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Global Savunma Yayın 
Koordinatorü İSU Güvdam 

Başkan Yardımcısı Öğr. 
Gör. Şule KILIÇARSLAN 
Dronlara nasıl karşı konu-
labilir? Anti-Dron sistem-

ler işe yarar mı? makalesini 
kaleme aldı. 

Dergimiz tüm bayilerde 
Satışta

Kritik altyapı ve tesis-
lerin güvenliği konu-

sunu kaleme alan 
Global Savunma Askeri 

Danışmanı ve İstinye 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Fahri 

Erenel Global Savunma 
dergisinde makalesini 

kaleme aldı.

Global Savunma, Ulu-
sal Güvenlik sayfasın-
da Gıda Güvenliğini 

sayfalarına taşıdı. 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Funda Elmacıoğ-
lu, Gıda Güvenliğinin 

Temel İlkelerini Global 
Savunma için kaleme 

aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD 
Başkanı Trump, Beyaz Saray’da bir 
araya geldi. Trump, Türkiye-Suri-
ye sınırında yaptıklarından dolayı 
Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi. 
Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye 
ve ABD arasında varılan anlaşma 
sonucu sağlanan “ateşkesin” korun-
duğunu belirten Trump, “Suriye’deki 
petrolün kontrolünü güvence altına 
aldık. Sadece petrol için bir kısım as-
ker bıraktık. Kürtler ile konuşuyoruz, 
gayet memnun görünüyorlar” dedi. 
“7 bin mil” ötedeki sınırlar hakkın-
da korkmak istemediğini belirten 
Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

(Türkiye -Suriye sınırı) yaptıkları için 
bir kez daha teşekkür etmek istiyo-
rum” diye konuştu. Trump, bölgede-
ki sorunun tarihi anladığını belirte-
rek, “Onların (Türkiye ile sorunlarını 
anlıyorum. Üzerinde konuştuğu-
muz bölgede Türkiye’den de birçok 
insan hayatını kaybetti. Bunun hak-
kında da bir şeyler yapmak zorunda-
yız. Bu tek yön bir yol değil” ifadesini 
kullandı. Erdoğan’dan senatörlere: Si-
zin Kürt diye kastettiğiniz YPG-PYD 
terör örgütüdür Heyetler arası görüş-
menin ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Baş-
kanı Donald Trump, Beyaz Beyaz 

Saray’da senatörlerle bir araya geldi.   
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada 
Erdoğan-Trump görüşmesine katı-
lan senatörlerin adları şöyle sıralan-
dı. Lindsey Graham, Jim Risch, Ted 
Cruz, Joni Ernst, Rick Scott. Çok ve-
rimli toplantılar gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Erdoğan, görüşmelerde 
Türkiye’nin stratejik ortağı ABD ile 
ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele 
alma fırsatı bulduklarına değinerek, 
“100 milyar dolarlık bir hedefe kilit-
lenmiş durumdayız” diye konuştu. 
NATO’daki stratejik ortaklığa da de-
ğinen Erdoğan, bu yılın aralık ayında 
Londra’da yapılacak NATO Liderler 

ERDOĞAN - TRUMP  GÖRÜŞMESİNDE 
NELER OLDU
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Zirvesi’nin önemine işaret etti. Erdo-
ğan, “NATO’da malum Türkiye de 
ilk 5’in içinde edimlerini yerine geti-
ren bir ülke. Bu noktada ABD ile du-
rumumuz tartışılmaz. İnanıyorum 
ki Londra Zirvesi çok çok hareketli 
olacak” ifadesini kullandı. Çok ve-
rimli toplantılar gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Erdoğan, görüşmelerde 
Türkiye’nin stratejik ortağı ABD ile 
ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele 
alma fırsatı bulduklarına değinerek, 
“100 milyar dolarlık bir hedefe kilit-
lenmiş durumdayız” diye konuştu. 
NATO’daki stratejik ortaklığa da de-
ğinen Erdoğan, bu yılın aralık ayında 
Londra’da yapılacak NATO Liderler 
Zirvesi’nin önemine işaret etti.  Erdo-
ğan, “NATO’da malum Türkiye de 
ilk 5’in içinde edimlerini yerine geti-
ren bir ülke. Bu noktada ABD ile du-
rumumuz tartışılmaz. İnanıyorum 
ki Londra Zirvesi çok çok hareketli 
olacak” ifadesini kullandı. Bir Senatö-
rün sorusu üzerine Erdoğan, “Kürt-
ler benim aynı zamanda vatandaşım. 
Dünyada en çok Kürtün yaşadığı yer 
benim ülkemdir. Şu anda Parlamen-
toda partimin 50 kadar Kürt millet-
vekili var. Diğerlerinde böyle bir şey 
yok. Özellikle Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgesinde ciddi manada 
siyasi parti yapılanmasını en geniş 
anlamda yapan benim partimdir” 
diye konuştu. “O bölgelere yaptığım 
yatırımları ancak yerinde görebilirse-
niz anlayabilirsiniz” diyen Erdoğan, 

şunları kaydetti: “Sayın Obama dö-
neminde Kobani’den ülkeme iltica 
eden Kürtlerin sayısı 350-360 bindir. 
Bunları kimse kabul etmezken biz 
kabul ettik. Onların giyimi, yedirme-
si, içirmesi, sağlığı, eğitim durumları 
hepsi bize ait. Kimsenin bunlara eko-
nomik herhangi bir desteği söz ko-
nusu değildir. Fakat sizin ‘Kürt’ diye 
zikrettiğiniz herhalde PYD/YPG. 
Bunlar terör örgütüdür ve bunlar 
PKK’nın yan kuruluşlarıdır. Ben siz-
lere bazı belgeleri özellikle vermek 
istiyorum. ‘Apo’ denilen bölücü te-
rör örgütü başının bu mesela Ferhat 
Abdi Şahin aslında manevi evladıdır. 
Bunları özellikle tabii bilmekte fayda 
var. Benim Sayın Başkanın ifade et-
tiği ki Sayın Obama döneminde de 
bunu ifade etmiştim, güvenli bölgeyi 
bizim yapmamız lazım’’.

‘Güvenli bölgeye 1 milyon mülteci 
yerleştirebiliriz’
Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, 
“Uluslararası bir donörler toplantı-
sıyla Suriye’nin kuzeyinde şu anda 
444 kilometre uzunluk ve 32 kilo-
metre, Sayın Başkanın ‘20 mil’ diye 
ifade ettiği o bölgeyi ‘Güvenli Bölge’ 
olarak ifade edebiliriz. Biz planları 
yaptık, projeleri hazırladık ve bura-
da adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında 
burada konutlarıyla her şeyiyle bu 
güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi 
yerleştirebiliriz. Bir milyon da Rakka, 
Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. 

Şu anda bizde olan 4 milyon mülte-
cinin 3 milyon 650 bini Arap, Kelda-
ni, Hristiyan’dır, 350 bini de Kürt’tür. 
Toplamda 4 milyon. Bizim şu ana 
kadar yaptığımız yatırım 40 milyar 
dolardır. Avrupa’dan bize gelen ise 
bütün bu süreç içinde maalesef sade-
ce 3 milyar avrodur. O da bizim milli 
bütçemize değil, STK’ler vasıtasıyla 
Kızılay ve AFAD’adır” değerlendir-
mesinde bulundu.

Trump: Avrupa artık mülteciler 
konusunda sorumluluk almalı
ABD Başkanı Trump ise Türkiye’nin 
4 milyon mülteciye ev sahipliği yap-
tığını, Avrupa’nın artık mülteciler 
konusunda sorumluluk alması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’nin, bu 
mültecilerin Avrupa’ya geçişine izin 
vermesi durumunda milyonlarca 
mültecinin Avrupa’ya geçeceğini dile 
getiren Trump, Türkiye’ye mülteci-
lere ev sahipliği yaptığı için bir kez 
daha teşekkür etti. S-400’lerle ilgili bir 
soru üzerine Trump, “Bu konu üze-
rinde çalışıyoruz” yanıtını verdi. Öte 
yandan, toplantıya katılan Cumhu-
riyetçi senatörler, Türkiye’nin NATO 
açısından çok değerli bir müttefik 
olduğunu ancak S-400 ve Suriye’deki 
“Kürtler” (YPG) konusunda bazı en-
dişeleri olduğunu dile getirdi

“İkili ticaret hacmi kolaylıkla 100 
milyar dolar olabilir” 
Türkiye ile ABD’nin ticaret hacmini 
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genişletmeye çalıştıklarını da vur-
gulayan Trump, “Türkiye ile ticaret 
hacmini 100 milyar dolara çıkarabi-
leceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki 
ticaret hacmimiz 20 milyar dolar 
ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar 
dolar olabilir” dedi. ABD’nin IŞİD 
lideri Ebubekir El Bağdadi’yi yakala-
dığını vurgulayan Trump, “Türkiye 
de IŞİD tutuklularını izliyor ve son 
dönemde 100’den fazla IŞİD savaşçı-
sını yakaladı” diye konuştu.

Erdoğan: CIA’in Mazlum Kobani 
belgesini Trump’a verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ba-
sın toplantısında Patriot konusunu 
gündeme getirdi ve “Değerli dostum 
Türkiye’nin Patriot’lar konusunda 
karşılaştığı haksızlığı Osaka’da ifade 

etti. Türkiye’ye teklif verilmesi duru-
munda Patriot’ları almak istediğimi-
zi tekrar söyledim” şeklinde konuştu. 
Erdoğan, Gülen’in iadesi talebini 
de gündeme getirdiğini açıkladı ve 
ABD’ye çok sayıda belge verdiklerini 
söyledi: “Bütün bu olayların faili olan 
bir insanın ABD’de 400 dönüm bir 
arazide yaşayarak oradan dünyadaki 
başka yerleri idare etmesi kabul edi-
lebilir bir durum değildir. Bu seyaha-
timizde belgeler ayrıca getirdik, bun-
ları da kendilerine takdim edeceğiz. 
Umarım bu belgeler ışığında bizden 
nasıl teröristler istendiğinde veriyor-
sak onlar da verirler” Cumhurbaşka-
nı, YPG lideri Mazlum Kobani ile il-
gili bir soruya da “Bu teröristin ABD 
gibi bir ülkenin başkanı tarafından 
muhatap alınmasını üzüntüyle kar-

şıladım.” şeklinde konuştu. Erdo-
ğan, Kobani için “Yüzdelerce insa-
nımızın öldürülmesine neden olan 
bir teröristtir. Böyle birisinin bizim 
stratejik ortağımız tarafından böyle 
karşılanması bizi üzmüştür” dedi. 
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın 
(CIA) Mazlum Kobani’nin “terörist 
olduğunu belgelediğini ve kendile-
rine aktardığını” söyleyen Erdoğan, 
“Biz de Sayın Başkan’a aynen takdim 
ettik, gelen mektubu da aynen ver-
dik” diye konuştu.

‘Mazlum Kobani ile çok iyi bir tele-
fon konuşması yaptık’
Sabah yazarı Hilal Kaplan, basın top-
lantısının soru cevap bölümünde 
Donald Trump’a, Mazlum Kobani’yi 
Beyaz Saray’a davet ettiğini hatırlattı 
ve “Bugünkü görüşme sonrası halen 
Kobani’yi Beyaz Saray’a davet etmeyi 
düşünüyor musunuz?” diye sordu. 
Trump, soruya önce, “Muhabir ol-
duğunuza emin misiniz? Türkiye 
hükümeti için çalışmıyorsunuz değil 
mi?” karşılığını verdi. ABD Başkanı 
sonrasında, “Onunla (Mazlum Ko-
bani) çok iyi bir telefon konuşması 
yaptık. Çok yakın çalışıyoruz. Sizin 
Cumhurbaşkanınız ile de çok yakın 
çalışıyoruz” dedi. Donald Trump 
sözlerinin devamında “Çok sayıda 
olumlu gelişme yaşanıyor. Neler ola-
cağını göreceğiz” dedi.=
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‘Türkiye tarafında olan irade 
ABD’de de yok’
Ancak  iki ülke arasındaki sorunlu 
başlıklar da hala ortada “Sorunları 
çözme noktasında Türkiye tarafın-
dan çok net bir şekilde kararlı bir 
tutum ve ortak bir irade söz konusu 
ama aynı ortak irade ABD’nin ken-
disinde yok. ABD’de ortak bir irade, 
güçlü bir irade oluşturulamadığı için 
bu kaçınılmaz olarak Türk-ABD iliş-
kilerine yansıyor. ABD’de yaşanan bu 
siyasi kriz, Trump’ın lider olarak daha 
zayıf bir pozisyona düşürülmüş ol-
ması, ilişkilere de yansıyor” dedi.
‘ABD ve Türkiye, anlaşmazlıklar 
olan iki dost olarak katılıyor’
Rusya’nın önde gelen ekonomi ga-
zetelerinden Kommersant, Washin-
gton’daki görüşmenin sadece sonuç 
alındığının görünümünü verdiğini 
yazdı. Daha geçen günlerde söz dü-
ellosu yapan iki liderin iyi ilişkileri 
sürdürdüklerini gösterdiği belirtilen 
yazıda, “Sayın Trump daha da ileriye 
giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
büyük hayranı olduğunu söyledi. 
Gerçi tüm bunlar, Washington ve 
Ankara arasındaki sorunları çözme-
ye yardımcı olmadı. Bu sorunlardan 
en büyüğü de Türkiye’nin Rus yapı-
mı S-400 hava savunma sistemini 
alması” ifadelerine yer verildi. Kom-
mersant’a göre, Trump’ın şu anda bu 
sorunu düşünecek zamanı olma-
dığını, ABD lideri tüm dikkatini ta-
mamen iç sorunlara, özellikle de azil 

soruşturmasına vermiş durumda.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Beyaz Saray’da ABD Baş-
kanı Donald Trump ile yaptığı gö-
rüşme ABD medyasında geniş yer 
buldu. CNN Beyaz Saray muhabiri 
Kevin Liptak, “Trump karşısında 
hiçbir lider, Erdoğan kadar istediği-
ni elde edemedi” yorumunu yaptı. 
New York Times Beyaz Saray Mu-
habiri Michael Crowley’nin habe-
rinin başlığında ise “Onun büyük 
hayranıyım. - Trump, Erdoğan’ı sıcak 
karşıladı” ifadesi yer aldı. Michael 
Crowley’nin yazısı, Barış Pınarı Ha-
rekâtı sonrasındaki gelişmelere atıflar 
yapıyor. Crowley, Türkiye’nin ope-
rasyonu ile bölge eksenli Amerikan 
siyasetinin rotasından çıktığını ancak 
Trump’ın, Erdoğan ile görüşmeleri 
sırasında, bu hususta hissedilir bir 
tavır ortaya koymadığını savundu. 
Yazı, “Günün sonunda Erdoğan’ın 
ziyaretinin verimli olup olmadığı be-
lirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, 
somut bir anlaşma olmadığını göste-
riyor” ifadesiyle sonlandı. Yine New 
York Times gazetesinin başyazısında 
ise hem Erdoğan’a hem de Trump’a 
eleştiriler vardı.

‘Hiçbir lider, Erdoğan kadar istedi-
ğini elde edemedi’
Washington Post’taki haberde ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ba-
sın toplantısını, iki ülke arasındaki 
sorunları dile getirme fırsatı olarak 

kullandığı değerlendirmesi yer aldı. 
Erdoğan bu noktada, en başta Gü-
len’in iadesini gündeme getirdiği ifa-
de edildi. 

‘Trump, Rusya’ya nispet yapma ha-
yaliyle Türkiye’ye taviz veriyor’
Rusya’nın en büyük gazetelerinden 
Moskovskiy Komsomolets, “Kong-
re’nin Türkiye’ye beslediği öfkeye 
rağmen ABD Başkanı, mevkidaşı 
ve eşini sıcak karşılayarak Erdoğan’ın 
Ortadoğu’da güçlü etkiye sahip ol-
duğunu kaydetti” diye yazdı. Yazıda, 
görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeye 
yer verildi: “Trump sürekli Erdoğan 
ile ‘dostluğun’ önemini vurgularken 
Türk lideri çok daha pragmatikti. 
Cumhurbaşkanı, görüşme sırasında, 
Erdoğan’a yönelik ‘sert adamı oyna-
mama’ ve ‘aptallık etmeme’ çağrıları-
nı içeren kışkırtıcı mektubu şahsen 
ABD liderine iade etti. Türk lider, 
mektuptaki üsluptan çok ABD’nin 
Kürt oluşumlarla iş birliği yaptığını 
itiraf etmesine üzüldü.” Ayrıca ABD 
Temsilciler Meclisi’nin, Ermeni ‘soy-
kırımını’ tanıyan tasarıyı kabul etme-
sinin Erdoğan’ı ‘derinden yaraladığı-
nı’ yazan Moskovskiy Komsomolets, 
görüşmelerden sonra bu tasarının 
engellendiğine dikkat çekti. Trump’ın 
Türkiye ile iş birliğine odaklandığı 
kaydedilirken ancak S-400 alımının 
kilit sorunlardan biri olarak kaldığına 
işaret etti.
Şehnaz TEKBAŞ



13.  Sayı

7

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi’nin kuruluşu hakkındaki kanun, 24 
Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’nin mü-
kerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, Türkiye ile Japonya arasında 
Haziran 2016’da imzalanan ilgili anlaşmaya 
dayalı olarak faaliyet göstermek üzere kamu 
tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Türkiye’nin 
YÖK’ten bağımsız ilk üniversitesi olan 
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi için İstanbul Pendik’te Sabiha Gökçen 
Havalimanı bölgesinde 1600 dönüm arazi 
tahsis edildi. Japonya ile yapılan ikili anlaşma 
neticesinde “özel statülü devlet üniversitesi” 
olarak YÖK Yasası’ndan muaf tutulan üni-
versite, kendi akademik kadrolarının statü-
sünü belirlemek konusunda özgür olacak, 
YÖK ve Sayıştay tarafından denetleneme-
yecek. Üniversite kanun kapsamında ku-
rulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Vakfı 
(TJBTV) tarafından yönetilecek. Bir diğer ilk 

ise Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecek 
ilk “devlet üniversitesi” olması. Yüksek karar 
ve denetim organı 11 kişilik konsey olacak. 
Mütevelli konseyinin 6 üyesini Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 4 üyesini ise Japonya Hü-
kümeti atayacak.
Üniversite mütevelli heyetinin Türkiye tara-
fındaki 6 üyesi atandı:
1) Prof. Dr. Yekta SARAÇ (YÖK Başkanı)
2) Prof. Dr. İsmail DEMİR (Savunma Sana-
yii Başkanı)
3) Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN (Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü)
4) Doç. Dr. İbrahim KALIN (Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü)
5) Dr. Yener Mehmet SONUŞEN (İş İnsanı)
6) Naci AĞBAL (Eski Maliye Bakanı)
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi’nin Rektörü ise YÖK tarafından değil, 
konsey tarafından önerilecek adaylar ara-
sından Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 
atanacak. Türk-Japon Üniversitesi’nin eğitim 

dili yüzde 100 İngilizce olacak. Anlaşmaya 
göre Türk-Japon Üniversitesi’nde özellikle 
lisans düzeyinde Nükleer Bilim, Reaktör 
Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat ve Deprem 
Mühendisliği alanlarında eğitim verilecek. 
İlk etapta üniversiteye Japonya tarafından 
$100 Milyon dolarlık bir fon sağlanacak. 
Türkiye de yer ve altyapı unsurlarını temin 
edecek. Üniversitede Japonya tarafından 
görevlendirilecek profesörlerin maaşları Ja-
ponya tarafından karşılanacak. Üniversite 
kampüsü içinde veya dışında teknopark ve 
işletme kurulum tesislerine sahip olabilecek. 
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversite-
si’nin kurulmasıyla ilgili olarak Türk Japon 
Vakfı (TJV) Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar 
Sadıklar: “Kurulacak üniversite teknik bir 
üniversite olacak. Son teknolojik gelişmeleri 
Türkiye’ye getirecek. Başka bir ülke ile bunu 
yapamayız. Ama müşterek bir üniversiten 
olursa onların sağladığı tekniği Türkiye’ye ge-
tirmek daha kolay olacaktır” dedi.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ KURULDU



13.  Sayı

8

BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK 
ORTAKLIK VE HİNDİSTAN – ÇİN SORUNU

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortak-
lık (RCEP), 10 ASEAN üyesi ülke ve 
bunların serbest ticari ortakları arasın-
da gerçekleşecek bir anlaşmadır. Bu 
ülkeler; Brunei, Endonezya, Filipinler, 
Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, 
Singapur, Tayland, Vietnam, Çin, Gü-
ney Kore, Japonya, Avustralya, Hindis-
tan ve Yeni Zelanda’dır. 
Bu ortaklık fikri İlk olarak 2011 yılında 
ortaya atılmasına ve ilk görüşmelerin 
2012 ASEAN Kamboçya zirvesiyle 
başlamasına karşın net bir antlaşmada 
bulunulmaması nedeniyle görüşme-
ler sürüyor. RCEP ilk ortaya atıldığın-
da liderler bu ortaklığın sürdürülebilir 
kalkınmayı destekleyeceğini, iş oluşu-
munu arttıracağını ve halkın yaşam 
standartlarının artacağını söylüyordu. 
Bu ortaklığın özellikle Çin ve Hindistan 
gibi dünya popülasyonunun büyük bir 

kısmını elinde tutan devlere sahip ol-
ması nedeniyle önemi de bir hayli fazla-
dır. Ayrıca bu ortaklık Avrupa Birliği ve 
Amerika – Meksika – Kanada serbest 
ticaret antlaşmasından daha kapsam-
lıdır. Asya – Pasifik’te oluşturulacak bu 
blok içindeki ülkeler kendi aralarında 
gümrük şartlarını standartlaştırılacak 
ve büyük bir pazar kurmaya çalışacak-
lar.
Ortaklık adına yapılan konferansların 
üçüncüsü bu ayın başlarında yapıldı. 15 
ülke bu anlaşmaya onay verirken Hin-
distan “ucuz Çin mallarının, Hindistan 
bünyesindeki ufak işletmelere sıkıntılar 
yaşatacağı” düşüncesiyle son anda bu 
karardan vazgeçti ve görüşmeler yine 
uzadı. Hindistan’ın bu hareketine karşı 
Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang 
Shouwen “Hindistan ile beraber bu 
soruları çözmeye çalışmalıyız ve Hin-

distan bu anlaşmada bulunup bulun-
mayacağına karar vermeli” dedi. Son-
rasında Hindistan Başbakanı Modi, 
bu anlaşmanın gerekli amaçları ve yol 
gösterici ilkeleri tam olarak yansıtma-
dığını ve bu durumdan dolayı kaygılı 
olduklarını belirterek ülkesini anlaşma-
dan çekti. 
Genel olarak baktığımızda yapılmak 
istenen bu ortaklık anlaşmasının bu 
yıl içinde gerçekleşmesi zor gözüküyor. 
Çin tarafından üretilmiş ucuz ürünle-
rin Hindistan’a yayılıp bir dengesizlik 
yaratması korkusu yüzünden Hindis-
tan şu anda bu anlaşmaya çekimser 
bir durumda. Diğer 15 ülke ise Hindis-
tan’ın anlaşma konusundaki kaygılarını 
çözmek konusunda bir şeyler yapmalı. 
Dünyanın en büyük ticaret ortaklığı 
hayalleri büyük bir ihtimalle 2020 yılına 
kaldı. .                                   Kadir Yıldırım
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SURİYE’DE TÜRK-RUS DEVRİYESİ

EİT 24. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaş-
madan sonra Barış Pınarı Harekatı 120 
saatliğine durmuştu. ABD ve Türkiye ile 
yapılan anlaşmanın sona ermesine saatler 
kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Vladimir Putin 
Soçi’de bir araya geldi. Beş 
saatten fazla süren görüş-
me sonucunda alınan ka-
rarlardan birisi; 23 Ekim 
Çarşamba gününden 
itibaren 150 saat sürecek 
Türk-Rus ortak devriyesi-
nin başlamasıydı. 
Soçi Mutabakatı’na göre 
Türkiye, Suriye’de sınırına 
bitişik bölgede, 120 kilo-
metre genişliğinde ve 30 
kilometre derinliğinde bir 
alanı kontrol edecek. An-
laşma uyarınca bu bölge-
lerde 10 kilometre geniş-
liğindeki bir coğrafyada 

Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak 
devriye faaliyeti yürütülmesi kararlaştırıldı. 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamada: ‘’Türk ve Rus askeri un-

surlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak 
devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye 
bölgesinde başladı.’’ 1 Kasım itibariyle res-
mi olarak devriyenin başladığı duyuruldu.
18 Kasım itibariyle ortak yapılan 8. devriye 
tamamlandı. Süreç boyunca PKK/PYD 
tarafından bir çok provokasyon ve terör 
eylemi gerçekleştirildi. Devriye sırasında 
Türk konvoyu ilerlerken, çocuklar aracı-
lığıyla konvoya taşlı saldırıda bulunuldu. 
Bu eylemlerin yanında terör örgütü YPG/
PKK’nın sivillere yönelik saldırıları sürdü. 
2 Kasım tarihinde Tel Abyad merkezinde 
masum sivillerin alışveriş yaptığı pazar ye-
rinde bombalı aracın patlatılması sonucu 
13 sivil hayatını kaybetti. 10 Kasım tari-
hinde ise Tel Abyad’ın güneyindeki Salık 
Atik köyünde sivillere yönelik saldırıda 8 
sivil hayatını kaybetti. Bütün saldırı ve pro-
vokasyonlara rağmen devriyeler devam 
ediyor.

9 Ekim’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı 24. Dönem başkanlığına, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabul edildi. Yap-
tığı konuşmada Asya’daki ticaret hacminin 
arttırılmasına ve lojistik yatırımlara dikkat çek-
ti. Çavuşoğlu; ‘’Üye başkanlığımız boyunca 
Asya’da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Bu inisi-
yatif dahilinde, eğitim, ticaret, teknoloji, kültür, 

kültürel ve siyaset diyaloğunun arttırılması gibi 
pek çok alanda çalışarak, Asya içindeki dina-
mizmi arttırmayı amaçlıyoruz. D-8 gibi plat-
formlarda ilişkilerimizi güçlendirerek, sinerji 
oluşturmak istiyoruz’’ dedi.
Diğer katılımcılar da söylemlerinde ‘’sürdürü-
lebilir ekonomiler’’e vurgu yaptı. EİT 2015’de 
alınan kararlar doğrultusunda üye devletle-

rinin geleceği daha iyi planlaması için sürdü-
rülebilir ekonomilere ihtiyaç olduğu belirtildi. 
İlerleyen dönemlerde Asya ile yapılacak iş 
birliklerinde ve ticari yatırımlar 24.dönemin 
önemli başlıkları oldu.

Muhsin Emre ÇALIŞKAN
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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, DEAŞ’LA KÜRESEL 
MÜCADELE KOALİSYONU 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NA 
KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 
Kasım 2019 tarihinde Washington’da 
DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koa-
lisyonu Bakanlar Toplantısı’na katıldı. 
Bakan DEAŞ’la göğüs göğüse mü-
cadele eden tek Koalisyon ülkesinin 
Türkiye olduğunu ifade etti. DEAŞ’in 
ne ise PYD/YPG’nin de o olduğunu ve 
terörle mücadelenin terör örgütleriyle 
iş birliği yapılarak yürütülemeyeceğini 
vurguladı. DEAŞ’la Mücadele Ulusla-
rarası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı 
çerçevesinde Danimarka Dışişleri Ba-
kanı Jeppe Kofod, İsveç Dışişleri Bakanı 
Ann Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı 

Pekka Haavisto ve Yeni Zelanda Baş-
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Winston Peters’le birer görüşme ger-
çekleştirdi ve Barış Pınarı Harekatını 
anlattı. Aynı gün içerisinde Katar Baş-
bakan Yardım-
cısı ve Dışişleri 
Bakanı Şeyh 
Muhammed 
bin Abdurrah-
man bin Casim 
El Sani ve Ürdün 
Dışişleri Bakanı 
Ayman Safadi’y-
le de bir araya 

geldi. Atlantik Konseyi’nde Barış Pınarı 
Harekatı’nı, Türkiye’nin terörle müca-
dele ve Girişimci ve İnsani Dış Politika-
sını paylaştı.
 Berfin TOPTAŞ
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ŞİLİ’DEKİ İSYANLAR VE LATİN AMERİKA

İçinde bulunduğumuz yılın sonuna 
gelirken geriye doğru baktığımızda, 
2019 yılının Latin Amerika için son 
derece etkili geçtiğini söyleyebiliriz. 
Bolivya, Ekvador, Haiti, Honduras ve 
Venezuela’dan sonra şimdi de Şili de 
isyanlar çıkıyor. Dünya’da son dönem-
de meydana gelen milliyetçi isyanlar 
(Hong Kong, Katalanlar) aksine bu is-
yan, Latin Amerika’daki bir başka ülke 
olan Ekvador’da olduğu gibi ekonomik 
nedenlere dayanıyor.
Ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, 
halkın sabrının iyice taşmasına neden 
oldu. Latin Amerika’nın en pahalı top-
lu taşıma sistemine sahip Şili’de, düşük 
gelirli bir aile gelirinin %30’unu ulaşı-
ma veriyor. İlk protestoyu yapan grup 
ise öğrenciler. Metroya yapılan zammı 
protesto olarak turnikelerden atlayan ve 

para vermeyen öğrencilerin bu davra-
nışı hükümet karşıtı bir kitlesel eyleme 
dönüştü. Başlayan karşıtlıklar artarak 
devam etti ve şu anda Şili’deki halk ge-
nel olarak toplumsal gelir eşitsizliğinden 
şikayetçi ve bunun sonucu olarak ülke 
tarihinin en büyük hükümet karşıtı 
protestolarından birini gerçekleştirdiler. 
Şili’nin başkenti Santiago’da yaşam stan-
dartları ve gelir eşitsizliği için bir mil-
yondan fazla insan protestolara katıldı. 
Protestocuların kısa bir sürede böyle bir 
sayıya ulaşması sonucu devlet OHAL 
ilan etti. Şili’nin son yıllardaki “en ne-
oliberal başkanı” olarak nitelendirilen 
Pinera, Twitter üzerinden yaptığı payla-
şımda “Hepimiz mesajı aldık” ifadesine 
yer verdi. 
Yaklaşık 15 ölü, yüzlerce yaralı, yüzlerce 
tutuklu ve hatta  Şili Ordusunun halka 

karşı sokağa inmesi rağmen halk geri 
adım atmama konusunda son derece 
kararlı. Kitlesel eylemler fişeğin atıldığı 
ilk günden beri artarak devam ediyor 
ve görünüşe bakılırsa aynı şekilde de-
vam etmeye devam edecek.
2019 Yılına bir geri dönüş yaptığımızda 
şunu görüyoruz ki Latin Amerika’da 
halklar üst üste devlete karşı ayaklan-
maya ve eylemlerde bulunmaya başlı-
yorlar. Atılan bir fişeğin hızla bir kitlesel 
eyleme dönüşmesiyle beraber insanlar 
hükümete karşı sokaklara dökülüyor. 
Sadece ülke içinde değil farklı bir ülkede 
ortaya atılan bir görüş bile bir domino 
etkisiyle birbirini izleyen olaylar silsilesi-
ne dönüşüp diğer ülkeleri etkiliyor.
Kadir YILDIRIM
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 

Başkanlığı tarafından başlatılan Çok 

Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) 

projesi kapsamında TCG ANADOLU 

gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir 

tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana 

üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik 

desteği ile belirlenen yere intikal ettirebile-

cek TCG Anadolu Gemisinin inşaatına 

İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesinde 

devam ediliyor. TCG ANADOLU, dört 

adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet 

Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Per-

sonel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, 

helikopter ve insansız hava araçları da ta-

şıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre 

genişlikteki geminin tam yük deplasma-

nı yaklaşık 27 bin ton olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 

Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstan-

bul Tuzla’da yapımı devam eden Çok 

Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG 

ANADOLU için incelemelerde bu-

lundu. Başkan Demir, incelemeyle ilgili: 

“Deniz Kuvvetlerimizin sahip olacağı 

en büyük gemi Anadolu gemisinin inşa 

edildiği alanda incelemelerde bulunduk. 

Bu gemi Türkiye’nin gurur kaynağı ola-

cak. Bir anlamda kamuoyunda uçak ge-

misi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar 

son derece düzenli bir şekilde yürütülü-

yor ve süre olarak da tersaneyle konuştu-

ğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir 

yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle 

ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya de-

vam edildiğini gördük. İnşallah 2020’nin 

sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimi-

ze vermiş olacağız. Tersaneyle konuşma-

larımızda bu çalışmaların gidişatından 

memnun olduklarını gördük. Biz de 

gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi 

yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, 

yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla 

ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah 

bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye 

de dünyada iddialı olacaktır. Hem tasa-

rımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler 

açısından da iddialı bir konuma geleceği-

mizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize 

hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” açık-

lamasında bulundu.

TCG ANADOLU
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ATAK FAZ-2’NİN İLK UÇUŞU YAPILDI
ATAK FAZ-2 helikopterinin ilk uçuşu TU-
SAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal 
medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: 
“ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik 
harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyo-
nu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yer-
lilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 heli-
kopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 
2020 ortasından itibaren teslim edilmesi he-
deflenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen 
T129 ATAK projesi kapsamında bugüne 
kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ 
tarafından üretilen 53 adet ATAK helikop-
teri güvenlik güçlerine teslim edildi. ATAK 

FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 
21 adet teslim edilecek. SSB tarafından ayrı-
ca kamuoyunda ATAK-2 diye tabir edilen 
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi’nin 
sözleşmesi Şubat 2019’da imzalanmıştı. TU-

SAŞ tarafından geliştirilecek ve ATAK heli-
kopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığında 
olacak Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinin ilk 
uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

ATAK FAZ-2’NİN 
İLK UÇUŞU YAPILDI

100’den fazla LGK-84 (Lazer Güdüm Kiti) 
mühimmatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim edildi.
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KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistem-
lerinin seri üretimi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail De-
mir, sosyal medya hesabından son gelişmeyi: 
“Son teslimatlarla toplamda 13 adet KORKUT 
Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini 
TSK’ya teslim ettik. Aselsan’ın milli imkanlarla 
geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyet-
lerimizi ileriye taşımamıza katkı sağladı. KOR-
KUT, KOBİ ve yan sanayimize yeni yetenekler 
kazandırdı” KORKUT Kundağı Motorlu 
Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sis-
temi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin 
hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek 
üzere SSB tarafından yürütülen geliştirme projesi 
kapsamında ASELSAN tarafından tamamen 
milli imkanlarla geliştirildi. KORKUT Seri Üre-
tim Sözleşmesi SSB ile ASELSAN arasında 19 
Mayıs 2016 tarihinde imzalandı. KORKUT sis-
temlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat 
Mart 2019’da yapıldı. Son teslimatlar ile birlikte 
toplamda 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava 
Savunma Silah Sistemi TSK’ya teslim edildi. 
KORKUT Projesi, ülkemizin hava savunma 
alanındaki yeteneklerinin daha ileri bir noktaya 

taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknoloji-
nin kazanılmasını sağladı. KORKUT ve 35 mm 
Parçacıklı Mühimmat “ATOM” ile birlikte ülke-
miz dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir 
yeteneğe milli olarak sahip hale geldi. KORKUT 
Projesi’nde çok sayıda yerli kuruluş önemli gö-
revler alıyor. Bu proje ile birlikte KOBİ’lere ve yan 
sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı; yeni yete-
nek ve altyapılar kazandırıldı. K.K.K.lığı ihtiyaçla-
rı doğrultusunda dağıtık bir mimariye sahip olan 
KORKUT sisteminde her bir takım birbirlerine 
telsizle bağlı 3 adet Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 
1 adet Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) olu-
şur. Her bir Silah Sistemi Aracı; stabilize İnsansız 
Silah Kulesi, KORKUT sistemi için özel olarak 

geliştirilen 3 Boyutlu Takip Radarı, Elektro-Op-
tik Sensör Paketi ve yüksek atım hızına sahip 
çift namlulu 35 mm silah sistemine sahiptir. 
Komuta Kontrol Aracı’nda ise 3 Boyutlu Arama 
Radarı ile TV Kamera, Termal Kamera ve Lazer 
Mesafe Ölçerden oluşan Elektro-Optik Sensör 
Paketi bulunmaktadır. KORKUT; klasik tipte 
mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tara-
fından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı 
(ATOM) atma kabiliyetine sahiptir. KORKUT, 
alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopter-
ler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan 
karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araç-
ları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili 
şekilde icra etmektedir.” şeklinde değerlendirdi.

230’DAN FAZLA VURAN TAKTİK TEKERLEKLİ 
ZIRHLI ARACI KKK’LIĞINA TESLİM EDİLDİ

13 ADET KORKUT ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA 
SİLAH SİSTEMİ TSK’YA TESLİM EDİLDİ

Yüksek balistik, mayın ve EYP koruması-
na sahip VURAN, terörle mücadele, tesis 
koruma ve fiziki sınır emniyeti sağlanması 
görevleri için üretiliyor. Son teslimatlar ile be-
raber toplam 230’dan fazla VURAN taktik 
tekerlekli zırhlı aracı Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığına teslim edildi.
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ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Ter-
sane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Proje-
si’ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme 
gerçekleştirdi. ASELSAN’ın ASFAT Askeri 
Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı 
yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Ka-

muyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 
yayımlandı. Açıklamada, “ASELSAN ile 
ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme 
AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 
14 Kasım 2019’da toplam bedeli 176 milyon 
900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimat-
lar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.” 
ifadelerine yer verildi.    
Fatma Nur SOYYİĞİT

ASELSAN’DAN 176,9 MİLYON AVROLUK SÖZLEŞME

Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve 
Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Bangkok’da dü-
zenlendi. Fuara ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ve Savunma ve Havacılık Sa-
nayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlandı. Fuara Asya ülke-
leri başta olmak üzere 68 farklı ülkeden 16 binden fazla katılımcının gel-
mesi beklendi. Türk Savunma Sanayii firmalarınca geniş bir katılımın 
sağlandığı bu fuarda ATAK Helikopteri başta olmak üzere, hava araç-
ları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming 
makinaları ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilendi. Türk resmi 
delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağla-
yacak diğer ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Katılımcı 
firmalar ise; ALKIN KOMPRESOR, ARMSAN, ASELSAN, AS-
FAT, ATA SİLAH, BAYKAR, HUĞLU, KAREL, MEGE TEKNİK, 
METEKSAN SAVUNMA, MILSOFT, MKEK, NERO Industries, 
NUROL MAKİNA, NUROL Teknoloji, Ordulu Bilgi Teknolojile-
ri, Ortem Elektronik, Papilon Savunma, Piri Reis Bilişim, Plasmarket 

(DLG-Tactical), REPKON, RST Uzaktan Algılama, SAHA İstanbul, 
Samsun Yurt Savunma (CANİK), Sarsılmaz, STM (Savunma Tekno-
lojileri Mühendislik), TEI, TİMSAN, TİSAŞ-Trabzon Silah, TUSAŞ, 
TURMAKS İnşaat, ZSR oldu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ KABİLİYETLERİ 
ASYA-PASİFİK’TE SERGİLENDİ
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ASİSGUARD tarafından Türk Si-
lahlı Kuvvetleri için geliştirilen SON-
GAR aralık ayında Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin envanterine girmiş olacak. 
Songar Silahlı Drone Sistemi, otoma-
tik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 
kilometre yarıçaplı bir menzil içinde 
görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı 
görüntü aktarımı yapabilen sistem, 
200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO 
sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel es-
nek mermi yolu ve otomatik ateşle-
me mekanizmasına sahip sistem, 2 
bin 800 metre irtifa içinde görev icra 
edebiliyor. Askeri ve güvenlik amaçlı 
her türlü operasyonda hem gündüz 
hem gece etkin olarak kullanılmak 
üzere geliştirilen Songar, otomatik atış 

stabilizasyonuna sahip ilk milli silah-
lı drone sistemi olma özelliği taşıyor. 
Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş 
zamanlı görev yapabilen sistem, hedef 
bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale ge-
tirme, operasyon sonrası hasar tespiti 
ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı 

gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor. 
Taarruz amaçlı da kullanılabilecek 
Songar, karakol ve kalekollarda taciz 
atışına, personel, araç ve konvoyla-
rın intikalindeki pusu veya tehditlere 
karşı havadan yüksek sayıda mermi 
atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde 

taarruz amaçlı olarak da etkin kul-
lanılabilecek. Geliştirilen model 4 
alt sistemden oluşuyor. Drone alt 
sistemi, hava platformunu içeriyor. 
Milli tasarım Otomatik Atış Stabi-
lizasyon Sistemi (OASİS) ve Dro-
ne Üzeri Makineli Tüfek (DMT), 
geri tepme sönümleme yeteneğine 
sahip ve namlunun 0-60 derece 
dikey eksende yön değiştirmesini 
sağlıyor. Sistem Yer Kontrol İstasyo-
nu ile idare ediliyor.
 Mustafa GÜLERYÜZ

YENİ NESİL YERLİ SİLAHLI 
DRONE SONGAR
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VENEDİK’TE OHAL

ABD’DEN MISIR’A YAPTIRIM TEHDİDİ

İtalyan hükümeti yoğun yağışlar nedeniyle son 53 yılın 
en yüksek su seviyesine ulaşan Venedik’te OHAL ilan etti. 
Kanalları ve tarihi yapıları ile ünlü Venedik’te sel hayatı felç 
ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte seli “ülkemizin 
kalbine bir darbe” şeklinde tanımladı. Su seviyesi 187 santi-
metreye yükselen turistik kentte tarihi yapılar ve iş yerleri sel-
den etkilendi. 187 santimetre su seviyesi 1966’da meydana 
gelen selde ulaşılan rekor su seviyesinden sadece yedi san-
timetre daha az. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 
meydana gelen zararın “yüzlerce milyon euroyu” bulacağı-
na değindi.  Luigi Brugnaro Venedik gibi San Marko Basi-
likası’nın da ciddi hasar gördüğünü söyledi. Meydana gelen 
zarar nedeniyle yardım toplanmaya başlandı.
EMİR TÜRK

Geçtiğimiz günler de Mısır’ın Rusya’dan Su-35 
tipi savaş uçağı müzakareler konusunda ismi-
nin açıklanmasını istemeyen Amerikan Dışişler 
Bakanlığı çalışanı AA muhabirine “Müttefik ve 
ortaklarımızı, Amerika’nın Hasımlarıyla Yap-
tırım Yoluyla Mücadele Yasasının (CAATSA) 
231’inci bölümündeki yasal yaptırımlardan ka-
çınmak üzere Rusya ile yaptıkları işlemlerden 
vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz.” şeklinde 
açıklamada bulundu. Ayrıca yetkili Amerika’nın 
bu konudaki tutumunu Clarke Cooper’ın şu söz-
leriyle açıkladı, ‘’ Onlar (Mısır) bunu zaten biliyor. 
Bu onlara yaptırım uygulamamız ve gelecekte 
ABD’den yapacakları silah alımlarını kaybetme-
leri riskini beraberinde getiriyor.”. 
Esasında Mısır Ordusu, Rus silahlarından ta-
rihte fazlasıyla yararlanmış ve yararlanmaktadır. 
Sovyetler, 1956’dan beri Mısır’ı ABD destekçisi 
İsrail’e karşı silahlandırmakla meşguldü. 1967’de 
ise Sovyet Rusya’dan gayet ciddi askeri yardımlar 
alan Mısır Ordusu, askeri beceriksizliği sebebiyle 

İsrail’e karşı ciddi hezimet aldı. Başarısızlıkta öne 
çıkan ise 441 uçağının (bunlardan 280’i Mig ve 
60’ı Ilyuşin tipi hava araçları) daha kalkamadan 
imha edilmesiydi. Kendinden her açıdan daha 
kötü olan Ürdün Ordusu bile İsrail’e karşı daha 
çok başarı göstermişti. 

General Sisi, darbenin olduğu günden bu yana 
sürekli Amerika ile ılımlı bir siyaset yürütüyordu. 
Belki de Rusya’ya da yakınlaşarak denge siyaseti-
ne girişecektir. Nitekim her bağımlı devletin tam 
bağımsızlık mücadelesi denge siyaseti ile başlar.
EMİR TÜRK
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