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Res mi Adı Um man

Baş kent Mas kat

Yü zöl çü mü 212.460 km2

Nü fus 3.311.640

GSMH 69 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Mo nar şi

Dev let Baş ka nı Kâ bus b. Sa id (1970-)

Dı şiş le ri Ba ka nı Yu suf b. Ala vi

Tür ki ye Bü yü kel çi si Seyyid Kais b. Ali 
el-Said

As ke ri Har ca ma lar 3,23 milyar dolar

As ker Sa yı sı 47.000

Et nik Ya pı Arap %75, 
Di ğer %25 (Hin du, Pa kis tan -
lı, Sri Lan ka, Bang la deş li)

Di ni Ya pı İba di Müs lü man %75, Sün ni
ve Şi i, %13, Di ğer %12

Pet rol Üre ti mi 816.000 va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 84.000 va ril/gün

İh ra cat 27,6 mil yar do lar

İt ha lat 18,4 mil yar do lar
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Giriş

2009 yılı, Umman açısından birçok konuda zorlukların yaşandığı bir
dönem olmasına rağmen siyasî ve ekonomik istikrarın devam ettirilmesi
açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bazı komşularıyla karşılaştırıldığında
daha az yeraltı zenginliklerine sahip olan Umman, uzun yıllardır sanayi ve
turizm sektörünü canlandırarak uygulamaya çalıştığı ekonomik çeşitlilik
politikası ve serbest piyasa ekonomisi sayesinde, 2008 yılı sonlarında baş-
layarak 2009 yılı içerisinde olumsuz etkilerini bir hayli hissettiren küresel
ekonomik kriz karşısında ayakta kalmayı başarabilmiştir.

Dış ilişkilerde ise, 1970 yılında Kâbus b. Said’in yönetimi ele geçirmesi-
nin ardından takip edilen realist ve pragmatist politikaların1 uygulanma-
sına 2009 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Bölgedeki hassas dengeleri
gözeterek farklı güçler arasında tarafsız kalmayı başaran Muskat yönetimi,
bu durumu ekonomik kazanca dönüştürme yolunda önemli adımlar atmış-
tır. Bir yandan Amerika ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşmasını (STA)
yürürlüğe koyarken diğer yandan İran ile doğalgaz arama ve çıkarma
anlaşması imzalamış, bunun yanında Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK)
oluşturmak istediği parasal birliğin dışında kalmasına rağmen, KİK’in sun-
duğu imkânlardan faydalanmıştır.

Ayrıca 2009 yılı Umman açısından, resmi ziyaretlerin yoğun olduğu ve
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedef alan bir dizi anlaşmanın imza-
landığı önemli bir yıl olmuştur. Yaklaşık 40 yıldır Umman Sultanlığı’nı
yöneten Kâbus b. Said’in çok fazla yurt dışına çıkmayan ve her yıl çok az
resmi ziyareti kabul eden bir lider olarak tanınmasını da göz önünde
bulundurursak, 2009 yılında Said yönetiminin artık bu çizginin dışına çıka-
rak uluslararası arenaya daha fazla açılmaya başladığını görmekteyiz.
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