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GENEL BULGULAR
BELLIBAŞLI BULGULAR

Landmine Monitor Report 2003’ün (Mayõn İzleme Raporu) verdiği zengin bilgiler de açõkça
gösteriyor ki, Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ ve genelde mayõn karşõtõ hareket, mayõnlarõn
temizlenmesi, hayatlarõn, kol ve bacaklarõn kurtarõlmasõnda dünyanõn her bölgesinde önemli
kazanõmlar elde ediyor. Ancak halen ciddi sorunlar var. LMR 2003’ün kapsadõğõ dönem Mayõs 2002Mayõs 2003. Editörler mümkün olan yerlerde Haziran ve Temmuz 2003’te ulaşan önemli bilgileri de
eklediler. Mayõn karşõtõ eylemler ve mayõn kurbanlarõna ilişkin istatistikler genel olarak 2002 yõlõna ait.
ANTIPERSONEL MAYINLARIN ULUSLARARASI DÜZEYDE YAYGIN REDDI

31 Temmuz 2003 itibariyle toplam 134 ülke Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ’nda devlet olarak taraftõr,
13 tanesi ise anlaşmayõ imzalamõş ama henüz tasdik etmemiştir, bu da toplamda dünya ülkelerinin
dörtte üçünden fazlasõ ediyor. Son Mayõn Raporundan beri, her ikisi de mayõnlardan etkilenen
Afganistan ve Kõbrõs da anlaşmayõ imzaladõlar. Bir dizi başka hükümet, anlaşmaya katõlma
doğrultusunda önemli adõmlar attõlar ve anlaşmayõ onaylama eğiliminde olduklarõnõ gösterdiler.
KÜRESEL ÇAPTA SORUNLAR

Toplam 200 milyon antipersonel mayõn stoku ile 47 ülke, halen Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ’nõn
dõşõnda bulunuyor. Bu ülkeler arasõnda BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden üçü (Çin,
Rusya ve ABD), Orta Doğu’nun çoğu, eski Sovyet cumhuriyetlerininin çoğu ve birçok Asya ülkesi
bulunuyor.
DAHA AZ SAYIDA HÜKÜMET ANTIPERSONEL MAYIN KULLANIYOR

LMR 2001’deki asgari dokuz, LMR 2001’deki 13 hükümetin antipersonel mayõn kullanmasõna kõyasla
bu rapor döneminde (Mayõs 2002’den buyana) altõ hükümet antipersonel mayõn kullandõ. Temmuz
2003 itibariyle sadece iki devlet –Myanmar ve Rusya- sistemli olarak antipersonel mayõn kullanmakta.
Afganistan, Angola ve Sri Lanka’da hükümet güçleri geçen rapor döneminde mayõn kullanmaktayken
bu dönemde kullanmõyorlar. Afganistan gibi Angola da artõk Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ’nõn ortağõ.
MAYIN YASAKLAMA ANLAŞMASI IMZACILARININ OLASI ANTIPERSONEL MAYIN KULLANIMI

LM bu dönem içinde 13 imzacõ hükümetin herhangi birinin kesin olarak mayõn kullandõğõ sonucuna
varmadõ ancak Burundi Ordusu’nun mayõn kullandõğõna ilişkin daha da korkutucu bilgiler edinildi.
Ayrõca Sudan hükümetinin mayõn kullandõğõ yönünde ciddi iddialar var. Her iki hükümet de mayõn
döşedikleri iddialarõnõ reddediyorlar.
MAYIN KULLANMAYA DEVAM EDEN HÜKÜMETLER VE YENILERI

Saddam Hüseyin’in kuvvetleri 2003 çatõşmasõ öncesi ve esnasõnda antipersonel mayõn
kullandõklarõndan mayõn kullananlar listesine eklenecek tek yeni hükümet Irak. Hindistan, Nepal ve
Rus hükümetleri bu rapor döneminde mayõn kullandõklarõnõ kabul ettiler. Myanmar (Burma)
hükümetinin de mayõn döşemeye devam ettiği kesin. Gürcistan’õn da mayõn kullandõğõ yönünde ciddi
raporlar var ancak hükümet bunu reddediyor.
DAHA AZ SAYIDA DEVLET-DIŞI AKTÖRLER MAYIN KULLANDI

Asgari 11 ülkede muhalefet gruplarõnõn antipersonel mayõn kullandõğõ rapor edildi: Burma, Burundi,
Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan (Abhaz güçleri), Hindistan, Nepal, Filipinler,
Rusya (Çeçen güçleri), Somali ve Sudan. Geçen rapor döneminde bu sayõ on dörttü.
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DEVLET-DIŞI AKTÖRLERIN KATILIMI

Rapor dönemi içinde Irak Kürdistan’õndan iki grup, Somaliden 15 fraksiyon, antipersonel mayõn
kullanõmõnda kapsamlõ bir yasaklamaya rõza göstererek Cenova Çağrõsõ’nõ imzaladõ.
AZALAN ÜRETIM

Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ’nõn tarafõ olan 30 devlet ve imzacõ olmayan (Finlandiya, Yunanistan,
İsrail, Polonya, Sõrbistan, Montenegro ve Türkiye) altõ ülkeden oluşan 36 ülke, antipersonel mayõn
üretimini durdurdu. Tayvan da mayõn üretimini durdurdu. Üretimi resmen durdurmamõş olan birkaç
ülkede bir süredir üretim yapõlmadõğõ görülüyor; ABD (1997’den beri), Güney Kore ve Mõsõr. Rusya
son sekiz yõldõr en yaygõn kullandõğõ mayõnõ (PMN serisi) veya PFM-1 “Kelebek” mayõnlarõnõ
üretmediğini açõkladõ.
DEVAM EDEN ÜRETIM

LMR 15 ülkeyi mayõn üreticisi olarak tespit etti ancak bu dönemde kaçõnõn aktif olarak mayõn ürettiği
bilinmiyor. Nepal ilk kez mayõn ürettiğini itiraf ederek, LMR 1999’da başladõğõndan beri üretenler
listesine katõlan ilk ülke oldu.
ANTIPERSONEL MAYIN TICARETINE DE FACTO GLOBAL YASAK

Dünya çapõnda antipersonel mayõn ticareti büyük ölçüde azalarak kaçakçõlõk ve gizli ticarete dönüştü.
Mayõn ticareti konusundaki de facto yasak sürerken kayõtlara geçen mayõn transferi olmadõ. Mayõn
Yasaklama Anlaşmasõ dõşõndaki birkaç ülke, mayõn ihracatõ yapmama kararlarõnõ tekrarladõlar:
Belarus, Çin, İsrail, Polonya, Rusya, Singapur, Güney Kore, Türkiye ve ABD.
MILYONLARCA STOKLANMIŞ ANTIPERSONEL MAYIN IMHA EDILDI

Son LMR’den bu yana 4 milyon stoklanmõş antipersonnel mayõn imha edilerek, son yõllarda imha
edilen mayõn toplamõnõ 50 milyona yükseltti. Ayrõca 18 Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ imzacõsõ ülke
stoklarõnõ imha ettiklerini bidlirdiler, bu 10.8 milyon mayõn anlamõna geliyor: Brezilya, Çad,
Hõrvatistan, Djibouti, El Salvador, İtalya, Japonya, Ürdün, FYR Makedonya, Moldova, Mozambik,
Hollanda, Nikaragua, Portekiz, Slovenya, Tayland, Türkmenistan ve Uganda. 12 imzacõ devlet, imha
aşamasõndalar. Bir istisna dõşõnda, imzacõ devletlerin 1 Mart 2003’te başlayan 4 yõllõk imha süresine
uyduklarõ görülüyor.
TÜRKMENISTAN VAKASI

Türkmenistan 18 aylõk sürede 700 bin mayõnõ imha ederek, stoğunu 1 Mart 2003 tarihine kadar imha
etmiş olduğunu bildirdi. Ancak 69200 mayõnõ eğitim amacõyla sakladõğõnõ da belirtti. ICBL, 69200
sayõsõnõn, anlaşmanõn kabul ettiği “mutlaka gerekli asgari rakam” açõsõndan kabul edilemez ve
muhtemelen illegal olduğuna inanõyor. ICBL bu sayõda mayõnõ tutarak Türkmenistan’õn stoklarõnõ
bütünüyle imha etmemiş olduğunu ve böylece anlaşmanõn temel kurallarõndan birini çiğnemiş
olduğunu ifade etti.
İMZACI OLMAYAN DEVLETLERIN STOK IMHASI

Rusya ilk defa, 2002’deki 638427 adet dahil olmak üzere, 1996 ve 2002 arasõnda 16.8 milyondan fazla
antipersonel mayõn stokunu imha ettiğini açõkladõ. Anlaşmanõn imzacõlarõndan Ukrayna Temmuz 2002
ve Mayõs 2003 arasõnda yaklaşõk 405000 mayõnõn imhasõnõ tamamladõğõnõ açõkladõ. Anlaşma imzacõsõ
olmayan Belarus anlaşmaya desteğini göstermek amacõyla 22963 PMN-2 antipersonel mayõnõnõ imha
etti.
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ANLAŞMAYI ONAYLAMAMIŞ TARAFLARIN STOKLADIĞI MILYONLARCA MAYIN

Landmine Monitor, şu anda 78 devlete ait yaklaşõk 200-215 milyon antipersonel mayõnõn stokta
olduğunu tahmin ediyor. İmzacõ olmayan devletler bu miktarõn 10 milyonu dõşõndaşi mayõnlarõ
bulunduruyor. Çin (tahmini 110 milyon), Rusya (tahmini 50 milyon), ABD (tahmini 10.4 milyon),
Pakistan (tahmini 6 milyon), Hindistan (tahmini 4-5 milyon), Belarus (tahmini 4.5 milyon) ve Güney
Kore (2 milyon).
ŞEFFAF RAPOR VERME GEREĞINE UYULMAMASI

Angola, Eritre, Gine, Liberya, Namibya, Nijerya, Sirerra Leone, ve Suriname’dan oluşan 7 devlet
Mayõn Yasağõ Anlaşmasõ’nõn 7. Maddesi gereğince şeffaflaştõrma önlemleri ön raporlarõnõ
bildirmediler. Bu devletler aynõ zamanda mayõn stoklarõnõn mevcut olup olmadõğõ ve stok imha
gereklerine uyulduğu konularõnda resmi bilgi vermediler.
ANLAŞMAYI ONAYLAMAMIŞ TARAFLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK VERDIĞI RAPORLAR

Bu rapor döneminde Latviya ve Polonya gönüllü olarak, antipersonel mayõn stoklarõnõn detaylarõnõ
içeren, Madde 7 şeffaflõk raporu verdiler. Yunanistan da ilk kez kamuoyuna stoklarõ hakkõnda
açõklama yaptõ. Bu adõmlar Belarus, Litvanya ve Ukrayna’nõn örnek teşkil eden adõmlarõnõn ardõndan
geldi.
ARTAN MAYIN EYLEMI BAĞIŞLARI

Mayõn eylem fonu, 1997’de Mayõn Yasaklama Anlaşmasõ imzaya açõldõğõndan beri toplanan 1.2
milyon dolar dahil, 1992’den beri toplam 1.7 milyon dolara ulaştõ. 2002 yõlõnda LM 23’den fazla
kaynaktan gelen 309 milyon dolarlõk mayõn eylemi finansmanõ tespit etti, önceki yõla göre %30 artõş.
2001’de LM küresel düzeyde mayõn eylemi fonlarõnõn durağanlaştõğõnõ bildirdi. 2002’de bağõşlarõnõ
arttõran taraflar arasõnda Japonya ( 49.4 milyon dolar harcandõ), Avrupa Komisyonu (38.7 milyon
dolar), Norveç (25.2 milyon dolar), Almanya (19.4 milyon) ve Hollanda (16 milyon dolar) var.
Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya İsviçre de fonlarõnõn arttõğõnõ kaydettiler. Anlaşmayõ
onaylamamõş olan Yunanistan ve Çin de yardõmlarõnõ önemli ölçüde arttõrdõlar. 2002’deki bağõş
atrõşlarõndaki artõşõn yarõsõndan fazlasõ bir kaynaktan, Japonya’dan geldi.
MAYIN EYLEMI FONLARINA KATKILARI AZALANLAR

En büyük dört bağõşçõnõn katkõlarõ azaldõ: ABD (5.5 milyon dolar azaldõ), Danimarka (3.8 milyon
azaldõ), İsveç (2.6 milyon azaldõ) ve Birleşik Krallõk (1.4 milyon dolar azaldõ).
FONLARDA ARTIŞ

Mayõndan etkilenen ülkeler arasõnda mayõn eylemi finansmanõnda en fazla artõş Afganistan’da görüldü
(50 milyon dolar artõş), Viyetnam (12 milyon dolar), Angola (7.7 milyon dolar), Kamboçya (6.3
milyon dolar) ve Sri Lanka (yaklaşõk 5.5 milyon dolar). Önemli miktarda bağõş kabul edenler arasõnda,
Kosova dõşõnda önemli bir düşüş kaydedilmedi.
DAHA FAZLA FON GEREKIYOR

2002’nin fon artõşõnõn üçte ikiden fazlasõ tek bir ülkeye, Afganistan’a gitti. Küresel mayõn sorunuyla
başetmek ve Mayõn Yasaklama Anlaşmasõnõ onaylamõş devletlerin on yõllõk mayõn temizleme süresi
içinde gerekeni yapmalarõnõ sağlamak için daha fazla fon gerekecek.
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MAYIN EYLEMI PROGRAMLARININ GENIŞLETILMESI

Mayõndan etkilenen ülkelerde organize mayõn temizleme programlarõnõn sayõsõnda 2002 yõlõnda artõş
görüldü ve birçok ülkede temizlenen alan miktarõnda önemli artõşlar oldu. LM en az 35 ülkede insani
mayõn temizliği ve 32 ülkede sõnõrlõ mayõn temizliği kaydetti. Costa Rica Aralõk 2002’de mayõnlardan
tamamen temizlendiğini açõkladõ. Angola, Sri Lanka ve Sudan’da ateşkes ve barõş anlaşmalarõ mayõn
temizleme faaliyetlerinin genişletilmesine olanak verdi. LM 2002 ve 2003’te 36 ülkede mayõn risk
eğitim programlarõ kaydetti.
HALEN MAYINDAN ETKILENEN ÇOK FAZLA ÜLKE VAR

LM araştõrmasõ, mayõn ya da patlayõcõdan değişik ölçülerde etkilenen 82 ülke olduğunu belirledi,
bunlarõn 45’i Mayõn Yasaklama Anlaşmasõnõ onaylamõş ülkeler. Mayõndan etkilenen 16 ülkede mayõn
temizleme, 25’inde mayõn riski eğitimi kaydedilmedi.
BAZI ÜLKELERDE DAHA AZ SAYIDA MAYIN KURBANI

2002’de mayõndan etkilenen ülkelerin çoğunda mayõn kurbanlarõnõn bildirilen sayõsõ azaldõ. 2002’de
artõş kaydeden bölgelerde; kitlesel göç (Kamboçya) ve yeni veya genişleyen bir çatõşma (Hindistan,
Filistin) faktörleri etkili oldu. Mayõndan etkikenen diğer ülkelerde artõş genellikle bilgi toplama
sisteminin daha etkin çalõşmasõndan kaynaklanõyor: Burma, Çad, Gine-Bissau, İran, Irak, Ürdün, Kore
Cumhuriyeti, Pakistan ve Tayland. Her yõl 15 000 ile 20 000 arasõnda mayõn kurbanõ olduğu tahmin
ediliyor ki bu rakam daha önce genellikle kabul edilen yõlda 26 000’e göre önemli bir azalmaya işaret
ediyor. Ancak kimi ülkelerde olaylarõn kayda geçirilmesinde yetersiz kalõndõğõ ya da olandan az sayõda
vakanõn bildirildiğini kabul etmek gerekir.
DAHA FAZLA MAYIN KURBANINA YARDIM GEREKIYOR

2002’de ve Haziran 2003’te 65 ülkeden mayõn kurbanõ vakalarõ bildirildi, bu ülkelerin çoğu (41)
savaşta değil. 2002’deki kurbanlarõn sadece %15’i askeri personel olarak tespit edildi. 2002’de en
fazla vakanõn bildirildiği ülkeler: Çeçenya (5695 kişi), Afganistan (1286), Kamboçya (834),
Kolombiya (530), Hindistan (532), Irak (457), Angola (287), Çad (200), Nepal (177), Viyetnam (166),
Sri Lanka (142), Burundi (114), Burma/Myanmar (114) ve Pakistan (111). Bosna Hersek, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti, Eritre, Etyopya, Gürcistan, Laos, Filistin, Senegal, Somali ve Sudan’da
önemli (50 üstü) sayõda yeni vaka bilidirildi.
MAYIN PATLAMASINDAN KURTULANLARA YETERSIZ YARDIM

Mayõndan etkilenen çoğu ülkede, mayõn patlamasõndan sağ kurtulanlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için
hizmetler yetersiz ve kurtulanlarõn bakõm ve rehabilitasyonu için dõşardan ek yardõma ihtiyaç olduğu
görülüyor. Bu rapor döneminde mayõndan etkilenen 48 ülkede, sağ kurtulanlarõn ihtiyaçlarõnõn
karşõlanmasõ için mevcut hizmetin bir ya da daha çok açõdan yetersiz olduğu tespit edildi.
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