlerinin 

geliştirilmesindeki en önemli safha, yüksek hassasiyetli hipersonik bir hava aracı füze 

sisteminin yapılmasıydı, şimdi kesin olarak biliyorsunuz ki, bu silah dünyada türünün 

tek örneğidir. Testleri başarıyla tamamlanmıştır ve bunun da ötesinde, bu sistemler 

geçtiğimiz yıl 1 Kasım günü, Güney Askeri Alanındaki havaalanlarında deneme olarak 

servise sokulmuştur. 

 

Taşıyıcı rolündeki yüksek süratli hava araçlarının benzersiz karakteristikleri nedeniyle 

füze fırlatılacağı noktaya dakikalar içinde ulaşabilmektedir. Hipersonik hızda uçan 

füze, ses hızından 10 kat daha hızlıdır ve uçuş yörüngesinin bütün safhalarında, onu 

mevcut ve sanırım gelecekte kullanılması öngörülen bütün hava aracı ve füze karşı 

koyma sistemlerini alt etmesini sağlayan manevra yapma kabiliyetine sahiptir. Nükleer 

ve konvansiyonel harp başlıklarını 2,000 kilometre ve daha uzağa taşıma kabiliyetinde 

olan bu sisteme Kinzhal (Dagger – Hançer) adını verdik. 

 

Fakat söyleyeceklerim sadece bundan ibaret değil. Gerçek bir teknolojik atılım ise yine 

başarıyla test edilen, yeni bir savaş donanımı olan kanat ünitesine sahip stratejik füze 

sisteminin geliştirilmesidir. 
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Bir kez daha Amerikalı ve NATO üyesi olan Avrupalı ortaklarımıza defalarca neler 

söylediğimizi yineleyeceğim: Birleşik Devletler küresel savunma sisteminin 

konuşlandırılmasından kaynaklanan tehditleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 

gereken bütün çabaları göstereceğiz. Bundan görüşmelerimizde bahsettik ve hatta 

kamuoyuna açık bir şekilde ifade ettik. 2004 yılında stratejik nükleer kuvvet 

tatbikatlarında, sistem ilk kez test edildikten sonra, bir basın toplantısında şunları 

ifade ettim. Kendimden alıntı yapmak can sıkıcı bir durum fakat bunu söylemenin tam 

zamanıdır. 

 

 
Zircon Test Atışı. Foto: Rusya Devlet Medyası 

 

Söylediklerim şunlardı; ‘‘Diğer ülkeler silahlarının sayı ve kaliteleri ile askeri 

potansiyelini artırırken Rusya da yeni nesil silahlar ve teknolojiye sahip olma 

garantisine ihtiyaç duyacaktır.  

 

Bu konuda size, bu tatbikatlar esnasında başarıyla tamamlanan testlerin yakın bir 

gelecekte bizi, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Stratejik Füze Kuvvetlerinin hipersonik 

hızda, yüksek hassasiyetle vuruş kabiliyetine sahip, kıtalar arası hedefleri vurabilen ve 

hedefine doğru ilerlerken irtifasını ayarlayabilen yeni silah sistemlerine sahip 

olacaklarını teyit ettiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir 

açıklamadır çünkü dünyada hiçbir ülke şu ana kadar silahlı kuvvetlerinin envanterinde 

böyle bir silaha sahip olmamıştır’’. 

 

Şüphesiz her kelimenin bir anlamı vardır çünkü önleme sınırlarını atlatmaktan 

bahsediyoruz. Bütün bunları neden yaptık? Neden bunlar hakkında konuştuk? 

Görebildiğiniz gibi planlarımızı gizli tutmadık ve öncelikle ortaklarımızı görüşmelere 

teşvik etmek için onları açıkça ifade ettik. Yinelememe izin verin, bütün bunlar 2004 

yılında oldu. Aslında ekonomi, finans ve savunma endüstrisindeki bütün problemlere 
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rağmen Rusya’nın büyük bir nükleer güç olarak kalmayı sürdürmesi şaşırtıcıdır. Hayır, 

hiç kimse bizimle problemin özü hakkında konuşmak istemedi ve hiç kimse bizi 

dinlemek istemedi. O zaman şimdi dinleyecekler. 

 

 
Zafer Günü geçit töreninde Rus Silahlı Kuvvetleri 

 

Mevcut savaş donanımlarının aksine bu sistem, 20 Mach’ı aşan süpersonik hızlarda 

kıtalar arası uçuş kabiliyetine sahiptir. 

 

2004 yılında ifade ettiğim gibi, hedefine doğru ilerlerken füze birkaç bin kilometre 

mesafeli yoğun dikey ve yatay manevralar yapabilmekte, bu da onu mevcut hava ve 

füze savunma sistemlerine karşı tamamen dayanıklı hale getirmektedir. Yeni kompozit 

malzemelerin kullanılması, seyir esnasında füzenin plazma oluşumunda uzun 

menzillere ulaşmasını sağlamaktadır. Füze hedefine bir gök taşı, bir ateş topu gibi 

uçmaktadır. Yüzeyindeki ısı 1,600-2,000 dereceye kadar çıkabilmekte, fakat seyir 

kısmı güvenilir bir şekilde yönlendirilmektedir. 

 

Malum nedenlerden dolayı bu sistemin dış görüntüsünü burada gösteremiyoruz. Bu 

yine de çok önemlidir. Ümit ederim ki herkes bunu anlayacaktır. Fakat sizi temin 

ederim ki buna sahibiz ve çok iyi çalışıyor. Bunun da ötesinde Rus endüstriyel 

girişimcileri başka bir yeni tip stratejik silahı geliştirme çalışmalarına da başladılar. Bu 

silaha Avangard ismini verdik. 

 

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki birkaç diğer ülke de yeni fiziksel özelliklere sahip ileri 

silahlar geliştirmektedir. Her yönden ve özellikle en önemli alanlarda onlardan bir 

adım önde olduğumuza inanmamız için çok iyi nedenlerimiz var. 

 



   Sun Savunma Net 
 

Sayfa 54 / 61   Ercan Caner 
 

Lazer silahlarında çok önemli ilerleme kaydettik. Lazer silahları artık sadece bir 

konsept veya plan değildir. İlk üretim safhasında dahi değiller. Geçtiğimiz yıldan beri 

birliklerimiz lazer silahları ile donatılmış durumdadır. 

 

Daha fazla ayrıntıyı açıklamak istemiyorum. Henüz zamanı değil. Fakat uzmanlar, 

böyle silahlarla Rusya’nın savunma kapasitesinin katlandığını anlayacaklardır. 

 

 
Rusya tarafından geliştirilen lazer silah sistemleri 

 

Askeri donanıma ilgisi olanlardan bu yeni silah sistemi, bu son teknoloji ürünü sistem 

için isim önerilerini bekliyoruz. 

 

Şüphesiz biz bu son model teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışıyor olacağız.  

Bugün bahsettiğim gelişmelerden çok daha fazlasının olduğu aşikârdır. Fakat şimdilik 

bu kadar yeter. 

 

Özellikle bu yeni geliştirilmiş stratejik silahların, aslında yeni tip stratejik silahların 

Sovyetler Birliğinden bize miras kalanların sonucu olmadığını özellikle vurgulamak 

istiyorum. Şüphesiz bizden önceki dâhilerin fikirlerinden faydalandık. Fakat bugün 

anlattığım her şey son birkaç yılın sonucudur, bir düzine araştırma organizasyonu, 

tasarım bürosu ve kurumlarının ürünleridirler. 

 

Binlerce, evet binlerce uzmanlarımız, seçkin bilim insanlarımız, tasarımcılarımız, 

mühendislerimiz, tutkulu ve maharetli çalışanlarımız yıllardır sessizce, 

alçakgönüllülükle, fedakârca tam bir adanmışlıkla çalışıyorlar. Aralarında birçok genç 

profesyonel var. Onlar, muharebede Rus ordusunun en iyi niteliklerini sergileyen 

askeri personel ile birlikte bizim gerçek kahramanlarımızdır. Şimdi her birine 

seslenmek ve kesinlikle bunların mükâfatları, ödülleri ve onur unvanları olacağını 

söylemek istiyorum, fakat birçoğunuzla şahsen karşılaştığım için, hiç birinizin ödül 

peşinde olmadığını çok iyi biliyorum. En önemli husus, ülkemizin ve halkımızın 

güvenliğini eksiksiz bir şekilde sağlamaktır. Devlet başkanı olarak ve Rusya halkı adına 

sizlere, sıkı çalışmanız ve elde edilen sonuçlar için teşekkür etmek istiyorum. 

Ülkemizin onlara çok ihtiyacı var. 
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Daha önce ifade ettiğim gibi gelecekteki bütün askeri ürünler yüksek teknoloji sivil 

sektörlerinde kullanılabilecek, kullanılması gereken ve kullanılacak olan olağanüstü 

ilerlemelere dayanmaktadır. Sadece en üst seviyede temel araştırma ve eğitim, gelişmiş 

araştırma, teknoloji, endüstriyel altyapı ve insan kaynaklarına sahip bir ülkenin bu tür 

benzersiz ve karmaşık silahları başarıyla geliştirebileceğini vurgulamak istiyorum. 

Rusya’nın bütün bu kaynaklara sahip olduğunu görebilirsiniz. 

 

Bu potansiyeli genişletecek ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve altyapısal açıdan 

gelişmesi için koyduğu iddialı hedeflere odaklanacağız. Etkili savunma Rusya’nın uzun 

vadeli gelişmesinin garantisi olacaktır. 

 

 
Suriye’de uçağının isabet alması sonucu paraşütle atlayan ve sonuna kadar savaşan 

Rus Pilot Binbaşı Roman Filipov. 

 

Yinelememe izin verin, şu ana kadar bahsettiğim bütün silah sistemleri, eşsiz bir 

şekilde önemlidir. Daha da önemli olan ise bütün bu ilerlemelerin, Savunma Bakanlığı 

ve Genelkurmay Başkanlığının, her yeni askeri donanımın uygun bir rol üstleneceği 

kapsamlı bir savunma sistemi geliştirmesine imkân sağlayacak olmasıdır. Halen savaş 

alarm durumunda olan stratejik silahların üstünde ve düzenli güncellemelerden de 

yaralanarak Rusya, uzun vadede güvenliğini garanti altına alan bir savunma 

yeteneğine sahip olacaktır. 
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Şüphesiz askeri yapı açısından yapmamız gereken çok şey var, fakat bir şey şimdiden 

açıktır: Rusya’nın, bölgesinin genişliği göz önüne alındığında oldukça küçük modern 

ve yüksek teknolojiye sahip, kendilerini ülkelerine adamış ve halkı için kendini feda 

etmeye hazır askerlerden oluşan bir ordusu bulunmaktadır. Önünde sonunda diğer 

ordular da aynı teknolojiye, silahlara, belki de çok daha gelişmişlerine sahip 

olacaklardır. Fakat bu, biz şimdiden bu sistemlere sahip olduğumuzdan ve gelecekte 

de çok daha iyilerine sahip olacağımızdan, bizi kesinlikle endişelendirmiyor. Önemli 

olan şu ki; onlar asla Rus Pilot Binbaşı Roman Filipov gibi insanlara ve subaylara sahip 

olamayacaklar. 

 

Umut ediyorum ki bugün burada söylenen her şey, füze savunma sistemlerini 

konuşlandırmak ve NATO altyapısını Rusya sınırına getirmek gibi Rusya’ya karşı atılan 

düşmanca adımların askeri açıdan etkisiz olması ve gereksiz maliyetleri beraberinde 

getirdiğinden, bu girişimlere katkı sağlayanlar açısından faydasız olduklarından, 

herhangi bir potansiyel saldırganı iki kez düşünmeye zorlayacaktır. 

 

 
Amerikan yüzyılının sonuna mı geliyoruz? Foto: The 21st Century 

 

Rusya’nın bağlı olduğu uluslararası taahhütler kapsamında bugün burada 

söylediklerim hakkında ortaklarımızı bilgilendirmek görevimizdi. Zamanı geldiğinde 

dış ve savunma bakanlığı uzmanlarının, şüphesiz ortaklarımız arzu ederlerse, bu 

meseleleri onlarla tartışmak için birçok fırsatları olacaktır. 

 

Benim açımdan dikkatinize sunmalıyım ki Rusya’nın savunma kabiliyetini mevcut 

silah kontrol anlaşmaları çerçevesinde kalarak güçlendirmek için gerekli çalışmaları 

yaptık, biz hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz. Özellikle ifade etmeliyim ki Rusya’nın büyüyen 
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askeri gücü hiç kimse için tehdit değildir; bizim hiçbir zaman bu potansiyeli saldırı 

maksatlı kullanma niyet ve planımız olmadı. 

 

Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırmayacağız veya silah tehdidi ile kimseden 

hiçbir şey almayacağız. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tam tersi. Rusya’nın 

büyüyen askeri gücünün, bu güç, stratejik eşitliği ve İkinci Dünya Savaşından 

günümüze kadar uluslararası güvenliğin sağlanmasında anahtar bir faktör olmayı 

sürdüren, dünyadaki güç dengelerini koruduğu ve gelecekte de koruyacağı için, küresel 

barış için tek garanti olduğunu ifade etmeyi gerekli görüyorum. 

 

 
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri devlet ve hükümet 
başkanları 2014 G-20 zirvesi öncesinde Brisbane, Avustralya’da bir arada 
görülürken. Foto: WikiCommons 

 

Son 15 yılda bir silahlanma yarışını hızlandıran ve Rusya’ya karşı tek taraflı bir 

üstünlük kazanma gayretiyle uluslararası hukuk açısından illegal olan, ulusumuzun 

askeri alan dâhil gelişmesini engellemeyi hedefleyen sınırlamalar ve yaptırımlar 

koyanlar, bu sözlerim de sizlere: böyle bir politikayla bugüne kadar yapmak 

istediklerinizin tamamı gerçekleşti. Fakat hiç kimse bugüne kadar Rusya’yı 

dizginlemeyi başaramadı. 

 

Şimdi şu gerçeğin bilincinde olmalı ve bugün söylediğim her şeyin bir blöf 

olmadığından emin olmalıyız ve kesinlikle blöf değiller, bana inanın. Ve şimdi 
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düşünmek ve geçmişte yaşadığı için geleceği göremeyenleri aramızdan uzaklaştırmak 

ve Dünya denilen, hepimizin içinde olduğu tekneyi sallamayı durdurmak zorundayız. 

 

Bu bağlamda şunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Revize edilen nükleer durum 

incelemesinin, nükleer silahların kullanılması ve kullanılma eşiğini azaltan fırsatları 

genişleten bazı maddelerinden çok endişe duyuyoruz. Kapalı kapılar ardında birisi 

birisini sakinleştirmek maksadıyla her şeyi söyleyebilir, fakat biz bunu yazıldığı şekilde 

okuyoruz. Ve yazılı olan şey bu stratejinin, konvansiyonel silah saldırılarına ve hatta 

siber tehditlere karşı dahi uygulamaya koyulabilir olmasıdır. 

 

Şunun altını çizmek istiyorum; bizim askeri doktrinimiz, Rusya’nın nükleer silahları, 

sadece bir nükleer saldırıya veya diğer kitle imha silahları ile ülkeye veya müttefiklerine 

bir saldırı durumunda veya devletin varlığını tehdit eden konvansiyonel silahların 

kullanılmasına karşı bir tepki olarak kullanacağı hakkını saklı tuttuğu belirtilmektedir. 

Bu tamamen çok açık ve belirgindir. 

 

 
Avrasya Ekonomik Birliği- Harita: CCIS Expertise 

 

Bu itibarla şunu ilan etmeyi bir görev addediyorum. Rusya’ya veya müttefiklerine karşı 

herhangi bir kısa, orta veya herhangi bir menzile sahip nükleer silah kullanılması, bu 

ülkeye yapılmış bir nükleer silah saldırısı olarak görülecektir. Misilleme, beraberindeki 

bütün sonuçlarıyla derhal yapılacaktır. 

 

Bununla ilgili hiçbir şüphe olmamalıdır. Dünyaya daha fazla tehdit yaratmanın gereği 

yoktur. Bunun yerine görüşme masasına oturalım ve uluslararası güvenlik ve 
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insanoğlunun sürdürülebilir modernleşmesi için yeni bir sistem tasarlayalım. Bunu 

hep söylüyorduk. Bütün bu teklifler hâlâ geçerlidir. Rusya bunun için hazırdır. 

 

Politikalarımız asla istisnacılık iddialarına dayanmayacaktır. Çıkarlarımızı koruyoruz 

ve diğer ülkelerin çıkarlarına da saygı duyuyoruz. Uluslararası hukuka saygı gösteriyor 

ve Birleşmiş Milletlerin dokunulmaz merkezi rolüne inanıyoruz. Bunlar bizim, 

ülkelerin mutlak çoğunluğu ile güçlü, dostane ve eşit ilişkiler kurmamızı sağlayan 

prensip ve yaklaşımlardır. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti ile olan kapsamlı stratejik ortaklığımız bir örnektir. Rusya ve 

Hindistan da özel bir stratejik ortaklık ayrıcalığından yararlanmaktadır. Dünyadaki 

diğer birçok ülkeyle de ilişkilerimiz yeni dinamik bir safhaya girmektedir. 

 

 
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği üyeleri- Foto: APEC 

 

Rusya uluslararası organizasyonlarda geniş bir şekilde yer almaktadır. Ortaklarımızla 

birlikte CSTO (Collective Security Treaty Organization – Kolektif Güvenlik Antlaşması 

Örgütü), Şanghay İşbirliği Organizasyonu ve BRICS (Brasil, Russia, India, China, 

South Africa – Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) gibi örgüt ve grupları 

geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler, G20 ve APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation -  

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)’e olumlu bir gündem sağlıyoruz. Birleşik Devletler ve 

Avrupa Birliği ile normal ve yapıcı işbirliği ile ilgileniyoruz. Ümit ediyoruz ki sağduyu 

hâkim olacak ve ortaklarımız, dürüst ve eşit şekilde birlikte çalışmayı tercih 

edeceklerdir.  

 

Bazı meselelerde görüşlerimiz çatışıyor olsa da yine de ortak kalmaya devam edeceğiz, 

çünkü en karmaşık zorluklara tepki vermek, küresel güvenliği sağlamak ve daha fazla 



   Sun Savunma Net 
 

Sayfa 60 / 61   Ercan Caner 
 

dinamik entegrasyon süreciyle giderek birbirine bağlanan geleceğin dünyasını inşa 

etmek için birlikte çalışmak zorundayız. 

 

Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliğindeki ortakları, onu küresel bağlamda rekabetçi bir 

entegrasyon grubu haline getirmeyi hedeflemektedirler. Avrasya Ekonomik Birliğinin 

gündeminde; elektrik, petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz için ortak bir pazar 

oluşturmak, finansal piyasaları uyumlu hale getirmek ve gümrük idarelerini 

birleştirmek bulunmaktadır. Daha büyük bir Avrasya ortaklığı için de çalışmayı 

sürdüreceğiz.  

 

 
Rusya – Güç Sayesinde Barış. Foto: Sputnik International 

 

Arkadaşlar, bu bütün dünya için bir dönüm noktasıdır ve değişmek isteyen ve bunu 

başarabilenler, harekete geçenler ve ileri doğru hareket edenler öne geçeceklerdir. 

Rusya ve halkı, bu arzusunu tarihimizdeki her dönüm noktasında ifade etmiştir. 

Sadece 30 yıl içinde, başka ülkelerde asırlarca sürecek değişimleri yaşadık.  

 

Her zaman yaptığımız gibi kendi yolumuzu çizmeyi güvenle sürdüreceğiz. Her zaman 

olduğu gibi birbirimize bağlı kalacağız. Birliğimiz, gelecekteki ilerlemeler için en 

sağlam temeldir. Önümüzdeki yıllarda, değişikliğin gerekli olduğunu anlayan ve enerji, 

bilgi, deneyim ve yeteneklerini ortak hedefleri başarmaya adayan tek bir ekip olarak, 

bu birliği daha da sağlamlaştırmak hedefimizdir. 

 

Zorluklar ve büyük hedefler hayatlarımıza özel bir anlam katmaktadır. Ailelerimize, 

çocuklarımıza, bütün ülkemize faydalı olma, dünyayı ve ülkemizi daha iyi bir hale 

getirme ve hepimizin hayal ettiği Rusya’yı yaratmak anlamına gelen; planlarımız ve 

eylemlerimizde cesur olmalı, sorumluluk ve inisiyatif almalı ve daha fazla 

güçlenmeliyiz. Ancak o zaman önümüzdeki on yıl ve 21’nci yüzyılın tamamı, Rusya için 
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kesinlikle olağanüstü zaferler çağı ve bizim ortak başarımız olacaktır. İnanıyorum ki 

bu böyle olacaktır. Teşekkür ederim. 

 

Çevirenin Notları: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1 Mart 2018 tarihinde 

yaptığı tarihi konuşma aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Konuşmanın İngilizce 

metnine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. 

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart 2018 günü, Manezh Central 

Exhibition Hall’de yaptığı tarihi konuşmaya; Federal Meclis üyeleri, Devlet Duma 

temsilcileri, hükümet üyeleri, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme liderleri, 

valiler, Rusya Federasyonu kurucu ve yasama organlarını sözcüleri, geleneksel 

dinlerin liderleri, bölgesel sivil oda başkanları, üst düzey kamu yetkilileri ve büyük 

medya kuruluşlarının liderleri katılmıştır. 

 

Sun Savunma Net sitesi, aynı coğrafyada yer aldığımız İsrail Devletinin, Orta Doğu 

politikasını ayrıntıları ile açıklayan ve 1982 yılında Oded Yinon tarafından kaleme 

alınan ‘‘Büyük İsrail: Orta Doğu için Siyonist Plan’’ adlı dokümanı, 35 yıl 

sonra çevirerek okuyucuları ile paylaşmıştır. 

 

Vladimir Putin’in yaptığı tarihi konuşma, Rusya ile aynı coğrafyayı 

paylaştığımızdan çok önemlidir ve herkes tarafından okunması gerekmektedir. 

 

 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957 
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