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İsrail Askerlerinin Filistinli Göstericilere Açtığı Ateş Sonucunda 61 Kişi Şehit Oldu 

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinli 

göstericilere açtığı ateş sonucu en az 61 

kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Gerçek 

mermi kullanan İsrail askerleri bunun yanı 

sıra karadan ve havadan yoğun şekilde göz 

yaşartıcı gaz bombası kullanıyor. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü resmen 

İsrail’in başkenti olarak tanıması ve 

büyükelçiliğini buraya taşıması sonucu 

başlayan protestolar elçilik binasının 

açılacağı Pazartesi günü İsrail’in sert 

müdahalesi ile karşılaştı ve ölü ve yaralı 

sayısı sabah saatlerinden itibaren sürekli 

arttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliğini 

Kudüs’e taşıma kararı almasının ardından 

Pazartesi günü yeni binanın açılışı 

yapılıyor. Bu açılış ve Nekbe’nin (Büyük 

Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze’de iki 

gün boyunca yapılacak protesto gösteriler 

planlandı ancak gösteriler için hazırlıklar 

yapılırken İsrail askerleri göstericilere sert 

şekilde müdahale etti. Altı haftadır süren 

ve “Büyük Dönüş Yürüyüşü” olarak 

adlandırılan genel protestolar Gazze'de 

yaşayan binlerce Filistinli tarafından 

sürdürülüyordu. “Milyonluk yürüyüşün” 

hazırlıkları, Dönüş ve Ablukayı Kırma 

Yürüyüşü faaliyetleri çerçevesinde devam 

ediyor. Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de 

İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında 

bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin 

zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 

Mayıs’ı “Nekbe” (Büyük Felaket) olarak 

anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 

1967’den bu yana İsrail işgali altında 

bulunuyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü altında 

Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka 

altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 

barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerin 

başından bu yana aralarında gazetecilerin 

ve çocukların da olduğu 50’den fazla 

Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit 

edildi, 8 bin Filistinli yaralandı. Filistin ile 

İsrail arasında yaşanan bu insanlık dramı 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 

hararetli tartışmalara neden oldu. Taraflar 

suçu birbirlerinin üzerine atarken Amerika 

Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler 

Daimi Temsilcisi Nikki Haley Filistinli 

mevkidaşı Riyad Mansour'un konuşması 

sırasında toplantıyı terk etti. İngiltere ise 

durumun dikkatlice ele alınması 

gerektiğinin altını çizdi. Amerika 

tarafındaysa büyükelçiliğin Kudüs'e 

taşınmasının barış yollarını mayınladığı 

iddiası reddedildi. Beyaz Saray'a göre 

tehdidin asıl kaynağı İran. 

 

ABD, Kudüs Büyükelçiliği'ni Törenle Açtı 

Amerika Birleşik Devletleri İsrail 

Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e 

taşıdı. Kudüs’teki büyükelçilik binasının 

açılış töreni, İsrail devletinin kuruluşunun 

70. yıl dönümünde gerçekleştirildi. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump törene fiziki olarak 

katılmadı. Törende Amerika Birleşik 

Devletleri’ni Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin temsil etti. Ayrıca Trump’ın kızı 

Ivanka ve damadı Jared Kushner da açılış 

törenine katılan isimler arasındaydı. 

Yahudi ve Katolik dini liderlerin, İsrail 

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail 

Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da 

konuşma yaptığı törende ABD başkanı 

Trump telekonferans aracılığıyla 

davetlilere seslendi. Tüm konuşmacılar 
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Trump’ı ABD büyükelçiliğini Kudüs’e 

taşıma cesaretinden ötürü kutlarken, bu 

hareketin bölgeye barış getireceği iddia 

edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

ardından Güney Amerika ülkesi olan 

Guatemala, Kudüs’te elçilik açan ikinci 

ülke oldu. Guatemala Devlet Başkanı 

Jimmy Morales ile açılış töreninde bir 

araya gelen İsrail Başbakanı Benjamin 

Netanyahu, Guatemala'nın İsrail'in en 

yakın dostlarından biri olduğunu söyledi. 

ABD'nin yeni elçilik binasının açılışını 

protesto eden Filistinlilere müdahale 

edilmesi sonucu en az 61 gösterici 

yaşamını yitirdi. 

 

Abbas: ABD Büyükelçiliği Yeni Bir Yahudi Yerleşim Birimidir 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Kudüs’teki büyükelçiliğini “yeni bir 

Yahudi yerleşim birimi” olarak nitelendirdi 

ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği 

katliamı durdurması için uluslararası 

camiaya çağrıda bulundu. Filistin 

yönetimi, Abbas başkanlığında işgal 

altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 

bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı’nda 

toplandı. İsrail askerlerinin Gazze’de 

onlarca Filistinliyi öldürmesi nedeniyle 

ülkede 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet 

Başkanı Abbas, Nekbe’nin (Büyük 

Felaket) 70'inci yıl dönümü münasebetiyle 

de ülke genelinde greve gidilmesi 

çağrısında bulundu. Abbas, İsrail’in abluka 

altındaki Gazze ve Batı Şeria’da Filistin 

halkına yönelik katliam yaptığını 

vurgulayarak, “Siyonist terör örgütleri 

1948’de de Filistin halkını kendi 

topraklarından göçe zorlamıştı” dedi. 

ABD’nin İsrail-Filistin barış 

görüşmelerindeki ara bulucu rolünü 

kaybettiğini yineleyen Abbas, bugün 

Kudüs’te açılan ABD büyükelçiliği için 

ise, “O bir elçilik değil, yeni bir Yahudi 

yerleşim birimidir. Eskiden İsrail’in 

topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi 

inşa etmesine yardım eden ABD, bugün 

kendisi topraklarımızda Yahudi yerleşim 

birimi kurdu” ifadelerini kullandı. Abbas, 

Filistin’in Filistinlilerin atalarının 

toprakları olduğunun altını çizerek, 

uluslararası topluma, düzenlenen barışçıl 

gösterilere şiddet kullanarak müdahale 

eden İsrail’i durdurması ve Filistin halkına 

koruma sağlanması çağrısı yaptı. 

 

İsrail, Filistin Nezdindeki Büyükelçinin Türkiye’ye Dönmesini İstedi 

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs 

Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan 

Türkoğlu’nun İsrail Dışişleri Bakanlığı’na 

çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere 

bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin 

istendiği bildirildi. İsrail Dışişleri 

Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı 

açıklamada, “Türkiye’nin Kudüs’teki 

Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına 

çağrılarak, kendisinden istişarelerde 

bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine 

dönmesi istendi.” denildi. ABD Başkanı 

Donald Trump’ın daha önce aldığı karar 

doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki 

büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e 

taşıması bölgede infiale yol açtı. İsrail 

askerleri, Gazze sınırında düzenlenen 

barışçıl gösterilere gerçek mermilerle 

müdahale ederek 61 Filistinliyi şehit 

etmişti. Türkiye, İsrail’in bu katliamına 
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sert bir şekilde tepki göstermiş, İsrail’in 

Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir 

süreliğine ülkesine dönmesini istemişti. 

 

ABD, İran ile Yapılan Nükleer Anlaşmadan Çekildi 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump, İran nükleer anlaşmasından 

çekilme kararı aldı. Mevcut anlaşmayı sert 

bir dille eleştiren Trump, İran rejimine 

yönelik yaptırımları yeniden hayat 

geçireceklerini belirtti. Trump ayrıca, 

İran’ın kabul etmesi durumunda daha 

kapsamlı bir anlaşma için müzakereye 

hazır olduğunu söyledi. Donald Trump, bu 

yöndeki kararını 12 Mayıs tarihinde 

açıklayacağını belirtmiş ancak bunu öne 

almıştı. Daha önce de Obama döneminde 

imzalanan bazı uluslararası anlaşmalardan 

çekilen Donald Trump, seçim kampanyası 

sırasında yaptığı mitinglerde İran ile 

yapılan anlaşmayı sık sık “tarihin en kötü 

anlaşması” olarak nitelemiş ve anlaşmadan 

çekileceğinin sinyallerini vermişti. Başka 

açıklamalarda da bulunan Başkan Trump 

“İran kendi halkına zulüm eden bir ülkedir. 

Obama hükumeti diğer ülkelerle birlikte 

böyle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma 

ABD’yi koruma amaçlı yapıldı. Ancak 

anlaşma İran’a nükleer silah elde etme 

imkânı tanıdı. Bu anlaşma İran'a yönelik 

ambargoları da sakatladı. Bu kötü anlaşma, 

İran rejimine büyük paralar elde etmesini 

sağladı. İstihbarat bilgileri İran rejiminin 

hala nükleer silah elde etmeye çalıştığını 

gösteriyor. İran askeri bütçesi yüzde 40 

arttı. İran anlaşmasının yeniden 

görüşülmesi gerektiğini söylemiştim. Eğer 

bu anlaşmanın kusurlu yönleri 

giderilmedikçe anlaşmadan çekileceğimizi 

de açıkladık. Görüşmelerimizden sonra 

İran’ı bu anlaşmayla nükleer silah elde 

etmekten alı koymayacağımızı anladık. 

Eğer hiçbir şey yapmazsak ne ile 

karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu yüzden bu 

anlaşmadan çektiğimizi açıklıyorum. 

İran’a yönelik eski yaptırımların yeniden 

uygulanması için gerekli yetkiyi 

vereceğim.” İran Cumhurbaşkanı Ruhani 

ise Trump’ın konuşmasından kısa süre 

sonra düzenlediği basın toplantısında 

ABD’yi sorumluluklarını yerine 

getirmemekle suçladı. İran halkının 

anlaşmadan doğan sözlerini yerine 

getirdiğini savunan Ruhani, uranyum 

geliştirme sürecine yeniden 

dönebileceklerini ancak önceliklerinin 

anlaşmayı korumak olduğunu söyledi. 

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın 

anlaşmanın devamından yana olduğunu 

biliniyor. Bu ülkeler, anlaşmanın 

bozulmaması için Trump’ı uzun süre ikna 

etmeye çalıştı ancak temasları sonuç 

vermedi. AB adına konuşan Dış İlişkiler 

Sorumlusu Federica Mogherini, 

“Uluslararası Atom Enerjisi çok iyi 

çalışıyor. Biz bu anlaşmayı destekliyoruz. 

Bu konuda farklı tutumlar olsa da ortak bir 

yol bulabileceğimize inanıyoruz. Diğer 

ülkelerle birlikte bu anlaşmayı 

koruyacağız.” dedi.  İran ile yapılan 

anlaşmanın mimarlarından ABD’nin eski 

Başkanı Barack Obama, sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada anlaşmayı 

savunurken, Trump’ın aldığı kararın da 

yanlış olduğunu dile getirdi. 
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İran Derin Bir Ekonomik Krizle Karşı Karşıya 

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 

nükleer anlaşmasından çekildiğini 

duyurmasıyla gözler yeniden İran’a 

çevrildi. Yaptırımların yeniden devreye 

girecek olmasıyla hâlihazırda kötü olan 

ekonomi derin bir krizle karşı karşıya. İran 

para birimi uzun süredir dolar karşısında 

değer kaybediyor ve hayat pahalılığını 

protesto eden İranlı gençler geçtiğimiz 

aylarda sokaklarda rejime başkaldırmıştı. 

Tahran ile Batı ülkeleri arasında uzun 

yıllar üzerinde müzakere edilen nükleer 

anlaşmanın imzalanması İran ekonomisine 

bir nebze olsun nefes aldırmıştı. 

Yaptırımların yumuşamasıyla İran’a 

yabancı yatırımların önü açılmıştı. 

Özellikle havacılık ve otomotiv sektöründe 

yatırımlar başlamıştı. Trump’ın Ulusal 

Güvenlik Danışmanı John Bolton, 

Avrupalı firmaların İran’dan birkaç ay 

içinde çıkmak zorunda kalacaklarını 

açıkladı. İran’ın petrol bağlantılı 

işlemlerine yeniden yaptırımları 

uygulanacak. Avrupa ülkeleri anlaşmayı 

korumak istese de bu durumun İran 

ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini 

kaçınılmaz görünüyor. Yaptırımların 

yeniden uygulanacak olmasıyla İran 

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin gücünün 

zayıflayacağı öngörülüyor. İran’da ılımlı 

olarak görülen Ruhani’nin daha radikal 

olan muhaliflerinin elinin güçleneceği 

belirtiliyor. ABD, eski yaptırımları devreye 

sokmakla kalmayıp yeni yaptırımların da 

masaya geleceğinin işaretlerini veriyor. Bu 

da daha fazla işsizlik, daha fazla iflas 

vakaları ve fakirliğin daha da artması 

anlamına geliyor.  İran'da geçen yıl 

enflasyon oranı yüzde 10,5 olarak kayıtlara 

geçti. Bu oran 2016 yılındaysa yüzde 9 

olarak belirlenmişti. Petrol fiyatları, 

Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmesinin 

ardından petrol arzını azaltacak 

yaptırımların geleceği beklentisiyle 3.5 

yılın zirvesine yükseldi. İran, en fazla 

petrol ihracat eden OPEC ülkeleri arasında 

3 sırada. İran petrolünün önemli bir kısmı, 

Asya ile birlikte Türkiye de aralarında 

olduğu Avrupa ülkelerine gidiyor. 

 

Rusya ve Almanya, İran Nükleer Anlaşmasını Devam Ettirmekte Kararlı 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı 

görüşmede İran nükleer anlaşması ve 

Suriye krizini masaya yatırdı. Nükleer 

anlaşmadan çıkma kararıyla Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini 

vurgulayan Lavrov, “ABD’nin anlaşmadan 

çıkma kararı bizde ciddi endişe 

uyandırıyor” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı 

Sergey Lavrov: “Diğer ülkelerin mevcut 

durumu hızlı bir şekilde değerlendirip, 

anlaşmanın devamı için gerekli 

görüşmeleri yaptıktan sonra karar almaları 

lazım. Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen 

tüm ülkelerin birbirleriyle görüşmesi çok 

önemli. Bölgenin istikrarı ve nükleer 

silahların yayılmaması için bu anlaşmayı 

sürdürmekte kararlıyız.” Almanya Dışişleri 

Bakanı Haiko Maas da anlaşmanın 

önemine vurgu yaptı: “Bizim ve Fransa ile 

Birleşik Krallıktaki ortaklarımız için 

İran’ın mevcut kısıtlamalara ve taahhütlere 

uymaya devam etmesi çok önemli. Bu 

bağlamda İran'ın anlaşmada yer alması 

bizim için hayati bir öneme sahip” 

açıklamasında bulundu. 
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İran ve AB Nükleer Anlaşmayı Kurtarmaya Çalışıyor 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif 

nükleer anlaşmayı kurtarmak için Salı 

günü Brüksel’de görüşmeler 

gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği kurumları 

yetkilileri ile görüşecek olan Zarif bunun 

yanı sıra anlaşmada imzası olan Fransa, 

Almanya ve İngiltere’nin AB temsilcileri 

ile de bir araya gelecek. AB Dışişleri 

Temsilcisi Federica Mogherini İran 

anlaşmasının işe yaradığını ve bu 

anlaşmanın korunması gerektiğini ifade 

etmişti. Dışişleri Bakanı Zarif Brüksel’e 

doğru yola çıkmadan önce paylaştığı 

sosyal medya mesajında “Çin ve Rusya ile 

iyi ve sağlam görüşmeler gerçekleştirdik. 

Şimdi Mogherini ve üç Avrupa ülkesi 

temsilcisi ile görüşmek için Brüksel’e 

doğru yola koyuldum. P5+1 ülkelerinin 

nükleer anlaşma kapsamında İran’ın 

çıkarlarını nasıl garanti edebileceklerini ve 

bu diplomatik başarıyı nasıl 

koruyabileceğimizi konuşacağız.” Zarif’in 

bu Brüksel ziyareti anlaşmayı kurtarmak 

için yaptığı başkent turlarının Pekin ve 

Moskova’dan sonra 3. ayağı olacak. AB 

Komisyonundan Pazartesi günü yapılan 

açıklamada amacın İran anlaşmasını 

mevcut haliyle korumak ve ilerdeki 

anlaşmalara temel oluşturmak olduğu 

kaydedilmişti. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Theresa May ile Görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık 

Ofisi’ne gelişinde Başbakan May ile 

tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş 

başa görüşmenin basına açık bölümünde 

May’e teşekkür eden Erdoğan, ekonomik 

ilişkilerde ticaret hacmini yükseltmeyi 

hedeflediklerini ve bu istikamette 

ilerlediklerini söyledi. Savunma sanayinde 

İngiltere ile atılan adımlar olduğuna işaret 

eden Erdoğan, bölgesel sorunlara dikkati 

çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD'nin 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla, bölge 

ciddi manada şu anda bir sıkıntının 

içerisine girmiş durumda.” dedi. Gazze’de 

şehitler ve 2 bini aşkın yaralı olduğunu 

hatırlatan Erdoğan, “Bütün bu katliamı 

İsrail gerçekleştirirken ne yazık ki Amerika 

da böyle bir katliama zemin hazırladı.” 

değerlendirmesinde bulundu. Bu konuların 

ikili ve heyetler arası görüşmelerde ele 

alınacağını belirten Erdoğan, iki ülke 

arasındaki ilişkileri çok önemsediğini ifade 

etti. Başbakan May ise konuşmasında, 

Erdoğan ile konuşacakları çok fazla konu 

olduğunu dile getirerek, bunlardan birinin 

de Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret 

ilişkileri olduğunu bildirdi. May, savunma 

ve güvenlik konularındaki iş birliği 

hususunda da istişarelerde bulunacaklarını 

ifade ederek, “Bölge güvenliği konusunda 

Türkiye'nin de çok önemli bir rolü var. 

Tabii Suriye’de DEAŞ’in yenilmesi 

konusunun da çok önemli konulardan biri 

olduğunu düşünüyoruz. Bunu da ele 

alacağız. Türkiye ve İngiltere arasındaki 

ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun altını 

tekrar çizmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.  

Erdoğan ve May, daha sonra baş başa 

görüşmeye geçti. 
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Kuzey Kore’den Tarihi Zirve İçin İptal Sinyali 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey 

Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi 

görüşmenin 12 Haziran’da Singapur’da 

yapılacağı söylenilmişti. Trump Mart 

ayında beklenmedik bir şekilde Kim’in 

görüşme teklifini kabul etmişti. Görüşme 

ile ilgili tweet atan Trump ikili zirve için 

“İkimiz de bunun dünya barışı için çok 

tarihi bir an olması için çaba göstereceğiz” 

yazdı. ABD ve Kuzey Kore liderleri, henüz 

daha kısa süre öncesine kadar karşılıklı 

tehditlerde ve aşağılamalarda bulunuyordu. 

Ancak Kuzey Kore’nin Ocak ayından 

itibaren gösterdiği Güney Kore ile 

yakınlaşma çabaları ve iki ülke liderinin 

görüşmesi ardından, ABD ile de gerilim 

azaldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike 

Pompeo, dün Kuzey Kore’yi ziyaret ederek 

Trump-Kim görüşmesinin detaylarını 

netleştirdi. Görüşme sonrası Pyongyang da 

“iyi niyet göstergesi” olarak ülkede 

gözaltında bulunan üç ABD vatandaşını 

serbest bıraktı. Ancak son yapılan 

açıklamada ise Kuzey Kore, Amerika 

Birleşik Devletleri ile yapılacak zirveyi 

iptal edebileceğinin sinyalini verdi. 

Pyongyang, ABD Başkanı Donald 

Trump’ın nükleer silahlardan vazgeçilmesi 

ısrarını sürdürdüğü takdirde, görüşmeden 

çekilebileceği uyarısında bulundu. Kuzey 

Kore, ABD ile ortak tatbikat yapan Güney 

Kore ile de planlanan görüşmelerden 

çekilmiş, devlet televizyonu tatbikatı 

provokasyon olarak nitelemişti. Beyaz 

Saray’dan yapılan açıklamadaysa uyarının 

endişe yaratmadığı ima edildi. Dışişleri 

Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Kim 

Jong Un’un söylediklerine göre devam 

edeceğiz. O, daha önce bu ortak tatbikatın 

ABD ve Kore Cumhuriyeti için olan 

önemini anladığını ve kavradığını ifade 

etmişti.” diye konuştu. Donald Trump ile 

Kim Jong Un’un katılacağı zirve 12 

Haziran’da yapılacak. Kuzey Kore’nin geri 

adım atması durumda, Trump’ın şu ana 

kadarki en büyük diplomatik başarısına 

giden yoldan dönülmüş olacak. 

 

F-35'lerin Yeni Yuvaları Belli Oldu 

Türkiye’ye ilk teslimatının 21 Haziran’da 

yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçakları 

için Hava Kuvvetleri Komutanlığında 

hazırlıklar devam ediyor. İlk uçağın 

Türkiye’ye teslimatının ABD’deki törenle 

yapılması planlanıyor. Hava Kuvvetleri 

Komutanlığında görevli iki savaş pilotu da 

bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla 

ilgili özel eğitim veriliyor. Eğitimlerin 

tamamlanması ve diğer uçağın da 

tesliminin ardından F-35’lerin gelecek yıl 

eylül ayında Türkiye’ye getirilmesi 

planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan 

pilotlar iki uçakla ABD’den gelecek, 

uçaklara seyahatleri sırasında tanker 

uçaktan yakıt ikmali de yapılacak. F-35 

savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. 

Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi 

planlanıyor. F-4’lerin yerini alacak uçaklar 

için 7. Ana Jet Üs Komutanlığında 

hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs 

komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa 

edilen bazı uçak bakım hangarlarının 

yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak 

sığınakları ise F-35’ler için modernize 

edilecek. Geçen yılın sonunda başlayan 

inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk 

aylarında tamamlanması planlanıyor. 

Ayrıca Türk savunma şirketleri projede 

önemli rol oynuyor. Tek pilot ve tek 
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motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek 

taarruz uçağı, hava-yer taarruz, keşif, 

taktik ve savunma gibi çok maksatlı 

görevleri düşük görünürlük özelliğiyle 

gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı olarak 

dikkati çekiyor. Uçaklar, konvansiyonel 

(yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-

dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine 

inebilen (F-35C / CV) olmak üzere üç 

versiyonda üretiliyor. Programda 

Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, 

İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, 

Norveç ve Danimarka, diğer katılımcı 

ülkeler olarak yer alıyor. Endüstriyel 

katılım bakımından Türk savunma 

sanayisi, program süresince F-35 

programının parça tedarikçisi olarak 

programda önemli rol oynuyor. Aralarında 

ASELSAN, Kale Havacılık, Mikrodalga ve 

Elektronik Sistemleri (MiKES), 

ROKETSAN ile Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayii (TUSAŞ-TAI) gibi önemli firma 

ve kuruluşların da bulunduğu 10 şirket, F-

35 uçakları için parça ve elektronik sistem 

üretiminde ve motor bakımında tedarikçi 

olarak görev alıyor. 

 

Rusya ile Kırım Yarımadası Arasında 19 Kilometrelik Köprü Açıldı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

Azak Denizi ile Karadeniz’i birleştiren 

Kerç Boğazı’ndaki 19 kilometrelik 

köprünün açılış törenine kullandığı 

kamyonla geldi. Uzunluğu ile Avrupa ve 

Rusya’nın en uzun köprüsü kabul edilen 

köprünün açılışını gerçekleştiren Putin, 

burada bir konuşma yaptı. Putin, köprünün 

açılışını tarihi bir gün olarak 

nitelendirerek, bu sayede Kırım ve 

Sivastopol ile daha güçlü bir şekilde 

yakınlaştıklarını ifade etti. Ukrayna Devlet 

Başkanı Petro Poroşenko ise Kerç 

Köprüsü'nün açılışına tepki gösterdi. 

Açılışın “alaycı” bir şekilde Stalin rejimi 

tarafından gerçekleştirilen Kırım Tatar 

sürgününün yıl dönümü öncesinde 

yapıldığına dikkat çeken Poroşenko, “Yasa 

dışı inşa edilen Kerç Köprü’sü Kremlin’in 

yine uluslararası kuralları ihlal ettiğinin 

göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 

Poroşenko, Moskova’nın Kırım 

yarımadasını geçici işgalini meşrulaştırmak 

için beyhude çabalar harcadığını söyledi. 

Ukrayna’nın Kerç Köprüsü ile ilgili olarak 

uluslararası alanda hukuki olarak haklarını 

arayacağını ifade eden Poroşenko, Rus 

yönetiminin yarımadaya Avrupalı iş 

adamlarını çekmeye çalıştığını ancak 

başarılı olamayacağını savundu. 

Poroşenko, “Köprü, bizim Kırım’ı acilen 

terk edecekleri zaman işgalcilere lazım 

olacak.” ifadelerini kullandı. Rusya, 

2014’de Ukrayna’ya ait Kırım 

yarımadasını yasa dışı olarak ilhak etmişti. 

 

Almanya, İsrail'den İnsansız Hava Aracı Alıyor 

Alman ordusu İsrail yapımı insansız hava 

araçlarını kiralamak için düğmeye bastı. 

Almanya, İsrail askerleriyle Gazzeliler 

arasında yaşanan gerginliğin zirveye 

çıktığı bir dönemde İsrail'den insansız hava 

araçları almaya hazırlanıyor. Alman 

savunma bakanı Ursula von der Leyken 

İsrail yapımı Heron-TP tipi gözcü 

uçaklarını kiralamaya yönelik ilk adımı 

geçen yıl atmıştı. Silah alım planına devam 

edileceğini açıklayan Alman savunma 

bakanı yetkilileri bu konuda kısa süre 

içinde bilgilendirecek. Alman savunma 

bakanlığı, maliyeti 1 milyar Euro olan 5 
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insansız hava uçağının gelecekteki 

kullanımına ilişkin, Sosyal Demokratlar 

tarafından dile getirilen kaygılar üzerine 

alım planını ertelemişti. Ancak Almanya'da 

yeni hükümetin kurulmasından sonra 

Sosyal Demokratlar bu yöndeki 

pozisyonlarını değiştirmeleri üzerine, 

İsrailli dronelarının alımı için engel 

kalmadı. Alman hükümetinin bir diğer 

planı ise satışına onay verilen Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) yapımı yüksek 

rakımlı MQ-4C Triton insansız hava 

araçlarını ordusuna katmak. Bu yöndeki 

görüşmelerin de başladığı belirtildi. 

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada söz 

konusu droneların 2020 yılının ikinci 

çeyreğinde kullanıma hazır olacağını 

bildirdi. 

 

 


