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RReessmmii AAdd›› Umman

BBaaflflkkeenntt Maskat

YYüüzzööllççüümmüü 212.460 km2

NNüüffuuss 3.311.640

GGSSMMHH 40 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Monarfli

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Kabus b. Said (1970-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Yusuf b. Alavi

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Muhammed Nas›r 
el-Vahabi

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 11,4

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 41.700 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 75, 
Di¤er % 25 (Hindu, Pakistanl›,
Sri Lanka, Bangladeflli)

DDiinnii YYaapp›› ‹badi Müslüman % 75, Sünni
ve fiii, % 13, Di¤er % 12

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 710.000 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 66.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 23,1 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 11 milyar dolar
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‹‹çç GGeelliiflflmmeelleerr

2007 y›l›nda Umman’›n yaflad›¤› önemli olaylar›n bafl›nda ülkenin pet-
rol ihracat›nda sorunlara yol açan Gonu Kas›rgas› yer alm›flt›r. Gonu, bafl-
ta Umman olmak üzere di¤er bölge ülkelerinde de hayat› felce u¤ratt›.  Um-
man’›n do¤u k›y›s› ile ‹ran’›n güneydo¤usu ve Birleflik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) do¤u k›y›s›n› içine alan bir bölgede etkili olan kas›rgadan zarar gö-
ren yerlerden birisi de, Umman-ABD iliflkileri aç›s›ndan oldukça önemli bir
role sahip olan Masirah Adas› oldu. Umman’›n Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin kullan›m›na açt›¤› dört havaalan›ndan birisinin bulundu¤u Masi-
rah, Afganistan Savafl› boyunca ABD taraf›ndan askeri amaçl› yak›t ikmal
ve lojistik üssü olarak kullan›lmaktad›r.1 Kas›rga nedeniyle adadan yakla-
fl›k 7.000 kiflinin tahliyesi gerçeklefltirildi.  

Hürmüz Bo¤az›’n›n da içinde yer ald›¤› kas›rgadan etkilenen bu bölge,
dünyan›n petrol ve do¤algaz rezervlerinin %40’›n› karfl›lamaktad›r.2 Um-
man Petrol ve Gaz Bakan› Nas›r b. Khamis el-Haflimi kas›rga nedeniyle ba-
z› petrol sahalar›nda küçük hasarlar meydana geldi¤ini belirtirken, gemile-
rin yükleme ve boflaltma ifllemlerinde önemli aksakl›klar da meydana gel-
di. Kas›rgan›n dünya petrol üretimine etkilerini de¤erlendiren, Londra’daki
Küresel Enerji Çal›flmalar› Merkezi’nden (Center for Global Energy Studies)
Manuçer Takin’e göre günlük 17–21 milyon varil petrolün tafl›nd›¤› Hür-
müz Bo¤az›’nda tek bir tankerin bile gecikmeye u¤ramas› dünya petrol pi-
yasalar› için hayati bir öneme sahip bulunmaktad›r.3

2007 y›l›nda Umman için di¤er önemli bir geliflme ise 27 Ekim’de yap›lan
Meclis efl-fiura seçimleriydi. Mutlak monarfli ile yönetilen Umman’da sultan
yaln›zca devletin de¤il ayn› zamanda hükümetin de bafl› durumundad›r. Do-
lay›s›yla gerek devlet baflkanl›¤› gerekse hükümet baflkanl›¤› irsiyet esas›na
göre geçmektedir. Ancak 1991 y›l›nda anayasal monarfliyi gelifltirme çabala-
r› çerçevesinde bir ad›m at›lm›fl ve Sultan Kabus taraf›ndan “Meclis efl-fiura”
ad›nda; 59 üyeden4 oluflan, Sultan’a dan›flma ifllevi gören ve seçimle iflbafl›-
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