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POLİTİKA  

 

Stoltenberg: NATO, Rus tehdidi 

nedeniyle yeni askeri strateji 

kabul etti 

Alman Welt am Sonntag gazetesine 

demeç veren Stoltenberg, 2014 yılından 

beri doğu ve güney yönlerden İttifak 

için yeni meydan okumalar ortaya 

çıktığını savundu.  

Rusya'nın nükleer tehdidi Batılı 

ülkelere karşı giderek daha aktif 

şekilde uyguladığını iddia eden 

Stoltenberg, "Askeri uzmanlarımız, bu 

hafta yeni askeri strateji kabul etti. Bu 

strateji, gelecekte savunma için 

tamamen hazır olmayı ve istikrarı 

sağlama imkânına sahip olmayı 

öngörüyor" dedi.Nisan ayında 

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya karşı 

diyalog ve dizginleme politikasına 

devam edeceğini belirtmişti. 

https://tr.sputniknews.com/savunma

/201905251039152170-stoltenberg-

nato-rus-tehdidi-nedeniyle-yeni-

askeri-strateji-kabul-etti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya: NATO ile işbirliğimiz 

tamamen durdu, çıkacak bir kriz 

insani felakete yol açar 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Aleksandr Gruşko, ülkesi ile NATO 

arasındaki askeri ve sivil alanlardaki tüm 

işbirliğinin kesildiğini belirterek iki taraf 

arasında askeri bir kriz olmasının insani 

felakete yol açacağı uyarısında bulundu. 

Gruşko, NATO’yu ABD’nin diğer üyeleri 

boyun eğdirmek için kullandığı bir araç 

olarak nitelendirdi. 

Gruşko “Sivil ve askeri anlamda işbirliği 

tamamen kesildi. NATO, bizimle olan 

ilişkilerinde olumlu bir gündemi kendisi 

reddetti” dedi.Şimdilik bu çıkmazdan 

çıkmak için de bir yol bulunmadığını 

belirten Gruşko, İttifak ile Rusya 

arasında bir askeri kriz olması ihtimaline 

karşı uyararak “Aklıselim herkes bunun 

olmamasını umuyor. Böyle bir şey 

gerçekleşirse insani felaket olur. Bunun 

Washington ve Brüksel’de de 

anlaşıldığından eminim. Ancak mevcut 

durumda kasıtsız olayların yaşanması 

riski bulunuyor. Bunlardan kaçınılmalı” 

ifadelerini kullandı. 

Gruşko, NATO’yu ABD’nin uluslararası 

arenadaki hukuksuz eylemlerini 

meşrulaştırmak, müttefiklerini kontrol 

etmek ve boyun eğdirmek için kullandığı 

bir araç olarak nitelendirdi. 

https://tr.sputniknews.com/rusya/2019

04151038766896-rusya-nato-ile-

isbirligimiz-tamamen-durdu-cikacak-bir-

kriz-insani-felakete-yol-acar-/ 
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Emekli Korgeneral: S-400’ler 

bahane, amaç Türkiye’yi JSF/F-

35 programından çıkarmak 

 

 

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği 

Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. 

Erdoğan Karakuş şunları söyledi. 

Amerika’nın bu yaptığı, uygunsuz bir 

olay. Maalesef, bu konuda tutumları 

böyle. Bunun hiçbir hukuki tarafı yok. 

F-35’lerle ilgili her türlü bilgi S-400’ler 

vasıtasıyla alınamaz. Bunlar tamamen 

uydurma sözler, bir bahane. Bunların 

asıl amaçları, F-35’leri Türkiye’ye 

vermemektir. Burada ABD dışında iki 

devlet daha araya giriyor. Bilindiği 

üzere, F-35’lerin 11 milyar dolarlık 

parçaları 10 Türk firmasının ürettiği 

parçalardan oluşacak. 

Bununla ilgili İsrail diyor ki, “bu 

parçaları ben yaparım, dolayısıyla 

Türkiye’yi F-35 programından 

çıkarın”. Öte yandan Yunanistan diyor 

ki, “Türklerin alacağı F-35’leri biz 

alırız, dolayısıyla Amerika’nın 

herhnangi bir zararı söz konusu 

olmaz.” Yani buradaki olay, sadece 

Türkiye ile Amerika arasında ve S-

400’lerle ilgili kalmıyor. Türkiye’nin F-

35 programından ayrılabilmesi için  

 

diğer devletler de araya girmiş durumda. 

Ama, dediğim gibi, bunun hukuki bir 

dayanağı yok. Burada esas fedakarlık 

yapan ülke, Rusya’dır; çünkü bir NATO 

ülkesine S-400 gibi kıymetli bir silahı 

veriyor. Ve NATO istihbaratının S-

400’lerle ilgili bilgi temin etme ihtimali 

yaratılıyor. Türkiye’nin herhangi bir 

ülkeye bu konuda bilgi aktarımı söz 

konusu olmaz. 

O ayrı bir konu ama, demek istediğim, 

burada rahatsız olması gereken ülke 

Rusya iken Amеrika, bu konuda güya 

rahatsızlığını belirtiyor. Çok acı bir olay. 

Rusya-Türkiye dostluğunu çekemeyenler 

ortada. Bu konu, zamanında bizim de 

emek verdiğimiz bir konu. F-35 

programına bir 20 yıl önce girdik. 20 

yıldır bu konuyla ilgili uğraşıyoruz. Bu 

konular bizi de çok üzüyor. 

https://tr.sputniknews.com/columnists/

201905221039129204-s-400-abd-patriot-f-

35-hava-savunma-sistemi/ 
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İngiltere'de AP seçimlerinde 

iktidar partisine hezimet, zafer 

Brexit Partisi'nin 

 

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar 

Parti, Avrupa Birliği'nden (AB) 

ayrılmayı (Brexit) 

gerçekleştirememesinin etkisiyle 

Avrupa Parlamentosu (AP) 

seçimlerinde hezimete uğradı. 

Seçimlerin galibi, yüzde 31,6 oy oranı 

ile, aşırı sağcı Nigel Farage'ın 

liderliğinde kurulan ve AB'den 

ayrılmayı ana politikası olarak 

belirleyen Brexit Partisi oldu. 

BBC'nin yayınladığı resmi olmayan 

sonuçlara göre, Brexit çıkmazı, 

beklendiği üzere AP seçimlerinde 

etkisini gösterdi. Brexit konusunda bir 

anlaşmaya varamayan ülkenin 

geleneksel iki partisi iktidardaki 

Muhafazakar Parti ile ana muhalefet 

İşçi Partisi kan kaybetti. AB'den 

ayrılmayı ana politikası olarak 

belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi 

ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı 

Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı 

Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy 

aldı.  

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük 

bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile 

ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 

ile üçüncü, AB'de kalınmasını isteyen  

 

Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.  

İktidardaki Muhafazakar Parti ise, Brexit 

politikasının etkisi altında yüzde 9,1 ile 

ancak beşinci sırada kendine yer buldu.  

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik 

sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin 

2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı 

yüzde 14'ü geçti. 

Seçimlere katılım yüzde 36,7 olurken, 

aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise 

tartışmalı kampanyasına rağmen 

seçilemedi. Kuzey İrlanda'da oyların 

sayımının bugün başlaması bekleniyor.  

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı 

açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde 

belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi 

Partisi için "çok büyük bir mesaj" 

taşıdığını belirtti.  

Yeniden AP'ye seçilen Farage, "Eğer 31 

Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün 

Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, 

genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de 

bunun için hazırlanıyoruz." dedi. Farage, 

Brexit müzakerelerinde yer almayı 

istediklerini de söyledi.  

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu 

seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir 

referandum olduğunu belirterek, 

"Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi 

yönetememeleri, parlamentodaki açmaz 

göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) 

yeniden halkın önüne gitmeli." dedi.  

 Theresa May, Brexit'e kurban giden 

ikinci İngiliz başbakan oldu 

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, 

bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya 

ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 

14 ülke arasında dağıtılacak. 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Brexit'in gerçekleşmesi durumunda 

İngiltere'nin seçimlere katılmasına 

gerek kalmayacaktı. 

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi 

gereken Brexit'i, parlamentodan 

anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 

Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e 

ertelemek zorunda kalmıştı. Bu 

durumun seçim sonuçlarına etki 

etmesi bekleniyordu. 

2014 AP seçimlerinde, Farage'ın o 

zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi 

Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar 

yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve 

Liberal Demokratlar yüzde 6,9 

oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 

34,1 düzeyinde gerçekleşmişti. 

 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201

905271039167369-ingilterede-ap-

secimlerinde-iktidar-partisine-hezimet-

zafer-brexit-partisinin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

İran uranyum zenginleştirme 

kapasitesini dört kat arttırdı 

ABD ile İran arasındaki gerilim devam 

ederken, İran'daki Natanz nükleer 

tesisindeki bir yetkili Tasnim haber 

ajansına İran'ın düşük düzeyde 

zenginleştirilmiş uranyum üretim 

kapasitesini dört kat arttırdığını açıkladı. 

Bu açıklama ülkenin 2015'te varılan 

nükleer anlaşmadan doğan 

yükümlülüklerinin bir kısmını askıya 

alacağını açıklamasının bir hafta 

sonrasında geldi. İran'ın kararı sonrası 

anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen 

Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini" 

frenlemek için savaş gemisi ve B-52 

bombardıman uçakları gönderdi. 

2015'teki anlaşma İran'ın 300 kilogram 

düşük düzeyde zenginleştirilmiş 

uranyum üretmesine ve Tahran'ın üretim 

fazlası miktarı depolamak veya satmak 

için ülke dışına çıkarmasına izin 

veriyordu. İran 2015'te varılan nükleer 

anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin 

bir kısmını askıya alacağını belirten 

açıklamasında, 300 kilogramlık sınırın 

artık geçerli olmadığını belirtmişti. 

Anlaşmaya göre İran uranyumu yüzde 

3,67 seyiyesinde zenginleştirebiliyor. 

Nükleer silah yapmak için yüzde 90 

seviyesinde zenginleştirilmiş uranyum 

gerekiyor. Ancak fazla kapasitenin ne 

kadar olduğu ve mevcut stoğun 

zenginleştirme oranı bilinmiyor. İran 

anlaşmadan önce yüzde 20 seviyesinde 

uranyum zenginleştirme yapıyordu.  

https://www.dw.com/tr/iran-uranyum-

zenginle%C5%9Ftirme-kapasitesini-

d%C3%B6rt-kat-artt%C4%B1rd%C4%B1/a-

48811660 
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EKONOMİ 

 

Varank: Yerli otomobil 

elektrikli olacak. 

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda 

(TÜRKPATENT) düzenlenen iftarda 

basın mensuplarıyla bir araya gelen 

Bakan Varank, iftar sonrası basın 

mensuplarının sorularını yanıtladı, 

yerli otomobilde gelinen sürece ilişkin 

bilgi verdi. 

Varank, bunu sadece bir otomobil 

projesi olarak görmediklerini 

vurgulayarak, "Türkiye’nin Otomobili 

Projesi’ni bir teknoloji projesi olarak, 

otomotiv sanayimizi dönüştürecek, 

güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek 

bir proje olarak görüyoruz" dedi. 

Yerli otomobilde tamamen elektrikli ve 

rakipleriyle yarışacak bir proje ortaya 

konulacağını aktaran Varank, 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 

(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan 

Karakaş ve ekibinin özverili bir 

çalışma yürüttüğünü dile getirdi. 

Varank, projeye yönelik çalışmaların 

planlanan süre içerisinde ilerlediğini 

belirterek, "2019’un sonunda bir 

prototip göreceğiz, buna hep birlikte 

şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da 

muhtemelen ikinci yarısında inşallah 

araçlar satışa çıkmış olacak. 

Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini 

görmüş olacağız" diye konuştu. 

Proje ekibinin bir marka ortaya 

çıkarmak için çalıştığını vurgulayan 

Varank, ekibin bu çerçevede 15 yıllık 

bir plan ortaya koyduğunu, bu süreçte  

 

 

 

5 model ve 3 facelift yapılmasının 

planlandığını anlattı. 

Varank, projenin Ar-Ge merkezini yakın 

zamanda ilan edebileceklerini belirterek, 

fabrikanın yerine ilişkin görüşmelerin de 

yapıldığını ifade etti.Yerli otomobilde, 

tüm modelleriyle küresel pazarlarda 

rekabet edecek bir fiyat yakalanmak 

istendiğini aktaran Varank, otomobilin 

menziline ilişkin ise "500 kilometreyi 

yakalayacak bir araç üzerinde 

çalışıyorlar" dedi. Varank, otomobilin 

prototip çalışmalarına paralel marka 

kimliği ve isim çalışmalarına da 

başlandığının bilgisini verdi. 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/2

01905261039161874-varank-yerli-

otomobil-elektrikli-olacak/ 
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OECD Türkiye ekonomisi 

öngörüsünü revize etti. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) bu yıl için Türkiye 

ekonomisine yönelik yüzde 1,8 olan 

daralma tahminini yüzde 2,6 olarak 

revize etti. 

OECD, Salı günü açıkladığı Ekonomik 

Görünüm 2019 Raporu'nda 31 Mart 

yerel seçimleri sonrası yatırımcı 

tarafındaki belirsizliğin sürdüğünü ve 

bu durumun etkisinin gelecek yılın 

rakamlarını da etkileyeceği belirtildi. 

Raporda, yatırımcıların belirsizlik 

ortamından etkilendiği vurgulandı. 

OECD küresel ekonomide de büyüme 

tahminini 2019 için yüzde 3,2'ye 

düşürdü. 2018'deki tahmini yüzde 3,5 

idi. Tahminin düşürülmesinde, artan 

küresel ticari gerilimlerin etkili olduğu 

belirtilirken, ticaret ve yatırımların 

özellikle Avrupa ve Çin'de sert bir 

şekilde düştüğü, iş ve tüketici 

güvenlerindeki düşüşle politikaların 

belirsizliğini koruduğu vurgulandı. 

Raporda ayrıca ticari büyümenin de 

2019’da yüzde 2.0 olacağı 

öngörülürken, söz konusu verinin 

küresel finansal krizden bu yana 

görülen en düşük düzeyde olduğu 

belirtildi. 

https://www.dw.com/tr/oecd-

t%C3%BCrkiye-ekonomisi-

%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCs%C3%BCn

%C3%BC-revize-etti/a-48822096 

 

 

 

 

Merkez Bankası'ndan döviz 

likiditesini azaltma adımı 
 

Merkez Bankası (TCMB) yükselen 

dolar/TL kuru nedeniyle "finansal 

istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı 

para mevduata/katılım fonlarına 

uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 

tüm vade dilimlerinde 200 baz puan 

arttırılmasına karar verildiğini" açıkladı. 

TCMB web sitesinde yapılan yazılı 

açıklamada söz konusu değişiklik ile 

piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar 

tutarında likidite çekilmesinin beklendiği 

kaydedildi. 

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması 

nedeniyle ABD ile gerilen ilişkiler, 

TCMB'nin rezervlerine yönelik endişeler, 

ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve 

İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da 

yenilenecek olması son dönemde tekrar 

yükselen dolar/TL kuru üzerinde baskı 

yaratmaya devam ediyor. 

En son Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) geçtiğimiz 

günlerde gerçek kişilerin 100 bin dolar 

üzeri döviz alımlarında bankalar 

tarafından bir iş günü valör 

uygulamasına geçileceğini duyurmuş, 

açıklama sermaye kontrolü endişesi 

yaratmıştı. 

 

https://www.dw.com/tr/merkez-

bankas%C4%B1ndan-d%C3%B6viz-

likiditesini-azaltma-

ad%C4%B1m%C4%B1/a-48895120 
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https://www.dw.com/tr/oecd-t%C3%BCrkiye-ekonomisi-%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCs%C3%BCn%C3%BC-revize-etti/a-48822096
https://www.dw.com/tr/oecd-t%C3%BCrkiye-ekonomisi-%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCs%C3%BCn%C3%BC-revize-etti/a-48822096
https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1ndan-d%C3%B6viz-likiditesini-azaltma-ad%C4%B1m%C4%B1/a-48895120
https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1ndan-d%C3%B6viz-likiditesini-azaltma-ad%C4%B1m%C4%B1/a-48895120
https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1ndan-d%C3%B6viz-likiditesini-azaltma-ad%C4%B1m%C4%B1/a-48895120
https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1ndan-d%C3%B6viz-likiditesini-azaltma-ad%C4%B1m%C4%B1/a-48895120


Haftalık Politika ve Ekonomi Bülteni – 27 Mayıs 2019 
 

7  

  

 

  İNFOGRAFİK BİLGİLER  
 
 

 
 

https://www.dw.com/tr/ap-se%C3%A7imlerinde-sa%C4%9F-pop%C3%BClistler-ve-

ye%C5%9Filler-oylar%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rd%C4%B1/a-48893038 
 

 

https://www.dw.com/tr/ap-se%C3%A7imlerinde-sa%C4%9F-pop%C3%BClistler-ve-ye%C5%9Filler-oylar%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rd%C4%B1/a-48893038
https://www.dw.com/tr/ap-se%C3%A7imlerinde-sa%C4%9F-pop%C3%BClistler-ve-ye%C5%9Filler-oylar%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rd%C4%B1/a-48893038
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14448 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14448
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14410 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14410
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14429#! 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14429#!
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14406 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14406
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

“Jeopolitik üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biri, okurken zihninizde adeta yeni bir ışık 
yanacak.” -Evening Standard-  
“Marshall zor sorular sormaktan ve bunlara cevap bulmaktan çekinmiyor.” -Newsweek-  
“Günümüz dış siyasetindeki zorlukların perde arkasındaki jeopolitik etmenlere taze ve özgün bir 
bakış açısı.” -Andrew Neil-  
“Küresel jeopolitik dinamiklere temel ve kapsamlı açıklamalar getiriyor.” -Dr. Sajjan M. Gohel- 
  
Coğrafi şartlar tüm liderleri kısıtlar. Siyasi ve diplomatik tercihler, dağlar, nehirler, denizler ve 
binalarla şekillenir. Evet, küresel olayları takip etmek için insanları, fikirleri ve eylemleri 
anlamalısınız, ama coğrafi şartlardan haberiniz yoksa resmin bütününü asla göremezsiniz. 
• Putin neden Kırım’a takıntılı? 
• ABD’nin küresel güç olması kader miydi? 
• Çin’in stratejik odağı neden dışarıya kayıyor? 
• Avrupa bir gün gerçekten tam bir birlik olabilecek mi? 
• Arap Baharı’nın Orta Doğu için anlamı neydi? 
 
Coğrafya Mahkumları geçmişi, günümüzü ve geleceği dikkate alarak, dünya tarihini belirleyen en 
önemli faktörlerden birini vurguluyor.  

https://www.kitapyurdu.com/kitap/cografya-mahkumlari/455457.html

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/cografya-mahkumlari/455457.html

