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                               Haftalık Dış Politika ve Ekonomi Bülteni –17 Aralık 2019 
 

 
 
ABD :NE DOST NE DE DÜŞMAN MI? YOKSA ARTIK BİZİM İÇİN GERÇEK BİR DÜŞMAN MI? 
 
Doç. Dr. Fahri Erenel-EPAM Müdürü 
 
“Güvenme insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vecde, vaad etmeseydi Allah 
cenneti, O’na bile etmezlerdi secde” demiş Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy. 
 
Bu anlamlı sözler günümüz dünyası için yazılmış sanki. Dost ve düşmanın ayırt edilemediği bir 
dünya var karşımızda. Elinizdeki her türlü bilgiyi görmezden gelen, tartışmadan uzak ve 
tamamen popülizme dayanan bir anlayış giderek hakim olmakta. Hakikatin önemsizleştirildiği, 
özellikle toplumsal görüşlerin oluşmasında, duygular ve kişisel inançların hakikatin önüne 
geçtiği, nesnel verilerin kitleleri ikna edemeyeceği durumlarda, nesnel verilerin hasır altı 
edilerek, halk kitlesinin en geniş kesiminin duygularına, inançlarına ve önyargılarına uyumlu 
sahte “hakikatler” anlatımının ön plana çıkarıldığı, kitlelelerin mantıken değil, duygusal bir 
şekilde ikna edilmeye çalışıldığı ve bunun maalesef prim yaptığı bir dünya var karşımızda. 
 
Hakikatleri tartışmayı menfaatlerine ters bulan bu anlayışın en canlı örneği ABD Senatosunda 
kabul edilen Sözde Ermeni Soykırımı yasası. Türkiye’yi “dost mu, düşman mı olduğu” belirsiz 
ülke olarak tanımlamaktan kaçınmayan, NATO’da müttefikimiz olan, yerine geldiğinde bizi 
stratejik ortak olarak ön plana çıkaran, hakikatlerin önemsizleştirilmesini siyasi felsefe olarak 
kabul eden, günlük siyasette yalanların havada uçuştuğu ABD ve onun tetikçilerinden 
gerçekleri konuşmalarını dile getirmelerini beklemek hayal olurdu. Ve ABD’nin yalan üzerine 
kurulu siyasi anlayışı bir kez daha yanıltmadı bizleri. 5 dolar karşılığı Kızılderilileri öldürmeyi 
teşvik eden, yardım olarak dağıttığı battaniyelere çiçek hastalığını kasıtlı bulaştırmaktan 
çekinmeyen, bu akla hayale gelmeyecek benzeri yöntemlerle 70 milyondan fazla Kızılderili’nin 
ölümünden sorumlu olan ABD’nin ve yalanı siyasetlerinin bir parçası haline getiren 
siyasetçilerinin Türkiye’yi sözde bir yasa ile suçlamalarının bir anlamı yoktur gözümüzde. 
 
Gerçekleri tarihçiler konuşsun, bir komisyon kuralım, arşivleri birlikte açalım önerilerinin bir 
karşılığı yoktur onlarda. Hakikat önemsizleştirildiği sürece varlar ve öyle var olacaklardır. Aksi 
halde gerçekler ortaya çıktığında nasıl oy devşireceklerdir Ermeni asıllı ABD’lilerden. 
Başkanlığının ilk ayında tam 132 yalan söylemiş olan Trump’ın yönetiminde ki ABD’de, artık 
havada uçuşan yalanları incelemek için doğrulama siteleri faaliyet başlamıştır. Hegemon 
olduğunu söyleyen bir güç için acınacak bir durumdur bu. 
 
Senato tarafından kabul edilen sözde Ermeni Soykırım Yasası üç temel madde üzerine 
kurgulanmıştır. Ermeni Soykırımı'nın resmi törenlerle anılması, ABD hükümetince Ermeni 
Soykırımı'nı ya da herhangi bir soykırımı inkâr etmeye yönelik çabaların reddedilmesi, Ermeni 
Soykırımına dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi. 
 
Tarihi gerçekleri istedikleri doğrultuda yorumlayanların, eleştirel düşünceden dem vuran 
ancak gerçeklerden yoksun bu tür kararlarla eleştirel düşünce yöntemine kapılarını kapatan 
ABD’nin entelektüel kesimlerinden, üniversitelerinden de ses çıkmaması ilginçtir. Para ve çıkar 
her şeyin ilacıdır sözü bu kesim için söylemiş gibi. Bağışlar karşılığı istenilen yönde sözde bilim 
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üretmekten çekinmeyen ABD üniversitelerinden bu konuda da gerçekçi olmalarını beklemek 
hayal olurdu. 
 
(E)Tümgeneral İhsan Sarıkaya tarafından hazırlanan 1984 yılında Genelkurmay Başkanlığınca 
yayımlanan “Belgelerle Ermeni Sorunu” adlı eser tek başına bu gerçekleri ortaya koymaya 
yetecek belgelerle dolu. Bu eserde yer verilen bir hatırat Osmanlı İmparatorluğu’nun dini 
hoşgörüyü nasıl benimsediğini ve uyguladığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. 
 
“24 Ağustos 1573 tarihinde dünyanın en korkunç ve acıklı olaylarından biri olarak tarihe geçen 
Saint-Barthelmy Yortusu’nda,kitle halinde Protestanların öldürülmesine karşı, Osmanlı Devleti 
Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın Fransız Elçisi Francois de Noay’a “Bir de bize bakın, bizde 
kilise ve  havralar camiler kadar serbesttir.” dediğini elçi anlatmaktadır.” 
 
Türkiye’nin doğusunda ki toprakların büyük kısmını Ermenilere vermek isteyen ABD eski 
Başkanı Voodrov Wilson’un durumu incelemek üzere Anadolu’ya gönderdiği heyetin başkanı 
General Harbord’a General Kazım Karabekir’in söylediği “… siz ne yazık ki Türk Milletini 
tanımıyorsunuz; haksız ve utanmadan yapılan propagandaların etkisi altındasınız. Siz evvela 
bizimle anlaşınız; bağımsızlığımızı ve şerefimizi huzursuz etmeyin ve bundan sonrasını Türk’ün 
hak duygusuna ve sözüne emanet edin. Cihanda Türkün sözü kadar inanılır bir sigorta yoktur, 
İşte tarih…Alın ve inceleyin..” sözleri, Türk milletinin karakteri ve azınlıklara karşı tutumu 
konusunda ne kadar haklı ve yerinde bir karşılıktır. 
 
Hukuksal ve tarihsel açıdan geçersiz gerekçelere dayandırılan sözde soykırım yasası her açıdan 
yok hükmündedir.1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi’nin 6 nci maddesi, hangi olayın soykırım olarak tanımlanabileceği yetkisini sadece 
o olayın cereyan ettiği mahkeme veya yetkili kılınmış  uluslararası bir mahkemeye vermektedir. 
Bu durumda Senato ve Temsilciler meclisi kendilerini mahkeme yerine koyarak hukuku ihlal 
etmiş olmaktadırlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Doğu Perinçek’in yargılandığı bir 
davaya ilişkin verdiği kararda, “Toplumun bir bölümünün ve hatta çoğunluğunun siyasal 
bağlamda soykırım saymasının, o eylemin hukuken soykırım suçu olduğunu göstermeyeceğini 
kaydetmiş ve 1915 olaylarının soykırım olduğu hakkında yetkili mahkemelerce verilmiş bir 
karar yoktur “demiştir .Kısacası sözde soykırım yasası hukuken dayanaksız ve geçersiz 
olmaktadır.  
 
Ancak, yazının başlığında olduğu gibi ABD bu tür girişimlerle çok önemli bir dostunu Türkiye’yi 
giderek kaybetmekte, Türk Milletinin gözünde safı düşman olarak giderek belirginleşmektedir. 
 
Kaynakça; 
 
Yalanın Siyaseti,Yalın Alpay,Destek Yayınları,2017 
 
Belgelerle Ermeni Sorunu,İhsan Sakarya,Gnkur Basımevi,1984 
 
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/abd-kongresi-turkiyeye-hasim-gibi-
bakiyor-5427325/ 
 
 

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/abd-kongresi-turkiyeye-hasim-gibi-bakiyor-5427325/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/abd-kongresi-turkiyeye-hasim-gibi-bakiyor-5427325/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/abd-kongresi-turkiyeye-hasim-gibi-bakiyor-5427325/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/abd-kongresi-turkiyeye-hasim-gibi-bakiyor-5427325/
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Türkiye'de işsizlik 2,4 puan artış ile yüzde 13,8 oldu. 
 
https://tr.euronews.com/2019/12/16/turkiyede-issizlik-2-4-puan-artis-ile-yuzde-13-8-oldu 

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e 
yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplandı. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16543 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 
817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu. 

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık 
artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik 

https://tr.euronews.com/2019/12/16/turkiyede-issizlik-2-4-puan-artis-ile-yuzde-13-8-oldu
https://tr.euronews.com/2019/12/16/turkiyede-issizlik-2-4-puan-artis-ile-yuzde-13-8-oldu
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16543
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16543
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oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla 
yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. 

Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler? 

https://tr.euronews.com/2019/12/12/olas-abd-yaptirimlar-turk-ekonomisini-nasil-etkiler-hafif-

ve-sert-onlemlere-dair-senaryola 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre üyeleri, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 hava 
savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald 
Trump'a baskı yapıyor.Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı 
Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı Çarşamba 
akşamı onayladı. 

Cumhuriyetçilerin önde gelen Senatörlerinden Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör 
Chris Van Hollen tarafından hazırlanan önerideki 8 madde arasında ABD'nin Hasımlarıyla 
Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'ndan (CAATSA)’dan kaynaklı yaptırımların 
uygulanmasının 180 gün içerisinde başlatılması öngörülüyor.Graham, ABD Yönetimi’nin 
Türkiye’ye karşı harekete geçmeyi reddettiği bir ortamda, söz konusu tasarının iki partiden de 
destek almasını beklediğini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. 

Ankara ve Washington kulislerinde ise CAATSA kapsamındaki yaptırımların hafif bir 
versiyonunun uygulamaya geçirilme kararının en geç birkaç ay içerisinde alınabileceği ileri 
sürülüyor.Genel kanı, yaptırım paketinde görece hafif önlemlerin seçilmesi durumunda 
Türkiye ekonomisi üzerinde asgari etki doğuracağı, ancak bankacılık sistemini etkilemesi 
muhtemel bir önlemin kabul edilmesi durumunda, örneğin mali kurumlar ve bankalar arasında 
ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması, ödemeler sisteminde büyük zorluk 
doğabileceği. 

https://tr.euronews.com/2019/12/12/olas-abd-yaptirimlar-turk-ekonomisini-nasil-etkiler-hafif-ve-sert-onlemlere-dair-senaryola
https://tr.euronews.com/2019/12/12/olas-abd-yaptirimlar-turk-ekonomisini-nasil-etkiler-hafif-ve-sert-onlemlere-dair-senaryola
https://tr.euronews.com/2019/12/12/olas-abd-yaptirimlar-turk-ekonomisini-nasil-etkiler-hafif-ve-sert-onlemlere-dair-senaryola
https://tr.euronews.com/2019/12/12/olas-abd-yaptirimlar-turk-ekonomisini-nasil-etkiler-hafif-ve-sert-onlemlere-dair-senaryola
https://tr.euronews.com/2019/12/11/abd-senatosu-d-s-iliskiler-komitesi-turkiye-ye-yonelik-yapt-r-m-tasar-s-n-onaylad
https://tr.euronews.com/2019/12/11/abd-senatosu-d-s-iliskiler-komitesi-turkiye-ye-yonelik-yapt-r-m-tasar-s-n-onaylad
https://tr.euronews.com/2019/12/11/abd-senatosu-dis-iliskiler-komitesinde-kabul-edilen-turkiye-ye-yaptirim-tasarisinda-neler
https://tr.euronews.com/2019/12/11/abd-senatosu-dis-iliskiler-komitesinde-kabul-edilen-turkiye-ye-yaptirim-tasarisinda-neler
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16529 

Bununla birlikte asıl etki, reel yatırım için Türkiye’nin daha az cazip hale gelmesiyle birlikte 
büyüme üzerinde orta ve uzun vadede hissedilebilir.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'ye, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere, 6 
milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti. 

Son olarak Chris Van Hollen ile Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup 
yazarak, sabırlarının çoktan tükendiğini belirtmiş, Türkiye’ye yönelik yaptırımların 
uygulanması gerektiğini, aksi takdirde bunun diğer ülkelere ABD yasalarını kolaylıkla 
delebileceklerine dair "korkunç bir sinyal" gönderebileceğini ileri sürmüştü. 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16529
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16529
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Ankara’nın Rusya’dan bu hava savunma sistemini almak zorunda bırakıldığını, bunun 
sorumlusunun ise selefi Barack Obama olduğunu birçok kez ileri süren Trump’ın bu kez 
yaptırımları engellemesi, Kongre’den gelen ciddi baskı karşısında pek mümkün görünmüyor. 

738 milyar dolarlık savunma bütçesine son şeklini veren ABD’de görüşülen 2010 mali yılı bütçe 
planına göre, Türkiye’nin satın aldığı F-35A tipi savaş uçaklarını geri almak üzere ABD 440 
milyon dolar ayırdı. Bunun ardında, Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda S-400'lerin radar 
sistemini test ederken ABD yapımı ve NATO envanterinde bulunan F-16'ları uçurmasının 
yarattığı endişenin yer aldığı ileri sürülüyor. 

Ayrıca, Türkiye-Rusya ortak projesi olup Ocak ayında açılışı yapılacak olan Türk Akım’a da 
yaptırım şartı getiriliyor. Buna göre, enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi 
şirketlerine ve bu projelere gemi sağlayan kurumlara yaptırım gelebilir. 

Bütçe, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde Noel tatilinden önce oylandıktan sonra Trump’a 
sunularak yasalaşacak.Ayrıca söz konusu bütçe yasa tasarısının Türkiye ile ilgili kısmında 
Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği de ifade ediliyor. 

Bilgi Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Cem Başlevent’e göre, CAATSA yaptırımlarının 
uygulanmaları halinde parasal anlamda doğrudan etkisi sınırlı olur, ancak dolaylı etkileri daha 
çok can yakabilir.“Yaptırımların kendisinden çok Türkiye'nin en önemli müttefikinin 
yaptırımlarına maruz kalması algı ve beklentileri bozacak, piyasaları en çok bu etkileyecektir. 
2018 sonbaharın hafızalarda taze olması da yaşanacak sarsıntıyı büyütebilir” diyor. 

Ağustos 2018’deki bir Başkanlık emriyle ABD, demir-çelik sektöründe diğer ülkelere uygulanan 
yüzde 25 ek vergi oranı yerine Türkiye’nin yüzde 50 oranında bir ek vergiye tabi tutulacağını 
bildirmiş, akabinde 16 Mayıs 2019 tarihli başkanlık emri ile ek vergi oranının yüzde 50’den geri 
yüzde 25’e geri çekilmesiyle bu uygulamaya son vermişti. 

Ankara merkezli düşünce kuruluşu TEPAV, Türkiye’nin ek vergilerden etkilendiği spesifik 
zaman dilimini aylık bazda incelediğinde, “Türkiye’nin ek vergiler sonrası Amerikan pazarındaki 
kaybının 348 milyon dolar düzeyinde olduğunu” hesaplamıştı. 

Başlevent, alüminyum, tekstil ve çeliğin belli miktarda ihraç edilen ticaret ürünleri olduğunu, 
söz konusu ihracatı yapamayacak hale gelmemizin Türkiye ekonomisi açısından büyük bir 
yıkım olmayacağını, ancak Amerikan yönetiminin yaptırımlarına maruz kalmanın yatırımcı 
algısını bozabileceğini kaydediyor. 

Trump ile Erdoğan, ikili ticaret hacmi 100 milyar dolarlık bir hedef belirlemişti. Halihazırda 
1800'den fazla Amerikan firması, teknoloji, gıda, sağlık, bilişim gibi çok geniş bir yelpazede 
Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerin Türkiye'deki güncel yatırımları 50 milyar doları 
aşmış durumda. Resmi rakamlara göre son 17 yılda Amerika'dan Türkiye'ye 12 milyar dolar 
civarında doğrudan yatırım gerçekleşti. 

Peki yaptırımlar konusunda ABD’nin yeşil ışık yakması, Trump’ın da ertelemeksizin bazı 
yaptırımları devreye sokması borsaları etkiler mi? 



 

7 
 

Başlevent, Türkiye’de borsanın eskisi kadar Londra ve New York piyasalarındaki işlemlerden 
etkilenmediğini, çünkü o piyasalardaki Türk Lirası içeren işlemlerin büyük ölçüde azaldığının 
bilindiğini kaydediyor ve ekliyor: 

“Ayrıca kurun beklenmedik bir anda belli bir düzeyin üstüne çıkması, çok daha büyük hacimli 
işlemleri tetikleyebiliyor. Bu da sığ piyasalarda beklenmedik derecede büyük hareketlere yol 
açabilir.” 

CAATSA Yasası’nın 231’inci maddesine göre Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan 
kişilere karşı yaptırım getirilebiliyor ve söz konusu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya 
onun adına çalışan kişilerle bilinçli bir şekilde S-400 alımı gibi ‘"önemli işlem" yapan gerçek ve 
tüzel kişileri de kapsıyor. 

Yaptırım listesinde uluslararası mali kuruluşlardan kredi alınamamasından, mal ve teknoloji 
ihracatı ruhsatı verilmemesine, yaptırıma tabi kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası 
desteğinin kesilmesine, döviz üzerinden işlemlerin yasaklanmasına, yaptırım kapsamına giren 
kişilere ABD’ye giriş yasağına dek geniş bir yelpazeye uzanan 12 yaptırım bulunuyor. 

Buna göre Başkan, bu 12 yaptırım arasından en az 5’ini seçip uygulamak zorunda. Ancak 
Başkan’a bir yandan da söz konusu yaptırımların uygulanmasını 180 gün erteleme veya bazı 
yaptırımları tamamen kaldırma hakkı da veriliyor. Ancak her halükarda Trump’ın Kongre 
üyelerini ikna etmesi ve ABD’nin ulusal çıkarlarıyla uyuştuğuna dair delil sunması gerekiyor. 

Dolayısıyla, söz konusu karar tasarısının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi, 
Trump üzerindeki baskıyı artırabilir. Keza Trump’a yakınlığıyla bilinen Graham, Türkiye’nin 
Suriye harekatının ardından yaptırımların en hararetli savunucularından olmuştu. 

Öte yandan, Kongre’nin her iki kanadında da, CAATSA yaptırımlarını içeren yasa tasarısının 
üçte iki oranında bir oya, yani “süper çoğunluğa”, bir diğer deyişle 435 üyeli Temsilciler 
Meclisi’nde bir karar için 290 oya, 100 üyeli Senato’da ise 67 oya ulaşması durumunda 
Trump’ın veto hakkı geçersiz sayılıyor ve Amerikan yönetimi kararları kabul etmiş oluyor. 

Bilkent Üniversitesi iktisat bölümünden makro-ekonomist Doç.Dr. Bilin Neyaptı ise, “CAATSA 
yaptırımlarının uygulanmaları senaryosu altında vereceği zararı öngörmek şu aşamada 
mümkün görünmese de, ABD ile ticaretinde açık veren bir ülke olarak "ticaretin artırılması" 
hakkında yürütülen görüşmeler de zaten Türkiye lehine olacak gibi değil” diyor. 

Ekonomist Neyaptı, “İktidarın karşısına konan tehditler ekonomimizin içine sokulmuş olduğu 
zafiyetler ile birleşince sürekli edilgen bir konumda kalıyoruz” diye ekliyor. 

Ancak, Neyaptı’ya göre, her yaptırım aslında bir fırsat olup, uzun vadede iç talebin 
canlandırılması ve zaten yükselen Asya pazarına yönelişi de körükleme açısından doğru 
kullanılma olanağı yaratabilir: 

“Zaten bu yaptırımlardan ABD'nin net fayda sağlayacağı da şüpheli, belki de sadece tehdit 
olarak kullanıyor.” 
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor's (S&P) Temmuz ayında yaptığı 
bir değerlendirmede, ABD’nin olası CAATSA yaptırımlarının Türk bankacılık sektörünü hedef 
almaması durumunda ekonomiye etkilerinin sınırlı olacağını ileri sürmüştü. 

 

Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin 
veriyor. 
https://tr.euronews.com/2019/12/15/arast-rma-modern-insan-n-genetigi-en-fazla-38-y-l-
yasamaya-izin-veriyor 

Omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen Avustralyalı bilim insanları, modern insan 
genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı. İlk dönem modern insan 
ortalama hayatının araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan bilim ekibi, modern insanın 
yeni yaşam tarzı ve tıp alanındaki gelişmelerin ömrü uzattığını belirtiyor. 

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde gen analizi ile omurgalı canlıların 
yaşam sürelerini inceleyen araştırma ekibi insan genetik saatinin 38 yılla sınırlı olduğunu buldu. 
Bilim insanları, homo sapiensi önceleyen Neandertal ve Denisova insanlarının ömrünün ise 
modernleri ile benzer şekilde 37,8 yıl olduğunu duyurdu. 

Araştırma ekibinden Dr.Ben Mayne, omurgalıların hayat süresi tespitinin DNA'ları baz alarak 
yapıldığını belirtiyor. Dr.Mayne, "Eğer bir canlının tüm gen haritasına sahipsek ne kadar 
yaşayabileceğini de tahmin edebiliriz" diyor. 

 

https://tr.euronews.com/2019/12/15/arast-rma-modern-insan-n-genetigi-en-fazla-38-y-l-yasamaya-izin-veriyor
https://tr.euronews.com/2019/12/15/arast-rma-modern-insan-n-genetigi-en-fazla-38-y-l-yasamaya-izin-veriyor
https://tr.euronews.com/2019/12/15/arast-rma-modern-insan-n-genetigi-en-fazla-38-y-l-yasamaya-izin-veriyor
https://tr.euronews.com/2019/12/15/arast-rma-modern-insan-n-genetigi-en-fazla-38-y-l-yasamaya-izin-veriyor
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Araştırmaya göre Bowhead balinası 268 yılla en uzun yaşayan omurgalı konumunda. Nesli 
tükenen mamutlara en fazla 65 yıl ömür biçilirken Galapagos Adaları'nda yaşamış olan nesli 
tükenmiş bir dev kaplumbağa türünün ise maksimum hayat süresi 120 yıl olarak ortaya çıkıyor. 

252 omurgalı hakkında yapılan araştırmada şempanzelerin ise insandan ortalama 1,7 yıl daha 
uzun yaşadığını ortaya koyuyor. 

Rusya silah satışını 2 milyar dolar artırdı. 

https://www.dw.com/tr/rusya-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1-2-milyar-dolar-
art%C4%B1rd%C4%B1/a-51699972 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yurt dışına gerçekleştirdiği silah satışıyla ilgili 
bilgi verdi. 

Moskova'da üst düzey yetkililerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın bu yılki 
silah ihracatının 13 milyar doları geçmesinin beklendiğini açıkladı. Rus lider, bu meblağın geçen 
yılki ihracat hacminden 2 milyar dolar fazla olduğunu belirtti. 

Putin, Rusya'nın küresel silah pazarındaki konumunun, Batı'nın yaptırımlarına rağmen 
güçlenmeye devam ettiğini söyledi. 

 

Rusya bu yıl içinde Türkiye'ye de toplam maliyeti 2,5 milyar doları bulduğu belirtilen S-400 
hava savunma sistemi satmıştı. Bu satış, Türkiye'yi ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya getirmişti. 

Putin, toplantındaki konuşmasında, şu an Rus silah üreticilerine yurt dışından ulaşan toplam 
50 milyar dolarlık sipariş talebi bulunduğunu sözlerine ekledi. 

Putin ayrıca, toplantıdaki Rus yetkililerden özellikle Afrika'ya yapılan silah satışlarına önem 
göstermelerini, teslimat ve ödemelerde "esnek" bir yaklaşımda bulunmalarını istedi. Rusya, 
askeri yardım ve ekonomi projeleriyle bu kıtadaki nüfuzunu artırmak amacıyla geçen Ekim 
ayında bir Afrika zirvesine ev sahipliği yapmıştı. 

 

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2019/Genetic-clock-predicts-lifespan-in-animals
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2019/Genetic-clock-predicts-lifespan-in-animals
https://www.dw.com/tr/rusya-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1-2-milyar-dolar-art%C4%B1rd%C4%B1/a-51699972
https://www.dw.com/tr/rusya-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1-2-milyar-dolar-art%C4%B1rd%C4%B1/a-51699972
https://www.dw.com/tr/rusya-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1-2-milyar-dolar-art%C4%B1rd%C4%B1/a-51699972
https://www.dw.com/tr/rusya-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1-2-milyar-dolar-art%C4%B1rd%C4%B1/a-51699972
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İncirlik Üssü ne zaman kuruldu ve yasal statüsü nedir? 

İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre 
mesafede bulunuyor.İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında ABD 
Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs, 1954'te açıldı. lk 
etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanma ve orta ile yüksek 
yoğunluktaki bombardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması amacıyla 
kullanılması öngörülüyordu. 

Ancak 1980'li yılların ardından üste önemli iyileştirmeler yapıldı.ABD askeri kaynaklarında, 
bugün burada yaklaşık 2 bin 500 civarında ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor.Buradan 
düzenlenen askeri operasyonların NATO kapsamında olduğu durumlarda, zaman zaman bu 
üsse başka ülke askerleri de konuşlandırılıyor. 

Üste bir Türk birliği de yer alırken, sivillerin yaptığı bazı işler için Türkiye vatandaşları da 
istihdam ediliyor.İncirlik üssü, askerlerin aileleri de eklendiğinde binlerce kişilik bir nüfusu 
barındırıyor.Üssün içinde pist, eğitim alanı ve komuta merkezi gibi askeri alanların yanı sıra 
burada görev yapan subayların konutları da yer alıyor.Ayrıca tesisin içinde ABD'li zincir 
restoranlar, Amerikan mallarının satıldığı büyük süpermarketler, basketbol ve beyzbol 
sahaları gibi tesisler de yer alıyor.Üste görevli askerlerin aile üyeleri dışında, sivillerin buraya 
giriş için özel izin alması gerekiyor. 

Bu alanın hukuki statüsüyle ilgili bugüne kadar beş uluslararası anlaşma yapıldı.Şu anda 
geçerli olan ABD ile Türkiye'nin 1980 yılında imzaladığı "Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması" (SEİA).İncirlik Üssü adlı bir kitap yayımlayan akademisyen Selin Bölme'ye göre, 
söz konusu üs Türkiye'nin malı ve ABD'nin askeri varlığı ve faaliyetlerinin, tamamen NATO 
savunma görevleri çerçevesinde kalması gerekiyor. 

Bölme, 2012 yılında yayımladığı bir makalede, "İncirlik'in de dahil olduğu SEİA'da adı geçen 
üs ve tesisler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmakla birlikte, SEİA ile ABD'nin kullanımına 
NATO anlaşması doğrultusunda ve NATO savunma planları çerçevesinde kullanılmak üzere 
tahsis edilmişlerdir" diyor. 

Ancak fiili durumda, İncirlik Üssü'nün açıldığı tarihten bu yana NATO operasyonları dışında 
ABD güçlerinin kendi faaliyetleri için de kullanıldığı birçok durum yaşandı.İncirlik Hava 
Üssü'nde ABD'nin yanı sıra Almanya ve Hollanda gibi diğer bazı NATO üyelerinin de askerleri 
görev yapıyor. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor. Bu 
askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun 
uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu. 

İncirlik Üssü, bir yandan ABD ile Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerinin en önemli unsurlarından 
biri olurken, diğer yandan da her iki ülkenin birbirine karşı diplomatik pazarlıklarda kullandığı 
en önemli kozları arasında yer alıyor. 

ABD, 1970'li yılların ortasında, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya karar verdiğinde 
Ankara da buna İncirlik'le yanıt verdi.Türkiye, sınırları içinde ABD'nin kullanımındaki üsleri 
kapattı ve buraların kontrolünü TSK'ya devretti.Bu dönemde, ABD Kongresi'nin Eylül 1978'te 
Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve askeri yardımları yeniden tahsis etmesi 
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üzerine üs de normal faaliyetlerine geri döndü.Aynı yıl içerisinde iki ülke arasındaki askeri 
ilişkilerin temelini oluşturan yeni işbirliği anlaşması (SEİA) ile ilgili görüşmeler de başladı. 

Üs, 1990-1991 yıllarındaki Birinci Körfez Savaşı'nda ABD güçleri için kritik bir rol 
oynadı.Burada bulunan 140 uçakla Irak'ın kuzeyindeki kara güçlerine destek verildi. ABD 
ordusuna göre, kuzeyde yürütülen operasyonlar Irak'ın da güçlerini kuzey ile güney arasında 
bölmesine neden oldu ve Çöl Fırtınası harekâtında ABD'nin elini rahatlattı.Körfez Savaşı 
sırasında, İncirlik'e Saddam Hüseyin'in elindeki Scud füzelerine karşı Patriot hava savunma 
sistemi kuruldu.Şubat 1991'de savunma sistemine dahil bir Patriot füzesi fırlatıldı ve bu da 
Adana'da sirenlerin çalmasına neden oldu. ABD ordusu o dönemde bu füzenin yanlışlıkla 
fırlatıldığını söyledi. 

Üsle ilgili en önemli tartışmalardan bir diğeri de, Körfez Savaşı sonrası Kuzey Irak'taki Kürt 
mültecileri korumak ve insani yardım götürmek için başlatılan operasyonun hava gücünün 
burada konuşlandırılması oldu.Türkiye'de 'Çekiç Güç' olarak bilinen bu birliğin desteklediği 
Huzuru Temin Harekâtı, birçokları tarafından hem Kuzey Irak'ta fiili özerk bir Kürt bölgesinin 
oluşması hem de 1990'lı yıllarda PKK'nın güç kazanmasının nedenleri arasında gösterildi. 

 

Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından NATO'nun güney kanadının eski stratejik önemini 
kaybettiği yorumları yapılmaya başlanmıştı.Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler, bu üssün 
stratejik önemini hızla yeniden kazanmasına neden oldu.İncirlik şu anda DEAŞ ile  mücadele 
kapsamında düzenlenen operasyonlar açısından en stratejik yerlerden birisi. 

İncirlik Üssü, özellikle coğrafi konumu ve yerleşik düzeniyle ABD'ye Orta Doğu bölgesindeki 
operasyonları için maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sunuyor. 

Nükleer silahlar konusunda dünyanın önde gelen uzmanları arasında gösterilen Amerikan 
Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen'e göre, 
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İncirlik'te yeraltında bulunan depolama tesislerinde yaklaşık 50 adet B-61 hidrojen bombası 
tutuluyor. 

Guardian gazetesi, Temmuz 2016'da yayımladığı bir yazıda, Türkiye'deki kötüleşen güvenlik 
durumunun nükleer silahların güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler yarattığını öne sürdü.Yazıya 
göre, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Türkiye'de toplam 180 adet B-61 bombası 
bulunuyor.Yine ABD basınında o dönemde, Amerikan hükümetinin İncirlik'in güvenliğini 
artırmak için milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı belirtilmişti. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16553 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16553
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16553
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16514 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16514
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16514
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Kitap Önerisi: 

 

İktisada Giriş” iktisadın ilk dersidir... Hatta ilk kitabı... 

İçinde bol bol rasyonellik, hatırı sayılır matematik ve geçmişin deneyimleri vardır. 

Bugün ise inandırıcı gelmiyor kimseye. Neden mi? 

Çünkü normal şartlarda iktisat “rasyonel insan”ı tarif eder. Hani şu özgür yaşayan ve sınırlı 
kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları arasında dengeleme yapmak zorunda kalan insanı... 

Ne yazık ki günümüzde rasyonel insandan söz etmek mümkün değil. Gelirinden fazla 
harcayan, arzularıyla ihtiyaçlarını birbirine karıştıran, “alışılmış mutsuzluklar için 
keşfedilmemiş mutlulukları feda eden” insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. 

Peki neden böyle oldu? 
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İktisat, rasyonel insanı ne zaman ve neden kaybetti? 

Şimdi ne yapmak lazım? 

 Dünyanın en etkili ekonomistleri arasında gösterilen Prof. Dr. Emre Alkin, çok yönlü bir 
iktisadi değerlendirmeyle dünyanın ve Türkiye’nin ekonomisine dair çarpıcı ve rahatsız edici 
bir bakış açısıyla cevaplıyor bütün bu soruları... 

Siyasetçiden iş insanına, sokaktaki vatandaştan firmadaki personele, futbolcudan sanatçıya 
kadar herkes için çıkarılacak dersler bulacaksınız bu kitapta... 

Türkiye’den başlayıp küresel ekonomiye kadar uzanan “iktisattan çıkış” yolculuğu, sadece 
devletlerin değil, insanın da hikâyesi... 

 


