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Güvsam Gündeme Bakış Bülteni ekibi olarak 
tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz.
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Güvsam Başkanı Dr. 
İsmail Safi, Dünyanın 
en önemli  Teknoloji 

kuruluşlarının ve 
yöneticilerinin 

katıldığı, Moskovo’da 
gerçekleştirilen 

Uluslararası 
Siber Güvenlik 

Kongresine ulaştırma 
bakan yardımcımız 

ve BTK başkanımızla 
iştirak etti.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi, 

Misafir Perverlikleri 
için Moskova 
büyükelçimiz 

Sayın Mehmet Samsar’a 
ve ekibine 

çok teşekkür etti. 
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Doğu Asya’da bir ada ülke-
si olan Japonya’da, “2019 Türk 
Kültür Yılı” yaşanıyor. Böyle bir 
serginin yaşanacağı 2018 yılı-
nın ikinci yarısında gündeme 
gelmişti. Sergi ‘Hazineler ve Os-
manlı İmparatorluğu’nda Lale 
Geleneği Sergisi’nin’ başkent 
Tokyo’da açılışıyla başladı.
 
Kültür ve Turizm Bakanımız 
Mehmet Nuri Ersoy,  Japonya 
Altes Prensesi Akiko Mikasa ve 
Japon iş dünyasından birçok is-
min katıldığı sergide; Topkapı, 
Yıldız ve Dolmabahçe Saray’la-
rından toplam 185 eserin bu-
lunduğu biliniyor. Bakan Ersoy, 
eserlerden daha fazlasını gör-
mek için insanlara Türkiye’ye 
gelmeyi tavsiye etti. Bakanımız 
bu yıl içerisinde yapılacakların 

Türk-Japon dostluğu adına bir-
çok anlam ifade etti. Bu etkin-
likle bu iki “yabancı” toplulu-
ğun arasında bir köprü olabilir 
ve sıkı bir dostluk bağına dönü-
şebilir. Sergide Osmanlı Dev-
leti’nden kalan ok, yay, hançer 
gibi aletlerde bulunuyor. Sergiye 
Japon vatandaşlarında ilgisi son 
derece büyük. Hafta içi 3 bin, 
hafta sonu 5 binleri aşan sayılar-
da ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilere 
sergi çıkışı verilen resepsiyonda 
Türk Mutfağı’ndan baklava, hel-
va, sarma gibi yiyeceklerde be-
ğenilerine sunuluyor.

19 Mart-20 Mayıs tarihleri ara-
sında Tokyo Ulusal Sanat Mü-
zesinde olan bu değerli parçalar, 
14 Haziran ile 28 Temmuz ta-
rihleri arasında ise Kyoto Ulusal 

Modern Sanat Müzesi’nde teş-
hir edilecek. Japonya ile olan iyi 
ilişkilerimiz 19. Yüzyıl sonların-
da Sultan İkinci Abdülhamit’in 
Japon İmparatoru Meiji’ye mu-
kabil hediyelerini ve dostluk 
mesajını götürmek üzere 1890 
yılında Japonya’yı ziyaret eden 
Ertuğrul fırkateyninin dönüş 
yolunda bir kaza geçirip batma-
sı ve 532 denizcimizin hayatını 
kaybetmesiyle başlar. Japon hal-
kının gerek oradaki denizcileri 
kurtarma çabası ve gerekse daha 
sonrasında yaptığı yardım kam-
panyaları sonucu Türk-Japon 
ilişkileri arasında sıcak bir bağ 
oluşmuştur. Daha Önce 2003 
yılı “Japonya’da Türkiye Yılı”, 
2010 yılı da “Türkiye’de Japon 
yılı” olarak kutlanmıştır. 

JAPONYA’DA 2019 TÜRK KÜLTÜR YILI
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Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın 
İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk 
resmi ziyaret olması bakımından 
önem taşıyor. Ancak ziyaret, İngil-
tere’de siyasi açıdan bir hayli geri-
limli bir döneme denk geldi. Brexit 
sürecinde yaşanan kriz nedeniy-
le istifa eden İngiltere Başbakanı 
Theresa May 10 Haziran itibariyle 
görevini resmen bırakacak. İstifa 
nedeniyle kimin başbakan olaca-

Trump’ın Buckingham Sarayı’nda 
onuruna verilecek akşam yeme-
ği ise parlamentonun alt kanadı 
Avam Kamarasının Başkanı John 
Bercow, ana muhalefetteki İşçi Par-
tisi’nin lideri Jeremy Corbyn ile Li-

TRUMP’IN TARİHİ İNGİLTERE ZİYARETİ 

SİYASİLER BOYKOT, HALK PROTESTO EDİYOR

ğına dair tartışmalar sürüyor.
Koltuğun en güçlü adayların biri 
olarak Dışişleri Bakanı Boris Joh-
nson gösterilirken, Donald Trump 
da kendisine destek vermişti. Nite-
kim ziyaret çerçevesinde Trump’ın 
Jonhson’la da buluşması bekleni-
yor.
Trump’ın yine Brexit yanlısı baş-
ka bir isim olan Nigel Farage ile 
de bir araya gelecek. ABD Başka-

nı Donald Trump, resmi ziyareti 
kapsamında İngiltere’nin başken-
ti Londra’ya gitti. Siyasetçilerin 
boykot, halkınsa protesto ettiği 
Trump, henüz Londra’ya varma-
dan Belediye Başkanı Sadiq Khan 
ile de polemiğe girdi. Trump, 
“Kendisi tamamen beceriksiz. Be-
nimle ilgileneceğine Londra’daki 
suçla ilgilenmeli” dedi.

beral Demokrat Parti lideri Vince 
Cable tarafından boykot edilecek. 
Trump, siyasilerin boykotunun 
yanı sıra saray önünde İngilizler 
tarafından da protesto edilecek. 
Devlet başkanlarının ziyaretle-

ri kapsamında gerçekleştirilen at 
arabasıyla geçit töreni de boykot 
ve protestolar nedeniyle gerçek-
leştirilmeyecek. Bölgede güvenlik 
tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, 
ziyaret nedeniyle Londra’da yollar 
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İngiltere Başbakan Theresa 
May Brexit krizini aşamayınca 
istifa kararı aldı. May 7 Hazi-
ran itibarıyla görevi bıraktığı-
nı duyurdu. İngiliz Başbakan 
7 Haziran’dan geçerli olmak 
üzere Muhafazakar Parti li-
derliğinden ayrılacağını söy-
ledi. May “Haziran’da Mu-
hafazakar ve Birlikçi Parti 
liderliğinden istifa edeceğim. 
Böylece yeni lider seçilebilir.” 
dedi. İngiltere’de AB’den ayrı-
lık (Brexit) anlaşmasına ilişkin 
yeni yasa tasarısın açıklanması 
Muhafazakar Parti’de tepkiyle 
karşılanması üzerine ertelen-
mişti. Çok sayıda milletveki-
linin anlaşmaya karşı çıkması 
üzerine May geri adım atmak 
zorunda kaldı. Başbakan May 
21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada 
parlamentoda daha önce üç kez 
reddedilen AB’den ayrılık an-
laşmasında değişiklikler yapa-

rak yeniden milletvekillerinin 
onayına sunacağını bildirmiş; 
yeni anlaşmasının detayları-
nı cuma günü ilan edileceğini 
söylemişti. Hükümet yetkilisi 
Mark Spencer ise yeni tasarıyı 
3 Haziran’da yayınlamayı ve 7 
Haziran’da oylamaya sunmayı 
planladıklarını açıkladı; ancak 
bu konuda henüz bir anlaşma-
ya varmadıklarını ve yeni tari-
hin daha sonra duyurulacağını 

kaydetti. Yeni yasa tasarısında 
milletvekillerinin başta tedbir 
maddesi olmak üzere Gümrük 
Birliği, ticaret anlaşması, işçi 
hakları ve çevrenin korunma-
sına dair endişelerini giderme-
ye çalışan Başbakan May ikin-
ci bir referandumun da önünü 
açmıştı. Ancak May kendi 
kabinesi ve partisinin deste-
ğini almayı başaramadı. May 
hükümetinden bugüne kadar 

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY’İN İSTİFASI

trafiğe kapatıldı. İngiltere Krali-
çesi 2. Elizabeth ve ABD Başkanı 
Donald Trump, ülkeleri arasında-
ki ortak değerler ve çıkarların öne-
mine vurgu yaptı.  Kraliçe, yaptığı 
konuşmada, “Ortak değerlerimi-
zin ve ortak çıkarlarımızın bizi 
birleştirmeye devam edeceğinden 
eminim” dedi. ABD Başkanı Do-
nald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. 
Elizabeth’in daveti üzerine üç gün 
sürecek başkent Londra ziyareti-
ne başladı. Trump’a eşi Melania 
Trump da eşlik etti.

Trump, ziyareti kapsamında gö-
revini bırakmasına günler kalan 
İngiltere Başbakanı Theresa May, 
kraliyet ailesi ve pek çok İngiliz si-
yasetçi ile bir araya gelecek. Trump 
da ‘ortak zaferi kutlarken, iki ulu-
su gelecekte de bir arada tutmaya 
devam edecek olan müşterek de-
ğerlerinin de altını çizdiklerini’ 
belirterek bu değerleri “özgürlük, 
egemenlik, kendi kaderini tayin, 
hukukun üstünlüğü ve yüce tan-
rının verdiği haklara saygı” olarak 
açıkladı. Buckingham Sarayı’nda-

ki yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy 
Corbyn ile Parlamento Başkanı 
John Bercow dahil bazı politikacı-
lar tarafından boykot edildi. Ayrı-
ca saray dışında da Trump karşıt-
ları gösteri düzenledi.

Öte yandan Trump, yemek öncesi 
sosyal medya hesabından, “Londra 
ziyareti gayet iyi geçiyor. Kraliçe ve 
tüm Kraliyet ailesi harikalardı. İn-
giltere ile ilişkiler çok güçlü” mesa-
jını paylaştı.
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36 üst düzey isim istifa etti. 29 
Mart’ta planlanan Brexit İngi-
liz Parlamentosu’nda onaylan-
madığı için önce 12 Nisan’a ar-
dından 31 Ekim’e ertelendi.
May’in istifasından sonra-
ki hafta Muhafazakar Parti 
içerisinde yeni liderlik yarışı 
başladı. Çünkü yeni lider aynı 
zamanda başbakan olacaktı. 
Liderlik yarışmasına birçok 
adayın katılması gözlemlen-
di. Liderlik yarışına 10 adayın 
katıldı. Bu adaylar ise; Brexit 
yanlısı eski dışişleri bakanı 
Boris Johnson, eski parlamen-
to sözcüsü Andrea Leadsom, 
Dominic Raab, Çevre Bakanı 
Michael Gove’ın yanı sıra AB 
üyeliğinin devamından yana 
kampanya yürütmüş Dışişleri 

Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri 
Bakanı Sajid Javid, Sağlık Ba-
kanı Matt Hancock, Ulusla-
rarası Kalkınma Bakanı Rory 
Stewart, Eski Devlet Bakanı 
Esther McVey ve Muhafazakar 
Partili Vekil Mark Harper’d
İngiltere’de iktidardaki Mu-

hafazakâr Partinin Liderlik 
yarışının dördüncü tur oyla-
masında da eski Dışişleri Ba-
kanı Boris Johnson ilk sırayı 
aldı. Parlamentonun alt kana-
dı Avam Kamarasının Muha-
fazakar Partili üyeleri, liderlik 
yarışının dördüncü turu için 
oy verdi. Oylamada Johnson, 
üçüncü turda aldığı 143 oyu 
157’ye çıkararak yine birinci 
oldu. Johnson’ı 61 oy ile Çev-

re Bakanı Michael Gove ve 59 
oy ile Dışişleri Bakanı Jeremy 
Hunt takip ederken, İçişleri Ba-
kanı Sajid Javid 34 oyla elendi. 
Gove’un bir önceki turda ikin-
ci gelen Hunt’ı geçmesi dikkati 
çekti. İlk turda eski Avam Ka-

marası Lideri Adrea Leadsom, 
eski Çalışma Bakanı Esther 
McVey ve David Cameron dö-
neminde partinin Grup Baş-
kan Vekilliği görevini yürüten 
Mark Harper, ikinci turda eski 
Brexit Bakanı Dominic Raab 
ve üçüncü turda da Uluslara-
rası Kalkınma Bakanı Rory 
Stewart yarışa veda etmişti.
Seçim sürecinde ise oylama 
turları, en çok milletvekili-
nin oyunu alan iki aday ka-
lana dek devam edecek. Son 
iki aday partinin yaklaşık 125 
bin üyesinin posta yoluyla ka-
tılacağı oylamada yarışacak. 
Partinin yeni lideri ve ülkenin 
yeni başbakanı olacak isim 23 
Temmuz’da ilan edilecek. Yeni 
lider seçimi devam ederken, 
May liderlik görevine vekalet 
edecek ve başbakanlığı sürdü-
recek. Theresa May’in göre-
vinden istifa etmesine sebep 
olan Brexit ise; May’in AB ile 
vardığı Brexit anlaşmasının 
peş peşe yapılan oylamalarla 
(parlamento’da üç kez)  redde-
dilmesinin ardından Brexit 31 
Ekim’e ertelenmişti. 
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Yarışları önde tamamlayan Boris Johnson kimdir?
19 Haziran 1964’te Manhattan, 
New York’ta dünyaya gelen Bo-
ris Johnson aslen Britanyalıdır. 
Osmanlı Devleti’nin son döne-
minde Dahiliye Nazırlığı yap-
mış olan Ali Kemal’in öz torunu 
Stanley Johnson’ın oğludur. Bri-
tanyalı muhafazakâr politikacı 
ve gazeteci olan Boris, üniversite 

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 
1951 tarihinde, Mısır’ın ku-
zeyindeki Şarkiye iline bağlı 
Eladva köyünde hayata gözleri-
ni açtı. Muhammed Mürsî Îsa 
el-Eyyat, Mısır’ın seçimle ilk 
defa başa gelen, devrik 5. cum-
hurbaşkanı olan siyasetçiydi. 
3 Temmuz 2013 tarihinde Mı-
sır Silahlı Kuvvetlerinin askeri 
darbe yapması sonucu devrildi.
Mursi’nin söz konusu duruş-
mada hakim karşısında konuş-
maya başladıktan beş dakika 
kadar sonra baygınlık geçirdiği, 
hastaneye kaldırıldıktan kısa 
süre sonra da hayatını kaybetti-
ği açıklandı. Mısır’da Temmuz 
2013’te askeri darbeyle görevden 
uzaklaştırılan ve bugün kamuo-
yunda “Hamas adına casusluk” 
olarak bilinen dava için hakim 
karşısına çıkarılan 67 yaşındaki 
Mursi, mahkeme salonunda ve-
fat etti. Muhammed Mursi, eski 
Cumhurbaşkanı Hüsnü Müba-

MISIR’IN ESKİ DEVLET BAŞKANI 
MUHAMMED MURSİ VEFAT ETTİ

eğitimini Oxford Üniversitesi’n-
de tamamlamış ve bir dönem 
The Times gazetesinde çalış-
mıştır. 1 Mayıs 2008 senesinde 
Londra Belediye Başkanı seçi-
len Boris 2016 yerel seçimlerine 
kadar bu görevini sürdürdü. 3 
Temmuz 2016’da David Came-
ron’un yerine başbakan olan 

rek’i istifaya zorlayan 2011 yılın-
daki halk devriminin ardından, 
2012’de ülke tarihinde demok-
ratik yollarla göreve gelen ilk 
Cumhurbaşkanı olmuştu. Mur-
si, 3 Temmuz 2013’te dönemin 
Savunma Bakanı ve ardından 
Cumhurbaşkanı olan Abdul-
fettah es-Sisi tarafından gerçek-
leştirilen askeri darbeyle göre-
vinden uzaklaştırılmıştı. Mısır 
devlet televizyonu, Mursi’nin 
ölüm nedeninin kalp krizi oldu-
ğunu iddia etti. Yapılan açıkla-
mada, “Muhammed Mursi’nin 
iyi huylu bir tümörü bulunduğu, 
sürekli tıbbi gözetim altında ol-
duğu ve ölümünün kalp krizin-
den kaynaklandığı” belirtildi. 
Müslüman Kardeşler’in kurdu-
ğu Özgürlük ve Adalet Partisi’n-
den konuya ilişkin resmi açıkla-
ma yapıldı. Yapılan açıklamada, 
yıllardır cezaevinde bulunan 
eski Cumhurbaşkanının “yavaş 
yavaş öldürüldüğü” ve “bir ci-

nayetin söz konusu olduğu” be-
lirtildi. Partiden yapılan açıkla-
mada sağlık durumu kötü olan 
Mursi’nin cezaevindeki koşulla-
rına dikkat çekilerek, “Onu beş 
yıl tek kişilik hücrede tuttular, 
aldığı ilaçların tamamını ver-
mediler, tıpkı doğru dürüst ye-
mek verilmediği gibi” denildi. 
Reuters haber ajansına konuşan 
Mursi’nin oğlu Abdullah Mu-
hammed Mursi, Mısırlı yetkili-
lerin Mursi’nin memleketi olan 
El Adva köyünde bir cenaze 
töreni düzenlenmesine izin ver-
mediğini belirtti.

Theresa May tarafından Birle-
şik Krallık Dışişleri Bakanı ola-
rak görevlendirildi. 9 Temmuz 
2018’de Theresa May’in istifası 
üzerine, yeni parti lideri olmak 
ve May’den kalacak olan başba-
kanlık görevini sürdürmek için 
Dış İşleri Bakanlığı görevinden 
istifa etmiştir
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Kazakistan’da Nursultan 
Nazarbayev’in istifasının ar-
dından vekaleten devlet baş-
kanı seçilen Kasım Cömert 
Tokayev 10 Haziran’da yapı-
lan seçimlerde birinci gelerek 
devlet başkanı oldu. Peki Ka-
sım Cömert Tokayev kimdir? 
Kasım Cömert Tokayev 1953 
yılında dünyaya geldi. Babası 
II. Dünya Savaşı Gazisi ve bir 
yazardı. İlerleyen dönemler-
de kariyerinin ilk büyük adı-
mını 1970’te Moskova Devlet 
Diplomasisi Enstitüsüne katı-
larak atacaktı.1975’te  mezun 
olduktan sonra Tokayev, Sov-
yet Birliği Dışişleri Bakanlı-
ğı’na katıldı ve Singapur’daki 

KAZAKİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI

Sovyet Büyükelçiliğine gön-
derildi. 1979’da SSCB Dışiş-
leri bakanlığına döndü. Daha 
sonra 1991 yılında İkinci 
Sekreter, İlk Sekreter, ve Da-
nışman olarak görev yaptığı 
Pekin’deki Sovyet elçiliğine 
gönderildi. 

İç politikada ise 1992 yılın-
da Kazakistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Yardımcılığı 
görevine atandı. 1993 yılın-
da Dışişleri Bakan yardımcısı 
oldu ve 1994 yılında Dışişleri 
Bakanı olarak atandı. 1999 
yılının Ekim ayında, Parla-
mentonun onamasıyla birlik-
te Kazakistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı kararı ile 
Başbakan olarak atandı ancak 
Ocak 2002’de istifa etti. Toka-
yev Ocak 2007’de Kazakistan 
Cumhuriyeti Parlamentosu 
Başkanı seçildi. Bu süre zar-
fına kadar Dışişleri Bakanlığı 
yaptı. 

Bağımsız Devletler Topluluğu 
ve Şangay İş birliği Örgütü’n-
de önemli görevler üstlenen 
Tokayev, Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Sekreter Yardım-
cısı, BM Cenevre Ofisi’nde 
Genel Müdür, BM Silahsız-
landırma Konferansı Genel 
Sekreter Özel Temsilcisi göre-
vinde bulundu.
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RUBLE VE YUAN’IN YÜKSELİŞİ

UMMAN DENİZİ’NDE GEMİLERE SALDIRI

Haziran ayının başında, Çin Dev-
let Başkanı Xi Jinping, Rusya’nın 
St. Petersburg’daki Uluslararası 
Ekonomik Forumu’na katılmak 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile ayrı bir toplantı yapmak 
üzere Rusya’ya gitti. Rusya ve 
Çin’in arasında diplomatik ilişkil-
erin kurulmasının 70.yılı anısı-
na düzenlenen etkinlikten sonra 
konuşan liderler; Rusya ve Çin 
arasında yapılan ticarette ulusal 
para birimlerini kullanılacağını 
söyledi. İkili ticarette ruble ve 
Yunan’ın kullanımının yaygın-
laştırılmasının önemi vurgu-
ladılar. Buna ek olarak Kuzeydoğu 
Asya’da güvenliği arttırmak adına 
iş birliklerini sürdüreceklerini 
ifade ettiler. Görüşülen konular 
dahilinde Çin ve Rusya’nın ortak 
üretebileceği bir taarruz helikop-
teri ve uçaktan da bahsedildi. 
İlerleyen günlerde Rusya Başba-
kan Yardımcısı Maxim Akimov 
yaptığı açıklamada; ‘’Rusya’nın 
bölgeleri, Çin’e enerji kaynakları, 
uçak motoru, nükleer endüstri, 

kimyasal endüstri ve tarım ürün-
leri ihracatını arttırmaya hazır’’ 
ifadelerine yer verdi. 
Rusya ve Çin’in bu ekonomik 
atılımı aralarındaki anlaşma 
ile sınırlı kalmadı. Haziran ayı 
içerisinde Moskova’nın yaptığı 
açıklamalarda ticaret ortaklarını 
da dolar cinsinden ticaret işlem-
lerini bırakmaları çağrısında 
bulundu. Doların terk edilm-
esi BRICS ülkelerinde(Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin) yakın za-
manda ortaya çıkmış bir trend. 
Bu ülkelere, karşılıklı ticaret an-
laşmalarıyla %20 oranında Amer-

ikan doları kullanımını azaltan 
Rusya ve Çin’de dahil. Ek olar-
ak, son raporlara göre Çin, dolar 
rezervlerini 67.2 milyar, veya 
%5.6 oranında azalttı ve buna eş 
zamanlı olarak altın rezervlerini 
yükseltmeye yöneldi. Geçtiğimiz 
yıllarda, yabancı ülkelerle ticar-
et yaparken ulusal para birimleri 
kullanılması fikrini Rusya aktif 
bir şekilde destekliyordu. Rusya; 
Türkiye, Hindistan, Çin gibi 
ülkelerle ilişkilerinde önemli bir 
noktadayken, bu fikirlerin ciddi 
bir şekilde tekrar gündeme get-
irilmesi söz konusu.

Seyir halinde bulunan Japon 
petrol tankerinin mürette-
batının saldırıdan önce havadan 
uçuşan cisimler gördüklerini ve 
yakınlarında İran donanması-
na ait gemileri tespit ettiklerini 
petrol tankerini işleten şirketin 
yönetim kurulu başkanı Yutaka 

Katada açıkladı.
Katada, saldırının mayın ya 
da torpido ateşinden kaynak-
landığını sanmadığını çünkü 
hasarın gövdenin su yüzeyinde 
kalan kısmında olduğunu ve 
mürettebatın gördüğü uçan ci-
simlerin mermi olabileceğini 

belirtti. Katada, tankerin ilk 
darbeyi makine dairesinin 
yakınından aldığını söyledi.
ABD ise saldırının arkasında 
İran’ın olduğunu iddia etti. ABD 
Merkez Kuvvetler (CENTCOM) 
Komutanlığı da Umman Deni-
zi’ndeki 2 yakıt tankerine ilişkin 
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açıklamada bulundu. Açıklam-
ada, ABD muhrip gemisinin 
tankerlerden birinin yakının-
da bulunmaya devam ettiğini 
ve muhrip gemisine yönelik bir 
girişimin karşılıksız kalmaya-
cağını ifade etti.Ayrıca ABD, 
İran Devrim Muhafızları Or-
dusu’na ait bir devriye botunun 
saldırıya uğrayan tanker gemi-
lerinden birinden patlamamış 
mayınları topladığı iddiasına il-
işkin görüntüler yayınladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, 
saldırının olduğu sırada Abe 
Şinzo ile Ayetullah Ali Hamaney 
arasında dostane görüşmenin 
gerçekleştiğine dikkat çekerek 
‘’Bu sabah olanları tanımlamak 
için şüpheli ifadesi bile yetersiz 
kalır.’’ açıklamasında bulundu.

Esad Rejimi, İdlib’te sivillere 
yönelik saldırıları sürdürürk-
en Türkiye’den de tepki almaya 
başladı. Rejim yaptığı saldırılar 
ile Soçi mutabakatını ihlal et-
mektedir. Türkiye’nin BM Daimi 
Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu 
yaptığı konuşmada, ‘’Sağlık te-
sislerinin hedef alınmaya devam 
etmesi, İdlib bölgesinde yaşayan 
3,5 milyon Suriyeli için yalnız-
ca daha fazla yer değiştirme, 
istikrarsızlık ve acıya yol aça-
caktır. Çakışmayı önleme me-
kanizması tamamen uygulan-
malı ve ateşkese gecikmeden 
saygı gösterilmelidir.’’ dedi. Sin-
irlioğlu, geçen haftalarda İdlib’te 
gerginliği azaltma bölgesinde 
bulunan askeri gözlem nok-

Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt 
ve Katar saldırıları kınadı. Tür-
kiye ise Dışişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklama ile saldırı 
kınadı. Yazılı açıklamada, Tür-

talarının rejimin kontrolü al-
tındaki bölgelerden havan topu 
saldırılarına maruz kaldığına 
değinerek, saldırılarda 5 Türk 
askerinin yaralandığını hatırla-
ttı. Sinirlioğlu, ‘’Bölgedeki ask-
erlerimizin hayatlarını korumak 

için gerekli önlemleri almak zo-
rundayız ve bu konuda sonuna 
kadar kararlı bir şekilde harekete 
geçmekte tereddüt etmeyiz. 
Bütün tehditlere rağmen gözlem 
noktalarımızı operasyonel tuta-
cağız.’’ dedi. 

kiye’nin uluslararası deniz 
taşımacılığı bakımından strate-
jik konumda bulunan Körfez 
bölgesinde, seyrüsefer güven
tamamlamıştır. 
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UZAY YARIŞI
Uzay yarışı insanoğluna çok 
değerli şeyler kattı. Bize uydu 
yaptırdı, uzaya insan göndert-
ti, Ay’a insan göndertti. Hepsi 
burnunun ucundaki düşma-
nından daha güçlü görünmek 
içindi. İnsanların her an savaş 
çıkacak korkusuyla yaşadıkları 
bir Soğuk Savaş döneminden 
geriye kalan yararlı şeylerden 
bazıları bunlar. Belki Soğuk Sa-
vaş dönemi hiç yaşanmasa uzay 
hakkında şu anda olduğumuz 
kadar bilgili olmayacaktık. Sü-
rekli rakibini geçme hırsı ile o 
dönem yarışan iki dev; Amerika 
ve Rusya. Uzay yarışını millet-
lerarası bir uçuş olarak Apollo 
– Soyuz Test Projesini gerçek-
leştirerek sembolik olarak, uzay 
yarışının bittiğini söyler.

Uzay konusunda her zaman iki 
ülke başı çekti. İki devin biraz 
gerisinde kalan Çin, insansız 
uzay programı çalışmalarında 
20.yüzyılın ikinci yarısında baş-
lasa da, ilk insanlı uzay misyonu 
Shenzhou 5’i  2003 yılında ger-
çekleştirdi. Belki geç bir şekilde 
uzmanlaştılar ama Bu yıl, Çin 
Ay’ın karanlık yüzü denen kıs-
ma bir uzay aracını harika bir 
şekilde indirmeyi başardı.  

Araç bulunduğu yerden fotoğ-
raflar yolluyor. NASA yöneti-
cisi Jim Bridenstine bu konu 

hakkında “İnsanlık için bir ilk, 
harika bir başarı” dedi. Apollo 
11 Misyonundan 50 yıl sonra 
Ay’ın karanlık yüzüne inerek 
insanlığın hiç yapamadığı bir 
şey yapıldı. Uzay konusunda 
ülkeler sürekli objektifler ve 
deneme yapıyorlar. Hindistan, 
Japonya, Rusya hepsinin uzay-
la veya Ay’la alakalı çok abartı 
olmayacak şekilde planları var. 
Örneğin geçtiğimiz yılın son-
larında Japonya’nın 2014’te yol-
ladığı Hayabusa2 adlı gemisi 
bir asteroit üzerine indi ve onu 
inceliyor. Asteroit madenciliği-

nin başlangıcı olacak derecede 
büyük bir hamle. 
Çin ise 2030 yılına kadar Ay’da 
bir koloni kurmayı planlıyor. 
Rakipleri bu hızla ilerlerken 
NASA’nın da bir karşı atakta bu-
lunması muhtemel. NASA Yö-
neticisi Jim Bridenstine “NASA 
olarak bilim , keşif yapıyoruz. 
Onların yaptıkları da ilgimizi 
çekti” diyor. Her ne kadar bu iki 
ülke de şuan böyle bir şeyi kabul 
etmese de, yine bu iki ülke de 
ekonomideki en büyük rakiple-
rinin burada da en büyük rakip-
leri haline gelmesini istemez.
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