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POLİTİKA  

 

Adana Mutabakatı uyarınca 

Barış Pınarı Harekâtı 

Türkiye'nin Hakkı 

Ürdünlü askeri uzman, güney sınırında 

oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu 

yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı 

Harekatı'nın Türkiye'nin yasal hakkı 

olduğunu ifade etti. 

Emekli Tümgeneral Fayiz ed-Duveyri,  

yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, 

Türkiye'nin yasal hakkı" diyerek, 

harekatın uluslararası hukuk kapsamında 

gerçekleştiğini belirtti. 

Duveyri, Türkiye ile Suriye arasında yıllar 

önce imzalanan Adana Mutabakatı'nı 

hatırlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye ile 

Suriye arasında 1998 yılında imzalanan 

Adana Mutabakatı uyarınca Türkiye, 

Suriye topraklarında terör örgütü PKK'ya 

operasyon düzenleme hakkına sahiptir. 

Mutabakat gereğince, Türkiye'nin ulusal 

güvenliği söz konusu ise gerekli 

önlemlerini Suriye içinde olsa bile belirli 

bir alana kadar alabilir."  

Ürdünlü askeri uzman Duveyri, Suriye'nin 

de söz konusu anlaşma nedeniyle 

Birleşmiş Milletler'e başvurma hakkının 

olmadığını söyledi. Türkiye'nin Barış 

Pınarı Harekatı'nın "uluslararası hukuk 

kapsamında ve yasal çerçevede" 

düzenlendiğini vurgulayan Duveyri, bazı 

Arap ülkelerinin operasyon karşıtı 

tutumunu da eleştirdi. Duveyri, şu 

değerlendirmede bulundu: 

"Arap Birliği siyasi anlaşmazlık nedeniyle 

haddini aşmıştır. Birliğin harekat 

karşısındaki tutumu, Esed rejimine olan 

sevgiden değil, Ankara'ya olan karşıtlıktan 

kaynaklanıyor."  

 

 

Mısır yönetiminin çağrısıyla önceki gün 

dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü 

toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney 

sınırında oluşturulmaya çalışılan terör 

koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve 

huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış 

Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, 

Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini 

imzalamamıştı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/baris-pinari-
harekati/adana-mutabakati-uyarinca-baris-
pinari-harekati-turkiyenin-yasal-
hakki/1613885 
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EKONOMİ 

 

İngiltere'den Türkiye'ye silah 

ambargosuna itiraz  

The Independent gazetesinin haberine 

göre, İngiliz hükümeti, bugün Brüksel'de 

yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler 

Konseyi Toplantısı'nda Türkiye’ye silah 

satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz 

etti. 

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir 

dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah 

ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, 

bu konuda adım atmamıştı.  

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere 

göre, İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde 

DEAŞ’la mücadele koalisyonu 

kapsamında bulundurduğu ancak sayısı 

açıklanmayan özel kuvvet askerlerini 

çekmeye hazırlanıyor.İngiltere’nin bu 

kararında, ABD’nin bölgedeki 1000 kadar 

askerini geri çekme kararının etkili olduğu 

belirtiliyor. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 

Ekim’de yayımladığı açıklamada, "tek 

yanlı" diye nitelendirdiği harekatla ilgili 

"ciddi kaygılarının" olduğunu dile 

getirmişti. 

İngiliz Parlamentosunda yapılan 

oturumda farklı partilerden milletvekilleri, 

Türkiye’nin harekatını sert sözlerle 

eleştirerek hükümeti "eyleme geçmeye" 

çağırmıştı.İngiliz basını da "istila" diye 

nitelendirdiği harekatı tek yanlı haber ve 

yorumlarla gündemde tutarken 

Türkiye’nin operasyonunun terör örgütü 

DEAŞ’ın yeniden canlanmasına yol 

açacağı propagandasını yoğun şekilde 

yürüttü. 

 

 

 

Harekatın daha bir haftasını doldurmadan 

terör örgütü YPG/PKK’ya karşı kazanılan 

hızlı başarı, hem İngiliz siyasetindeki hem de 

basınındaki havayı değiştirmeye başladı. 

İngiliz basınının da Suriye’de DEAŞ’lıların 

tutulduğu hapishanelerle ilgili tutumunun 

değiştiği gözleniyor.Sky News 

televizyonunun bölgedeki muhabiri Deborah 

Haynes, dün kaleme aldığı yazıda DEAŞ 

militanlarının YPG kontrolündeki 

hapishanelerden kaçma ihtimaliyle ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 

"Suriye’nin üst köşesinde her an 

boşanabilecek bu yeni terör dalgası 

konusunda Türkiye’yi suçlamak çok kolay." 

ifadesini kullanan Haynes, başta İngiltere ve 

ABD olmak üzere koalisyon ülkelerinin bu 

DEAŞ’lı militanlarla ilgili hayata geçirilebilir 

bir plan yapmamış olduklarına dikkati çekti. 

Koalisyon güçlerinin DEAŞ’lı militanları, 

NATO müttefiki Türkiye’nin yeminli 

düşmanı YPG’ye emanet ettiğini belirten 

Haynes, bu uygulamanın, Ankara’nın sürekli 

uyarılarına karşın devam ettirildiğini 

vurguladı. 

Haynes, İngiltere’nin kendi vatandaşı olan 

DEAŞ militanlarını geri almama politikasının 

sürdürülemez olduğuna dikkati çekerek, 

ülkesinin bu konuda diğer ülkelere de 

öncülük edecek şekilde siyasetini 

değiştirmesi gerektiğini yazdı. 

Konuyu bugün de gündemde tutan İngiliz 

gazeteci, YPG’nin bazı DEAŞ’lı militanları 

ABD’ye teslim etmeyi reddettiğine dikkati 

çekti.Haynes, YPG’nin, DEAŞ’lı militanları, 

ABD, İngiltere ve diğer koalisyon ülkelerine 

karşı koz olarak kullanmaya çalıştığını 

kaydetti. 
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Channel 4 televizyonu muhabiri Lindsey 

Hilsum da bulunduğu Kamışlı’dan 

yayımladığı Twitter mesajında bölgedeki 

yönetimin hatasının "PKK’ya bağlı 

kalması" olduğuna işaret etti.  

İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya 

katılan bazı İngiliz vatandaşları 

yargılanmış ancak hiçbiri ceza 

almamıştı.İngiltere’nin eski savaş 

bakanlarından John Profumo’nun 

PKK/YPG saflarına katılan yeğeni de 

geçen yıl ülkede gözaltına alınmıştı.PKK, 

2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri 

listesinde bulunsa da YPG listede yer 

almıyor.  

Merkezi Londra'da bulunan düşünce 

kuruluşu Henry Jackson Society, önceki yıl 

“Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de 

PKK" başlıklı rapor yayımlamıştı.Raporda, 

PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler 

ortaya koyulurken Suriye'de terör örgütü 

safında çatışmalara katılan yabancılarla 

ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer 

verilmişti. 

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 

60 yabancının profillerine yer verilen 

raporda, özellikle İngilizce konuşulan 

ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir 

oranı oluşturduğuna dikkati çekilmişti. 

Raporda İngiliz makamları, terör örgütü 

safına yeni katılımları önleyecek tedbirler 

almaya, katılanları da yakından izlemeye 

ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma 

yapmaya davet edilmişti. 

Ayrıca, terör örgütüne katılan İngilizlerin, 

NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik 

krize yol açabileceği uyarısında 

bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle 

arasına mesafe koymaya çağrılmıştı. 

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü 

listesine giren PKK’nın diğer adları arasına 

YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör  

 

yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de 

uygulanması tavsiye edilmişti. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 

parlamentonun dışişleri komisyonunun Irak 

ve Suriye’deki Kürt hareketleriyle ilgili 

raporuna verdiği yanıtta ise "İngiliz 

hükümetinin PYD/YPG ile sınırlı bir teması 

var, PKK ile ise hiçbir teması yok." 

açıklamasında bulunmuştu. 

https://www.aa.com.tr/tr/baris-pinari-

harekati/ingiltereden-turkiyeye-silah-

ambargosuna-itiraz/1613883  
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"(Şirketlerde hiyerarşi) Tarihe 

karışacağını düşünüyorum" 

Unilever Türkiye ve Orta Asya Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin de 

yönetim kurulunda yüzde 20 kadın olan 

şirketlerin yarattığı fayda ve değerin, 

diğerlerine göre daha fazla olduğunu 

belirtti.  

Seçkin, sektörde çevikliği 3 adımda ele 

aldıklarını aktararak, "Birincisi, süper 

farkındalık. Her şeyin farkında olmak, 

görmediğinizi görmek gerekiyor. İkincisi, 

bilgiyle karar vermek. Üçüncüsü ise hızlı 

hareket etmek. Bu üçünü bir araya 

getirdiğimizde sağlıklı çeviklikten 

bahsetmek mümkün. Bu 3 aşamayı 

önemsiyoruz." diye konuştu.  

Şirketlerde hiyerarşinin, ileride gençlerin 

gülümseyerek hatırlayacakları bir anı 

olarak kalacağını ifade eden Seçkin, 

"Tarihe karışacağını düşünüyorum. 1970, 

1980, 1990’lı yıllarda hiyerarşi iş 

dünyasına çok güzel fayda sağlıyordu. 

Emir-komuta zinciri içerisinde değer 

yaratan önemli bir etmendi. Ama 

önümüzdeki dönemde gücü, konuya en 

yakın, müşteriye en yakın noktaya 

devretmek kaçınılmaz." 

değerlendirmesinde bulundu.  

Mustafa Seçkin, Unilever olarak, 

kararların sadece yönetim kurullarında 

alınmadığı, hatta organizasyonun her 

seviyesinde alındığı bir şirket olmaya 

çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:  

"30 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Sene 

başında bu göreve başladım. Geldiğimde 

ilk icraatım o makam odasını kaldırmak 

oldu. Organizasyonun içerisinde bir 

elektrik gibi olmak gerektiğini 

düşünüyorum ve her yerde çalışmaya 

gayret gösteriyorum. Ne kadar çok insan 

ile birlikte olursam o kadar çok bilgiye  

 

ulaşabileceğimi düşünüyorum. Raporlar 

artık en hızlı bilgi alma yöntemi değil. 

Herkes kendine düşen sembolik aksiyonları 

aldığında zaten hiyerarşinin ileride önemi 

azalacaktır. 

Yüzyıllık alışkanlıkları olan köklü şirketlerin 

değişmek için bunu çok içselleştirmesi ve 

istemesi, hayatının içerisine sokması gerekir. 

Bunu yaptığınız takdirde değişim zaten 

güncellenecektir. Aksi takdirde sadece 

konuşmuş oluruz. Hep değişimi konuşmakta 

sakınca yok ama değişimin temalarını 

çeşitlendirmemiz gerekiyor. Son yıllarda 

gözlemlediğim şey, rekabet de değişiyor. 

Rekabet, son yıllarda dernek çatısı, 

federasyon çatısı altında farklı bir anlam 

kazanmaya başladı. Rakipleriniz ile birlikte 

çalıştığınızı gördüğünüz bir dünyadayız. 

İleride bu daha da yaygınlaşacak." 

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/hizm

et/sirketlerde-hiyerarsi-tarihe-karisacagini-

dusunuyorum/653701  
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  İNFOGRAFİK BİLGİLER  
 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15835  

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15835
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15835


Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 15 Ekim 2019 
 

6  

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15821 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15821
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15821


Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni – 15 Ekim 2019 
 

7  

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15820 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15786 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15833 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15785 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15766 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15764 
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 

Martin Ford’un Robotların Yükselişi’nde belgelediği üzere, teknolojinin işleri birer birer mideye 
indiren koca ağzı artık en yüksek eğitimi ve mahareti gerektiren işleri bile tehdit eder hale geldi. İnsanlar 
robot teknolojisinin doğurmakta olduğu sonuçları şimdiden üzerlerinde hissetmeye başladılar. Kitapta 
bunlar çok ustaca anlatılmış.” 
- BARBARA EHRENREICH, New York Times Book Review 

“Duru, kapsamlı ve korkusuz... Robotların Yükselişi uzun zamandır tartışılan bir konuya paha 
biçilmez katkılar sağlıyor. 
- LOS ANGELES TIMES 

“Çok iyi araştırılmış bir kitap. Ve insanın huzurunu kaçıracak derecede ikna edici.” 
- FINANCIAL TIMES  

Geleceğin meslekleri neler? Ne kadar sayıda iş olacak? Peki bu işlere kimler sahip olacak? Teknoloji 
hızlanıp da makineler kendi başlarının çaresine bakmayı öğrendikçe, daha az sayıda insana ihtiyaç olacak. 
Yapay zeka daha şimdiden pek çok “iyi iş”i gereksiz hale getirdi bile: Yardımcı avukatlar, gazeteciler, ofis 
çalışanları, hatta bilgisayar programcıları bile yerlerini yavaş yavaş robotlara ve zeki yazılımlara 
bırakıyorlar. İlerleme sürdükçe mavi ve beyaz yaka işler buharlaşıp uçacak; orta sınıf aileler sıkıştıkça 
sıkışacak. Gittikçe artan aile masrafları da cabası. Bilgi teknolojisi sayesinde bazı şeyler ucuzlasa da, 
özellikle eğitim ve sağlık sektörleri bu dönüşümden nasiplerini almadılar ve büyük masraf kapısı olmayı 
sürdürüyorlar. Bunun sonucunda muazzam bir işsizlik ve eşitsizlik dalgası yükselebilir, hatta bizzat 
tüketici ekonomisi çökebilir.İşçilere daha iyi eğitim vermek gibi eskiden teknolojik yıkıma deva olmuş 
çözümler de bundan böyle işe yaramayacak. Gelecek büyük çaplı refah mı, yoksa korkunç bir eşitsizlik ve 
ekonomik güvensizlik mi getirecek? Bu sorunun cevabını bugün verip rotamızı belirlemek zorundayız. 
Robotların Yükselişi teknolojinin hızlanmasının bizim ve çocuklarımız için doğuracağı ekonomik sonuçları 
anlamamız için zorunlu okuma kitabı niteliğinde. 

https://www.dr.com.tr/Kitap/Robotlarin-Yukselisi/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-
Hukuk/Yonetim-Is-Gelistirme-Kalite/urunno=0001756563001 
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