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TÜRKİYE VE 
ORTADOĞU’DA YENİ
GÜVENLİK STRATEJİLERİ

A r a l ı k  -  2 0 1 8  -  6 .  S ay ı

İsmail SAFİ:  Ortadoğu sıradan bir 
yer değildir. Medeniyetlerin ve din-
lerin beşiği olmuş bir coğrafyadır. 
Bu nedenle, tarihsel süreç içerisinde 
dünyanın merkezi bir konum olmuş 
ve jeopolitik değeri çok yüksek bir 
merkez haline gelmiştir. Ayrıca bölge-
nin enerji kaynakları bakımından da 
zengin olması, günümüz dünyasında 
bölgeyi daha zengin hale getirtmiştir. 
Bugünlerde Ortadoğu’da birçok siyasi 
problem ve bu siyasi problemlerin so-
nucu da birçok şiddet içerikli eylemler 
meydana gelmektedir. Dünyadaki en 
önemli devlet üstü kurumlar bu böl-
gede barışı tahsis etmek için gerekli 
adımları atmıyorlar. NATO, BM gibi 
kurumlar bölgedeki karışıklığı düzelt-
mek ile yeteri kadar ilgilenmiyor. Ama 
bütün bu karmaşaya rağmen Türkiye, 
bölgedeki karışıklara yeri geldiğinde 
başarılı müdahaleler yapmıştır ve ya-
pacaktır. 

Fahri ERENEL: Ortadoğu aslında 
“Orta Bölge” olarak algılanmalı. Yani 
kara merkezli bir sistemde ortada bu-
lunan ve stratejik olarak önemli bir 
merkez. Ortadoğu sınırları geniş bir 
coğrafyayı kapsar. Bölgenin iki mer-
kezi olabilir. Birincisi Rusya’yı merke-
ze alan bir Ortadoğu, ikincisi Türki-
ye’yi merkeze alan bir Ortadoğu ki bu 
daha mümkün bir ihtimaldir. Ayrıca, 
Avrasya yolu bu bölgeden geçer. Gü-
nümüzde ticaret ve ekonomi için Çin 
önemli bir ülke konumundadır. Batı-
dan Çin’e ulaşabilmenin iki yolu var-
dır. Rusya ve Türkiye üzerinden geçen 
bu yollar. 

Ortadoğu bölgesi, ABD’nin askeri 
üsleriyle doludur. ABD’nin 65 bine 
yakın askeri bölgedeki üslerde görev 
yapmaktadır. Katar’da 10 bin askerlik 
bir üs ile Bahreyn’de 5. Filo bulunmak-
tadır. I. ve II. Dünya Savaşları, Orta-

“Türkiye, bölgedeki 
karışıklara yeri geldiğinde 

başarılı müdahaleler 
yapmıştır ve yapacaktır” 
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TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-İran
İş Forumu’dayız. Sayın 
Cumhurbaşkanları 
bizlere  hitap ediyorlar.

Ortak vurgu:
“Türkiye-İran ilişkileri 
daha ileri noktalara 
taşınacaktır”

doğu’daki doğal kaynaklara hâkim 
olmak ve bölgeyi elde tutmak için gi-
rişilen mücadele sonucunda çıkmıştır. 
Bu nedenle, paylaşım ve çatışmanın 
bir arada bulunduğu bir bölgedir Or-
tadoğu. 
İdris KARDAŞ: Günümüzde Ortado-
ğu’da Türkiye ve İsrail iki istisna ülke 
durumundadır. Demokrasiye sahip 
ve seçimlerin yapılabildiği bu iki ülke 
batı için her zaman farklı bir konum-
dadır. Ama batı ülkeleri için Ortadoğu 
deyince amaç “İsrail’in güvenliği” ko-
nusu çıkar. Çünkü Müslüman ülkeleri 
arasında kalmış olan İsrail onlar için 
çok önemlidir. ABD’nin günümüzde-
ki Ortadoğu politikası da İsrail’i önce-
leyen bir politikadır. Barrack Obama 

döneminde, ABD-İran ilişkileri düzel-
me yaşanmış, ambargolar kalkmış ve 
barış anlaşmaları yapılmış olmasına 
rağmen, Trump döneminde Ortado-
ğu’da Suudi Arabistan yeni parlayan 
yıldız olmuştur ABD için. Fakat Oba-
ma döneminde İran bölgede çok güç-
lenmiştir. Irak ve Suriye iyice etkisini 
arttırmış olan İran, ABD’nin düşma-
nı olarak addedilmiştir. Bu nedenle, 
Trump dönemi ABD’si İran’ı durdur-
mayı amaç edinmiştir. Tabi burada 
amaç İran’a ambargolar uygulayıp 
ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak 
ve ülke içerisinde halk hareketleri ile 
rejim değişikliğini sağlamaktır. Bu 
nedenle, Suriye’deki vekalet savaşları 
önem kazanmıştır. 
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FRANSA’DA SARI YELEKLİLER VE
AVRUPA’DA GÜVENLİK
2018 son aylarında Fransa’da halk 
kitlelerinin benzin zammı son-
rası sokağa dökülmesi ve eylem-
lerin tahmin edilenden çok daha 
uzun sürmesi, dünyanın dikkatini 
çekmiştir. Avrupa’nın ekonomik 
olarak önde gelen ülkelerinden 
birinde bu tip toplumsal olayların 
meydana gelmesi uluslararası güç 
dengelerinin bozulmasına, hatta 
AB içerisinde yeni oluşumların or-
taya çıkmasına sebebiyet verebile-
cektir. 

Bercan Tutar: Fransa’da meydana 
gelen bu toplumsal hareket, dün-

yanın 2008 sonrası içine girdiği 
ekonomik buhranın sonucu ola-
rak AB’de etkilerinin hala devam 
etmesi ve Fransa ekonomisinin 
de bundan ağır bir darbe alması-
nın sonucu olarak, Fransız toplu-
mundaki kırsal bölgelerde yaşayan 
halkın yaşam kalitesi giderek düş-
müştür. AB’nin ABD’den uzaklaş-
maya başladığını ve bunun sonucu 
olarak AB içerisindeki siyasi ay-
rışmaların çoğaldığını görüyo-

ruz. Son dönemdeki Fransa-ABD 
ilişkilerinin geriliminin hemen 
ardından “Sarı Yelekliler” olayları-
nın patlaması ve dünyanın değişik 
bölgelerinde de benzer olayların 
patlaması güç çatışmalarının yan-
sıması olarak yorumlanabilir.

İdris Kardaş: 2008 krizinden sonra 
AB içerisinde ekonomisi en borçlu 
ülkelerden biri Fransa’nın borcu 
her geçen gün artmakta. Bu neden-
le, ülke insanlarının refahı azal-
mıştır. Son benzin zammı, Paris’te 
insanların artık yaşayamamasın-
dan dolayı şehrin uzak banliyöle-
rinde oturmasına neden olmuştur. 
Fakat benzin zammı şehrin uzak 
bölgelerinde oturanların merkeze 
gelişi için ihtiyacı olan paraların 
daha da artmasına neden olacağı 
için halk, özellikle kırsal bölgeler-
de yaşayan halk sokağa dökülmüş-
tür. Bu olayların ilerleyen dönem-
lerinde  olaylar aşırı sağ grupların 
desteğiyle hareket bir yabancı düş-
manlığına ya da radikal sağ bir ha-
rekete dönüşebilme potansiyesilini 
taşımaktadır.  
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Dünyanın en büyük ekonomile-
ri ve Avrupa Birliği’nden (AB) 

oluşan G20 Liderler Zirvesi, Ar-
jantin’in başkenti Buenos Aires’te 
başladı. Zirvede Türkiye’yi Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
temsil ediyor. Ev sahibi Arjantin’in 
Devlet Başkanı Mauricio Macri, 
açılış konuşmasında “diyalog, di-
yalog ve diyalog” mesajı verdi, an-
cak zirve iptal edilen görüşmelerle 
başladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ve Güney Kore Devlet 
Başkanı Moon Jae-in ile yapacağı 
ikili görüşmeleri resmi görüşme 
formatından çıkardığını açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adil 
ve Sürdürülebilir Gelecek” tema-
lı özel oturum başlamadan önce 
Trump ile ayaküstü sohbet etti. 
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin ile yapacağı görüşme-
yi de Rusya ve Ukrayna arasında 
tırmanan gerilim nedeniyle iptal 
etti. Zirvede gözler Trump ile Çin 
Devlet Başkanı Şi Jinping’in çık-
maza giren ticaret anlaşmasını 
ele alacağı görüşmeye çevriliyor 
olacak. Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman ise 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldü-
rülmesi sonrası ilk kez uluslararası 
bir toplantıda boy gösteriyor. G20 
zirvesindeki önemli konular ise; 
Çin-ABD görüşmesi “Ticaret Sa-
vaşı”, Kaşıkçı Cinayeti, Rusya-Uk-
rayna Krizi, Transatlantik İlişki-
lerdir. Sırasıyla bakacak olursak, 
ABD Başkanı Donald Trump ile 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 
Arjantin’deki görüşmesinden ‘’iki 
ülke arasında 90 gün boyunca yeni 
gümrük vergisi getirilmemesi” ko-
nusunda uzlaşma çıktı. Trump ile 
Şi Cinping arasındaki görüşme-
ye ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı 
açıklama yapıldı. Açıklamada, iki 
lider arasındaki görüşmenin başa-

G-20 ZİRVESİ

rılı geçtiği kaydedildi. Buna göre 
ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir 
anlaşmaya varabilmek amacıyla 
yeni ticaret müzakerelerinde bu-
lunacak ve bu süre içinde iki ülke 
de karşılıklı olarak herhangi bir 
yeni gümrük vergisi getirmeye-
cek. Açıklamada ayrıca Trump’ın, 
1 Ocak 2019’da 200 milyar dolar 
değerindeki ürün için yüzde 25’e 
artırılacağı daha önce açıklanan 
gümrük vergisi oranının yüzde 
10’da kalmasına onay verdiği be-
lirtildi. Açıklamada, eğer 3 ay-
lık müzakere sürecinin sonunda 
bir anlaşmaya varılamazsa yüzde 
10’luk tarifenin yüzde 25’e yüksel-
tileceğine vurgu yapıldı. Kaşıkçı 
cinayetinde ise, İngiltere Başbaka-
nı Theresa May, G20 zirvesinde Su-
udi Veliaht Prensi Muhammed Bin 
Selman ile Kaşıkçı cinayeti ve Ye-
men’deki durum hakkında görüş-
mek istediğini belirtti. G20 zirvesi 
için Arjantin’in başkenti Buenos 
Aires’e uçarken basın mensupla-
rının sorularını yanıtlayan May, 
“Suudi Arabistan’ın veliaht pren-

siyle konuşmaya niyetliyim. Kaşık-
çı ve Yemen konusunda vereceğim 
mesaj çok açık olacak” dedi. May, 
Kaşıkçı cinayeti hakkında şeffaf 
bir soruşturma görmek istedikleri-
ni ve sorumluların yargılanmasını 
istediklerini belirtti. Yemen’deki 
insani durumdan endişe duyduğu-
nu belirten May, “Yemen’de siyasi 
çözüm bulmak için tarafları des-
tekliyoruz” şeklinde konuştu. Rus-
ya-Ukrayna krizi üzerine ise ABD 
başkanı Donald Trump, Putin ile 
yapacağı görüşmeyi ise reddetti. 
İki ülke arasındaki gerilim, Rus 
gemilerinin 25 Kasım Pazar günü 
Ukrayna teknelerine ateş açıp, el 
koymaları sonrası yeniden tırman-
dı. Rusya’nın attığı adımları bazı 
ülkeler kınarken, BM Güvenlik 
Konseyi, Rusya’nın sunduğu gün-
dem teklifi üzerinde uzlaşmadı ve 
bunun yerine Ukrayna’nın sun-
duğu teklif üzerine konuşuldu. 
Trump yönetimi de olanları bir 
“provokasyon” ve “uluslararası hu-
kukun ihlali” olarak niteledi. Tran-
satlantik görüşmelerde ise; ABD, 
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Kanada ve Meksika’nın Eylül ayın-
da üzerinde uzlaştıkları ve Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Anlaşma-
sı’nın (NAFTA) yerini alacak an-
laşmayı zirvede imzalaması bek-
leniyordu ancak Trump’ın çelik ve 
alüminyuma getirdiği ek gümrük 
vergilerini anlaşma kapsamında 
kaldırmaya yanaşmaması, işi zora 
sokuyordu. 3 ülke arasında, hac-
mi yaklaşık 1 trilyon doları bu-
lan ticareti düzenleyen NAFTA, 1 
Ocak 1994’te yürürlüğe girmişti. 
Trump’ın “adil olmadığını” söyle-
diği anlaşma, ABD ile Kanada ara-
sında iki yıldan uzun süren müza-
kereler sırasında ihtilaflara neden 
oldu. Ama yine de bu anlaşma G20 
zirvesi için bulundukları Arjan-
tin’de resmen imzalandı. 

Zirvede dikkat çeken diğer olaylar 
ise şöyleydi; G20 zirvesine katılan 
ABD Başbakanı Donald Trump, 
sinirlerine hakim olamadı. Trump, 
resmi tercümeye öfkelenerek Ar-
jantin Devlet Başkanı Mauricio 
Macri’nin sözlerini dinlediği yerde 
işitme cihazını yere attı. Trump, 
“Ben kendi dillerinde daha iyi an-
ladım, yorumlamadan daha iyi” 
diyerek tercümana sitem etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, G20 Liderler Zirvesi’nde 
“Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” 
temalı özel oturuma katıldı. Er-
doğan, oturum başlamadan önce 
ABD Başkanı Donald Trump ile 
ayaküstü sohbet etti.

Suudi Arabistan medyası, Suu-
di Veliaht Prensi Muhammed bin 

Selman ile ABD Başkanı Donald 
Trump’ın zirvede kısa bir sohbet 
gerçekleştirdiğini duyurdu. Suu-
di basını, Selman ile Trump’ın 
“kısa ve arkadaşça” bir sohbet 
gerçekleştirdiğini bildirdi. Öte 
yandan Beyaz Saray’dan ise konuya 
ilişkin bir açıklama gelmedi. Zir-
veye katılan liderler aile fotoğrafı 
çektirdikten sonra yerlerine geçtiği 
sırada, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in, Suudi Ara-
bistan Veliaht Prensi Muhammed 
bin Selman ile “samimi bir şekilde 
selamlaştığı” ve birbirlerine “çak 
beşlik” yaptıkları görüldü. Veliaht 
Prens Selman ayrıca Fransa Cum-
hurbaşkanı Emannuel Macron ile 
de bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngil-
tere Başbakanı Theresa May, ABD 
Başkanı Donald Trump, Rusya 
Devlet Başkanı Putin, Çin Dev-
let Başkanı Şi Cinping, Hollan-
da Başbakanı Rutte ve Şili Devlet 
Başkanı Pinera, Arjantin Devlet 
Başkanı Mauricio Macri ve Brez-
ilya Devlet Başkanı Michel Temer 
ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Putin ile bası-
na kapalı görüşme gerçekleştir-
di. Görüşmede, Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer 
aldı. Görüşmeye ilişkin konuşan 
Putin, Türkiye’nin dış politika 
konularında bir ortak olarak ne 
denli güvenilir olduğunu kanıt-
ladığını söyledi.
G20 Zirvesi için Arjantin’de bulu-

nan Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve Almanya Şansölyesi An-
gela Merkel’in baş başa yaptığı 
kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç 
krizi için 4’lü Zirve yapmaya ikna 
ettiği öğrenildi. Angela Merkel’in 
Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı 
açıklamada, Merkel’in Putin’i Kerç 
krizini görüşmek için Almanya, 
Fransa, Ukrayna ve Rusya arasın-
da danışmanlar seviyesinde zirve 
yapılmasına ikna ettiği söylendi. 
Açıklamada ayrıca, iki liderin İs-
tanbul Zirvesi’nde Suriye konusun-
da alınan kararların uygulanması 
için daha fazla gayret sarf edilm-
esi konusunda mutabık kaldıkları 
bildirildi.

G20 Liderler Zirvesi’nin Sonuç 
Bildirgesinde uluslararası düzenin 
kurallara bağlı şekilde sürdürülm-
esine, ABD’nin itirazlarına rağmen 
Paris İklim Anlaşması’nın aynen 
uygulanmasına ve Dünya Ticar-
et Örgütünün reforme edilm-
esine vurgu yapıldı. Bildirgede, 
Paris İklim Anlaşması’nın ‘geri 
döndürülemez’ olduğuna vur-
gu yapılarak tam anlamıyla uy-
gulanmasının önemine ve iklim 
değişikliğiyle mücadeleye işaret 
edildi. Bildirgenin bir maddesinde 
ise ABD’nin Paris İklim An-
laşması’ndan geri çekilme kara-
rının arkasında durduğu ve ‘çevreyi 
koruyarak’ tüm enerji kaynaklarını 
en verimli şekilde kullanacağını if-
ade ettiği belirtildi. Böylece Sonuç 
Bildirgesinin iklim değişikliği 
ile ilgili bölümüne sadece ABD 
katılmadığını beyan etmiş oldu. 
Bildirgede ayrıca Hamburg’da-
ki G20 Zirvesi’nde beyan edilen 
terörle mücadele açıklamasının 
arkasında durulduğu kaydedil-
di. Bildirgenin son maddesinde 
ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi’nin 
Japonya’da, 2020’deki zirvenin ise 
Suudi Arabistan’da yapılmasına 
karar verildiği belirtildi.
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
(AB) ayrılma süreciyle (Brexit) il-
gili olarak ikinci bir referandum 
yapılmasını talebini içeren yakla-
şık 1,5 milyon imzalı iki dilekçe 
Başbakanlığa iletildi. İnternet sitesi 
Independent’ın başlattığı “Son söz” 
kampanyasında 1 milyon 75 bin, 
“Halkın Oyu” adlı kampanyada da 
337 bin imza toplandı. Dilekçeler, 
iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin 
milletvekillerinden eski Eğitim 
Bakanı Justin Greening, Liberal 
Denmokat Parti lideri Vince Cable 
ve İşçi Partisi milletvekili Chuka 
Umunna tarafından Başbakanlık 
yetkililerine teslim edildi. Gree-
ning, Başbakanlık önünde ellerin-
de AB bayrakları bulunan kalaba-
lığa hitap ederken “İngiltere’nin 
önündeki seçeneklere, İngiliz hal-
kı karar vermelidir” dedi. Umunna 
ise, “İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
raki en önemli meselemizde karar 
milletvekillerine bırakıldı. Ama 
sorun, milletvekillerinin bundan 
sonra ne olması gerektiği konu-
sunda karar verememesi” diye ko-
nuştu. İngiltere ile AB arasında 
geçen ay varılan Brexit anlaşması, 

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
(BAE) 5 Haziran 2017’de aldıkla-
rı ortak kararla diplomatik ilişki-
leri kestiği ve abluka uygulamaya 
başladığı Katar’ın enerji bakanı 
Saad el Kaabi, 1961’de katıldıkları 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü (OPEC) üyeliğinden gelecek ay 
çekileceklerini duyurdu. Başkent 
Doha’da basın toplantısı düzenle-
yen Kaabi, bu kararı halihazırda 
OPEC’e bildirmiş olduklarını söy-
ledi. Sonuç olarak 2019’da Katar, 
OPEC içerisinde yer almayacak.

İNGİLTERE’DE BREXİT İÇİN 
1.5 MİLYON İMZA TOPLANDI

KATAR OPEC’TEN ÇEKİLİYOR MU?

11 Aralık’ta Avam Kamarası’nda 
oylanacak. Ana muhalefetteki İşçi 
Partisi, anlaşmanın parlamentoda 
reddedilmesi halinde, erken se-
çime gidilebilmesi için Başbakan 
Theresa May için güvensizlik öner-
gesi vereceğini açıklamıştı. May 
ise ikinci referandumu reddediyor. 
Diğer taraftan AB Adalet Divanı 
Hukuk Sözcüsü Campos Sanc-
hez-Bordona, İngiltere’nin Brexit 
sürecini birlik üyesi diğer ülkelerin 
onayına ihtiyaç olmadan tek taraflı 
olarak durdurabileceğini açıkladı. 
Bardona, salı günü bir grup İskoç 
milletvekilinin geçen yıl aralık 

ayında yaptığı başvuruyla ilgili 
görüşlerini yayımladı. Bağlayıcı-
lığı olmayan bu görüşlerde, Liz-
bon Antlaşması’nın üye ülkelerin 
birlikten ayrılmasını düzenleyen 
50’inci maddesini işletme kararı-
nın istenildiği an durdurulabilece-
ği belirtildi. İngiltere bu maddeyi 
Mart 2017’de işletmişti. İngiliz hü-
kümeti ve AB’nin yürütme organı 
olan Avrupa Komisyonu ise kara-
rın ancak tüm üyelerin oybirliğiyle 
alınabileceğini savunuyordu. Bu 
görüşlerin ardından İngiliz Ster-
lini Amerikan Doları karşısında 
yüzde 0,8 değer kazandı.
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Ukrayna’nın Kerç Boğazı’na 3 as-
keri gemi göndermesinin ardın-
dan patlak veren Rusya-Ukrayna 
krizine ABD de dâhil oldu. Rusya 
Kırım’a askeri nakliye uçağı indi-
rirken ABD’nin ise Azak Denizi’ne 
savaş gemisi göndereceği öğrenil-
di. 
ABD’nin Azak Denizi’ne savaş 

Volkov, “Kerç boğazından geçiş-
ler, sivil gemiler için kapatıldı” 
diye konuştu. Rus yetkili, boğazı 
sivil gemilere kapatma kararının 
güvenlik gerekçesiyle alındığı-
nı da sözlerine ekledi. Daha önce 
Rusya Federal Güvenlik Servisi 
(FSB), Ukrayna Donanması’na ait 
3 geminin Rusya’nın sınır çizgisini 
geçip tehlikeli manevralar yaparak 
Rus yetkililerin yasal taleplerine 
uymaksızın Kerç boğazı istikame-
tinde ilerlediğini bildirmişti.
Kırım Meclisi Başkan Yardımcısı 
Efim Fiks, Ukrayna Donanması’na 
ait 3 geminin eyleminin yanıtsız 
bırakılmayacağını söyledi. Rusya, 
hadlerini aşan bu eylemcileri ayılt-
mak için yeterli güce sahip. Bu ey-
lemcilerin, ileride ABD ve Avrupa 
ülkeleri tarafından desteklendik-
leri için her şeyi yapabileceklerini 
düşünmesini engellemek için ge-
rekli önlemler alınacak” ifadeleri-
ni kullandı. 

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği 
Fonu Başkan Yardımcısı Alek-
sey Grivaç, Türk Akımı Doğalgaz 
Boru Hattı Üzerinden Bulgaris-
tan, Sırbistan Ve Macaristan’a Gaz 
Sevkiyatlarının, Sevkiyatların Yu-

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA KRİZ

KARADENİZ’İ VE AZAK DENİZİ’Nİ 
BİRBİRİNE BAĞLAYAN KERÇ BOĞAZI 
SİVİL GEMİ TRAFIĞİĞİNE KAPATILDI

gemisi göndereceği iddiasından 
sonra gece yarısı önemli bir açıkla-
ma geldi. Edinilen bilgiye göre 
NATO, Azak Denizi’ndeki Ukray-
na limanlarını korumak maksadıy-
la bölgeye 2 destroyer gönderecek. 
Buna karşı aynı saatlerde Rusya’nın 
173. Hava İndirme Tugayı, Kırım’a 
nakledildi.

nanistan Ve İtalya’ya Yapılmasını 
Öngören Poseydon Projesine Göre 
Daha İyi Organize Edildiğini Söy-
ledi.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı-
nın ikinci kolunun Avrupa’ya han-
gi güzergâh üzerinden döşeneceği 
konusunda değerlendirme yapan 
Grivaç, Bulgaristan, Sırbistan ve 
Macaristan güzergahının, Yuna-
nistan sınırından İtalya’ya kadar 
gaz boru hattının döşenmesini 
öngören Poseydon projesine göre 
avantajlarını ortaya koydu.

POSEYDON ARA 
BAĞLANTISI O KADAR 
CAZİP DEĞİL
Grivaç, “Bu koşullarda Yunanis-
tan-İtalya (Poseydon) ara bağlantı-
sı o kadar cazip değil. Katılımcıları 
da bu hattın yapımını Levant’tan 
gelecek gaz için bir alternatif ola-
rak değerlendiriyor. Ayrıca Türki-
ye’den Yunanistan’a gaz tedariki 
altyapısı zaten inşa ediliyor ve na-
sıl, ne zaman ve kimin gazıyla dol-
durulacağı henüz belli değil. Türk 
Akımı’nı oraya bağlanması teknik 
açıdan zorluk teşkil etmiyor” dedi.
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Brüksel’de AB ülkelerinin sa-
vunma ve dışişleri bakanla-

rını bir araya getiren AB Dışişleri 
Konseyi’nin ardından kabul edilen 
ve AB Konseyi tarafından yayım-
lanan sonuç bildirisinde, birliğin 
savunma alanında şimdiye kadar 
attığı adımlar hakkında genel bir 
değerlendirme yapıldı, bu çerçeve-
de yeni girişim ve projelerin başla-
tılacağı duyuruldu.

ABD’nin AB Daimi Temsilcisi 
Gordon Sundland, Avrupalı parla-
menterlere hitaben yaptığı konuş-
mada “Bu bizim için çok hassas bir 
konudur. Biz sürekli ABD seçmen-
lerini ABD’nin neden kendi prob-
lemlerine rağmen, her yıl Avru-
pa’yı Rusya ve diğer dost olmayan 
güçlerden korumak için onlarca 

Ab Konseyi’nin Savunma Ve Güvenlik Alaninda Kabul Ettiği Bildiride, Ab’nin 
Güvenlik Sağlayabilen ve Bağımsız Hareket Edebilen Bir Aktör Olması İçin

Kapasitesinin Güçlendireceği Açıklandı

Abd, Avrupa Ülkelerinden Kendi Ordularini Oluşturma Planlariyla İlgili Pozisyonlarini 
Netleştirmelerini Talep Etti

Bildiride, “AB’nin mevcut ve ge-
lecekte karşılaşabileceği güvenlik 
ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik 
sağlama ve bağımsız aktör olarak 
hareket edebilme kapasitesi güç-
lendirilecektir.” ifadesine yer ve-
rildi. AB’nin bu girişiminin, ortak 
savunma çabalarını destekleyeceği 
kaydedilen bildiride, savunma ala-
nında atılan adımların transatlan-
tik ilişkileri de geliştireceği belir-

tildi. AB’nin 25 üye ülke arasında 
savunma alanında iş birliğini ar-
tırmayı hedefleyen Yapılandırıl-
mış Daimi İş Birliği (PESCO) çer-
çevesinde 17 yeni proje üzerinde 
mutabık kalındığı duyuruldu. Pro-
jelerin eğitim, kabiliyet gelişimi, 
harekâta hazırlık durumu ve siber 
savunma alanlarını kapsadığı be-
lirtilen bildiride, üye ülkelere fark-
lı görevler dağıtıldığı görüldü.

milyar dolar gönderdiğine ikna et-
meye çalışıyoruz. Oysa bu paralar 
ABD’nin kendi iç ihtiyaçlari için 
de harcanabilirdi” dedi.

Sundland, AB’nin kendi silahlı 
kuvvetleriyle bu işin üstesinden 
gelebileceğine karar vermesinin 
durumu zorlaştırdığını belirtti. 

Sundland, ABD’nin Avrupa’dan 
“taban tabana zıt iki bakış açısı” 
gördüğünü, bazılarının küçük ça-
tışmalarla sorunu çözme yanlısı 
olduğunu, bazılarının da istihba-
rat birimleri ve tam teşeküllü si-
lahlı kuvvetlerin oluşturulmasını 
savunduğunu kaydetti.

AB KONSEYİ’NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK 
ALANINDA KABUL ETTİĞİ BİLDİRİ
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Prof.Dr.Güven Kıymaz

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Müh. Bölüm Başkanı

AKILLI ŞEHİR ALTYAPISI 
Şehirler çoğumuz için “kaliteli yaşam” ile özdeşleşen ve çeki-

ciliği sürekli artan yaşam bölgeleri olarak dünya üzerindeki 

varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle eğitim, 

sağlık ve gıda ile ilişkili avantajları nedeniyle şehirlere olan 

ilgi hızla artmaktadır. 2018 yılı itibariyle yaklaşık %50 mer-

tebelerinde olan dünya üzerindeki şehirleşme oranının 2050 

yılında %70 lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hızlı artış 

ile beraber kaynakların verimsiz tüketimi sonucunda şehirle-

rin önemli tehditler ile karşı karşıya kalacağı kesindir. Hızlı 

şehirleşmeye planlı bir şekilde ayak uyduramaz ve kaynak is-

rafına çözüm bulamazsak başta kritik altyapının göçmesi ol-

mak üzere su krizi, çevre kirliliği, salgın hastalıklar ve sosyal 

dengesizlik gibi sorunlar insanoğlunun şehirler ile ilgili ha-

yallerini sona erdirecek sorunlar olacaktır. 

Daha yaşanabilir, çevreye duyarlı ve sağlıklı fiziksel altyapıya 

sahip bir şehrin hızlı şehirleşme tehtidi karşısında sürdürü-

lebilir kılınması şehir hayatının ve şehir altyapısının dijital 

teknolojiler ile bütünleştirilerek “akıllı” hale getirilmesi ile 

mümkün olabilir. Şehir hayatının daha yaşanabilir olmasının 

ön koşulu fiziksel şehir altyapısının sağlıklı ve yüksek güven-

likli olmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda dijital teknolojiler 

ile bütünleştirilerek oluşturulacak bir “Akıllı Şehir Altyapısı” 

özellikle ulaşım, enerji ve su gibi çok hayati ihtiyaçların karşı-

lanması sürecinde verilen bu hizmetlerin daha verimli ve daha 

güvenli bir şekilde sunulmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Verilen hizmetlerin ve aynı zamanda kullanıcı olarak insanla-

rın “Akıllı”laşması sonucunda kaynaklardan tasarruf eden ve 

bu tasarruflar sonucunda yaşam kalitesinin yükseldiği çevre 

dostu şehirlerde yaşamaya devam etmek mümkün olabilecek-

tir.  

Şehir altyapısının “akıllı” hale gelmesi bilgi ve iletişim tekno-

lojilerindeki gelişmeler ile mümkün olmuştur. Özellikle bulut 

bilişim ve nesnelerin interneti (IoT) bu kapsamda kullanılan 

en kilit teknolojilerdir. Altyapının gerçekten akıllı olduğu bir 

şehirde altyapı ve etkileşim içinde olduğu çevre sensörler ile 

donatılmaktadır. Bu sensörler bir iletişim omurgasına bağlıdır 

ve bu şekilde gerçek zamanlı veri toplama ve analizi mümkün 

olmaktadır. Elde edilen bilgiler analiz edilmekte, yorumlan-

makta ve altyapı hizmeti veren kurumlara ya da kullanıcılara 

anlamlı ve güvenilir bilgi şeklinde iletilmektedir. Sonuç ola-

rak kurumlar altyapı varlıklarının sağlığı ve verilen hizmetin 

verimliliği ve kalitesi ile ilgili daha bilinçli ve etkili kararlar 

alabilmektedirler.

Şehir altyapısını oluşturan tüm altyapı unsurları tüm sistemin 

performansını etkileyebilecek öneme sahiptir ve her bir altya-

pı varlığına kazandırılacak “akıl” sayesinde olumsuzlukların 

önüne geçilebilecektir. Örneğin kritik bir ulaşım ağı üzerin-

de bulunan kritik bir köprünün çökmesi şehir hayatına büyük 

olumsuzluklar getirecek bir vakadır. Söz konusu köprünün 

sağlıklı bir şekilde olabildiğince uzun süreli hizmet vermesi, 

can ve mal kayıplarına sebep olacak şekilde aniden göçmemesi 

uygulanacak “iyi mühendislik” tekniklerinin yanında köprüyü 

“akıllı” hale getirmekle çok daha etkili bir şekilde sağlanabilir. 

Ulaşım hattı üzerindeki tüm köprülerin ve diğer kritik altya-

pı varlıklarının akıllı bir “algılama ortamı” içinde izlendiği, 

her bir varlığın bir “karar destek” mekanizması çerçevesin-

de birbiriyle ve bir yönetim merkezi ile anlık iletişim içinde 

olduğu bir “akıllı” yönetim sayesinde gerek güvenlik gerekse 

ulaşım hizmet kalitesinin artırılması mümkün olabilecektir. 

Ulaşım altyapısı için verilen bu örnek benzer şekilde bir şehrin 

enerji, su, atık su, doğalgaz altyapısı için de verilebilir. Sistemi 

oluşturan tüm altyapı varlıklarının ömürleri boyunca oluşan 

maliyetlerin ve risklerin sistemi “akıllı” yaparak minimize 

edilmesi ve faydanın artırılması sistemin değerini artıracak-

tır. Bu şekilde içinde yaşadığımız ve artan bir şekilde çeşitli 

tehditlerle karşı karşıya bulunan şehirlerimiz daha yaşanabi-

lir ve daha değerli hale gelebilecektir.
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