
AREL IR MONTHLY
INTERNATIONAL RELATIONS - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
FEBRUARY/ŞUBAT VOL 2

Brexit: Birleşik Krallık, Avrupa
Birliği’nden Ayrıldı

Brexit: United Kingdom Left the EU 

 Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya’daki Çatışmaya
Askeri Çözüm Yok 

Donald Trump has unveiled his Middle East Peace Plan 

President Erdoğan: No Military Solution to the Conflict in Libya 

Çin Korona Virüsü
China Coronavirus 

ISSN: 2822-3837



İmtiyaz Sahibi/Owner
İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.)

İstanbul Arel University, Department of International Relations (Eng.)

AREL IR MONTHLY

Yönetici Editör/Executive Editor
Arş. Gör. Doğuş Sönmez

Editör/Editor
Muhammed Ulanmış  

Asistan Editör/Assistant Editor
Gaye Gürbüz 

Yayın Kurulu/Editorial Board
   Ayşenur Durmaz, Seher Tortop, Gaye Gürbüz, Muhammed Ulanmış, İrem 

Şahin, Samiye Yüksel, Hüseyin Kaan Sabancı 

Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design
Şura Öztürk

arelusam@arel.edu.tr

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel 
Üniversitesini ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası ilişkiler 

(İngilizce) bölümüne aittir. The information and views set out in this publication are those 
of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.

T.C İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL AREL UNIVERSITY
İstanbul Arel University International Relations Club Department of 

International Relations-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)



Arel IR Monthly / February 2020

3

İçindekiler
Content

Brexit: Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden Ayrıldı
Brexit: United Kingdom Left the EU...................................................................................1

Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması Planı
Donald Trump has unveiled his Middle East Peace Plan................................................2

Çin Korona Virüsü
China Coronavirus..................................................................................................................3

Lassa Ateşi Düzinelerce Can Aldı 
Lassa Fever Outbreak Kills Dozens .....................................................................................4

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya’daki Çatışmaya Askeri Çözüm Yok
President Erdoğan: No Military Solution to the Conflict in Libya................................5

Türk Askerleri Suriye Bombardımanında Öldürüldü
Turkish Soldiers Killed in Syrian Army Shelling in Idlib................................................7

News From IR Department.....................................................................................................8



Arel IR Monthly / Şubat 2020

1

Brexit: Birleşik Krallık, 
Avrupa Birliği’nden Ayrıldı

Brexit: United Kingdom Left the EU 
BBC/THE GUARDIAN/CNN INT.

Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa 
Birliği (AB)’nden ayrılmış ve 11 aylık bir müza-
kere sürecine girmiştir. Halkın bir bölümü bu du-
rumu kutlayıp bir rahatlama olarak görürken nü-
fusun yarıya yakını, özellikle büyük çoğunluğunu 
İskoçların ve Kuzey İrlandalıların oluşturduğu 
kesim, hala Birleşik Krallığın AB’den ayrılmasına 
karşı çıkmaktadır. 

Birleşik Krallığın önceliği AB ile bir ticaret anlaş-
ması üzerinde uzlaşmaya varmaktır. Fakat hükü-
met açıkça, Birleşik Krallığın Gümrük Birliği’n-
den ve Ortak Pazar’dan ayrılması gerektiğini ve 
Avrupa Adalet Divanı’nın tüm yargı yetkisinin 
sonlanması gerektiğini düşünmektedir.  

Birleşik Krallık AB ile nasıl bir güvenlik ve hukuk 
anlaşması yapacağına karar vermelidir. Birleşik 
Krallık, Avrupa Tutuklama Emri Tasarısı’nı iptal 
etmeye hazırlanmaktadır ve bunun yerine konu-
lacak yeni bir anlaşma üzerinde çalışmalıdır.  

Ayrıca, farklı haber ajansları İngiltere’nin AB’den 
ayrılması konusunda farklı açıklamalar yapmak-
tadır. Guardian, “Britanya önemli bir ulustur, 
fakat küresel bir güç değildir. Özellikle, Donald 
Trump ve Xi Jinping döneminde, dünyayı kontrol 
etme gücü Britanya’ya düşmemektedir.” demiştir. 
CNN ise “Brexit bitme aşamasına gelmiştir ve Bir-
leşik Krallık için gerekli olan şey gözlerini kapatıp 
her şeyin iyi olacağını hayal etmektir” demiştir. 

The UK left the EU on 31 January 2020 and has 
now entered an 11 month transition period. Some 
of the citizens celebrate this because they see this 
as a relief. But it is still opposed by around half of 
the population, by majorities in Scotland, Nort-
hern Ireland and London.  

Now, The UK’s first priority will be negotiating a 
trade deal with the EU. But the government has 
made clear that the UK must leave the customs 
union and single market and end the overall juris-
diction of the European Court of Justice.  

The UK must agree how it is going to co-operate 
with the EU on security and law enforcement. The 
UK is set to leave the European Arrest Warrant 
scheme and will have to agree a replacement.  

Different news agencies said different things about 
The UK leaving the EU. Guardian says about this 
that “Britain is an important nation. But it is not 
a global power. The power to control the world in 
the era of Donald Trump and Xi Jinping does not 
rest with Britain.” CNN says “Brexit is now weeks 
away from hurtling towards its next critical dead-
line. And for the UK more than anyone else, to get 
what it wants could require shutting its eyes and 
hoping for the best.” 
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Donald Trump’ın Yüzyılın 
Anlaşması Planı 

Donald Trump has unveiled his Middle 
East Peace Plan 

BBC/AL JAZEERA

ABD başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı 
Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzen-
lediği ortak basın toplantısında, Orta Doğu ba-
rış planını kamuoyuna açıklamıştır. Trump iki 
devletli bir çözüm önermiş ve Kudüs’ün İsrail’in 
bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini ve 
planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade 
etmiştir. İki devlette, Kudüs konusunda rekabet 
içinde bulunmaktadır. 

Donald Trump, planının, Filistin’e başkenti Ku-
düs’ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız 
bir devlet öngördüğünü ifade etmiştir ve toplantı-
dan sonra bir harita paylaşmıştır. Bu harita Filis-
tin’in, su bölgelerinin ve İsrailli yerleşkelerin, İs-
rail’in kontrolü altında olacağını göstermektedir. 
Ayrıca Twitter’dan yaptığı açıklamada “Daima İs-
rail devleti ve Yahudi halkının yanında olacağım. 
Onların emniyet ve güvenliğini ve kendi tarihi 
vatanlarında yaşama haklarını güçlü şekilde des-
tekliyorum. Artık barış zamanı!” ifadelerini kul-
lanmıştır. Netanyahu ise planı, İsrail için büyük 
bir kazanım olarak değerlendirmiştir.  

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ‘Kudüs 
satılık değildir, haklarımız pazarlık konusu değil-
dir’ açıklamasında bulunmuştur. Gazze merkezli 
Hamas Hareketi ise Kudüs’ün her zaman Filistin-
lilerin toprağı olarak kalacağını ifade etmiştir. 

Donald Trump has unveiled his Middle East Pea-
ce Plan at a joint press conference with Israeli Pri-
me Minister Binyamin Netanyahu at the White 
House and he is calling it ‘the deal of the century. 

The plan offers two-state solution of a kind and 
the president began with one of Israel’s top prio-
rities, he said that Jerusalem will remain Israel’s 
undivided capital. Both Israelis and Palestinians 
hold competing claims to the holy city Jerusalem. 

After the conference Trump share a map in which 
the borders of the state of the Israel were planned. 
What is map show is that Israel will control entry 
in and out of the Palestinian areas (assuming they 
maintain control of the waters off Gaza). But even 
within this reduced territory Israeli settlements 
(called ‘enclave community’ here will remain). 
And Trump also add in his tweet ‘’I will always 
stand with the state of Israel and the Jewish pe-
ople. I strongly support their safety and secu-
rity and their right to live within their historical 
homeland. It’s time for peace!’’ Trump said that 
this agreement could be the last opportunity for 
Palestinians to establish their independent state. 
Israel’s Prime Minister Netanyahu said that this 
agreement as a huge achievement for Israel. 

Since then Palestinian President Mahmoud Abbas 
has spoken and said that Jerusalem is not for sale, 
all our  rights are not the bargain. Also Hamas the 
militant group based in Gaza said Jerusalem will 
always be a land. for the Palestinians. 
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Çin Korona Virüsü
China Coronavirus 

WHO/AL JAZEERA

Çin’in Wuhan şehrinden yayıldığı düşünülen ko-
rona virüsü, en az 813 can aldı ve 37.500’den fazla 
kişiye bulaşmıştır. 

Korona virüsler, WHO’ya (Dünya Sağlık Örgütü) 
göre, soğuk algınlığından, şiddetli akut solunum 
sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu 
(MERS) gibi daha şiddetli hastalıklara neden olan 
büyük bir virüs ailesidir. Hayvanlarda bulunan virü-
sün bazı türleri, hayvanlar ve insanlar arasında geçiş 
yapabilir. Bilinen birkaç korona virüs henüz insanları 
enfekte etmeyen hayvanlarda bulunmaktadır. Yeni 
korona virüs, orijinal korona virüs (2019-nCoV) 
olarak adlandırılmıştır. Ayrıca yeni virüs, insanları 
etkilediği bilinen yedinci korona virüsü olmuştur. 

Korona virüs nedir? 

Resmi rakamlara göre, Çin anakarasında 811 kişi 
ölmüş ve en az 37.198 kişi enfekte olmuştur. Fili-
pinler ve Hong Kong’da toplamda 2 kişi ölmüştür. 

Kaç kişi etkilendi? 

New virus was thought to have originated in Chi-
na’s Wuhan has killed at least 813 people and infe-
cted more than 37,500. 

Coronaviruses are a large family of viruses that 
cause illnesses ranging from the common cold to 
more severe diseases such as severe acute respira-
tory syndrome (SARS) and Middle East respira-
tory syndrome (MERS), according to the WHO. 
They circulate in animals and some can be trans-
mitted between animals and humans. Several 
known coronaviruses are circulating in animals 
that have not yet infected humans. The new coro-
navirus has been named novel coronavirus (2019-
nCoV). It is the seventh coronavirus known to af-
fect humans. 

What is a coronavirus? 

In mainland China, 811 people have died and at 
least 37,198 have been infected, according to offi-
cal figures. A total of 2 people died in the Philip-
pines and Hong Kong.

How many people are affected? 

Korona virüsü sebebi ile ölenler - People who died because of Corona
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Lassa Ateşi Düzinelerce
Can Aldı  

Lassa Fever Outbreak Kills Dozens  
AL JAZEERA/WHO

“As at 24th of January 2020, 195 confirmed cases 
and 29 deaths had been reported in 11 states,” the 
Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) said 
in a statement on Saturday. A national emergency 
operations center had been activated to coordina-
te the response “to the increasing number of Lassa 
fever cases” across the country.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) cu-
martesi günkü açıklamasında “24 Ocak 2020’de 
195 teyit edilmiş vaka ve 11 eyalette 29 ölüm bil-
dirildi” açıklaması yapıldı. Ülke genelinde artan 
Lassa ateşi vakalarını koordine etmek için ulusal 
bir acil durum operasyon merkezi etkinleştirildi. 
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya’daki 
Çatışmaya Askeri Çözüm Yok
President Erdoğan: No Military Solution 

to the Conflict in Libya 
AL JAZEERA

Unilateral recourse to force will not bring peace 
to Libya, Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
cautioned on the first of a two-day visit to Algeria. 

“We reiterated that a solution to the conflict in Li-
bya cannot be achieved through military means,” 
Erdogan said during a press conference with his 
Algerian counterpart, Abdelmadjid Tebboune, on 
Sunday. “We are constantly in touch with neigh-
boring countries and major international actors 
to reach a permanent ceasefire and a return to 
political dialogue.”  

Erdogan earlier in the day lambasted easternbased 
military commander Khalifa Haftar for violating 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün-
lük Cezayir ziyaretinin ilk günü yaptığı açıklama-
da, tek taraflı çabanın Libya’ya barış getiremeye-
ceğini söylemiştir. 

Cezayirli mevkidaşı Abdelmadjid Tebboune ile 26 
Ocak 2020 günü düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Erdoğan, Libya’daki çatışmanın aske-
ri yollarla çözülemeyeceğini söylemiştir. Ayrıca, 
“Kalıcı bir ateşkese ulaşmak ve siyasi diyaloğa dö-
nüş için uluslararası aktörler ve komşu ülkeler ile 
sürekli irtibat halindeyiz” demiştir. 

Günün erken saatlerinde Erdoğan, Libya Ulusal 
Ordusu ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 

Libyan Citizen who Support Turkey
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tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne sadık 
güçler arasındaki ateşkesi ihlal ettiği için Libya 
Ulusal Ordusunu ve  General Hafter’i eleştirmiş-
tir. 

Nisan ayında Hafter başkent Trablusgarp’ı Ulu-
sal Mutabakat Hükümeti’nin elinden almak için 
hamlede bulununca çatışmalar Başbakan Fayez 
al-Sarraj başkanlığında alevlenmiştir. 

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa’nın des-
teğini alan Hafter, askeri harekâtlarının Batı Lib-
ya’daki terörist gruplarının temizlenmesini amaç-
ladığını söylemektedir. 

a fragile truce between his Libyan National Army 
(LNA) and forces loyal to the UN-recognized Go-
vernment of National Accord (GNA).  

Fighting escalated in April after Haftar launched 
an offensive to wrest control of the capital, Tripoli, 
from the GNA, headed by Prime Minister Fayez 
al-Sarraj. 

Haftar who is enjoys the backing of, among ot-
hers, the United Arab Emirates, Egypt and Fran-
ce, says his military campaign is aimed at “clean-
sing” western Libya of “terrorist groups”. 

Libya İç Savaşı - Libya Civil War
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Türk Askerleri Suriye
Bombardımanında Şehit Oldu

Turkish Soldiers Killed in Syrian Army 
Shelling in Idlib 

BBC

Türk Milli Savunma Bakanlığı, muhaliflerin ço-
ğunluğunu oluşturduğu İdlib kentinde, Suriye 
ordusunun ateşiyle beş Türk askeri ve üç sivilin 
hayatını kaybettiğini açıklamıştır. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, misilleme 
ateşi ile 76 Suriye askerinin “etkisiz hale getirildi-
ğini” söylerken, Suriye Devlet medyası herhangi 
bir kayıp olmadığını belirtmiştir. Muhalefetin son 
kalesi olan İdlib’de yüz binlerce Suriyeli, rejim sal-
dırılarına maruz kalmıştır. Çok sayıda insan, sal-
dırılardan kaçmak için Türkiye sınırına gitmeye 
başlamıştır. 

Türk Milli Savunma Bakanlığı, muhalif ve Rus 
destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmaları 
önlemek için bölgede bulunan Türk askerlerinin 
Suriye’nin açtığı ateş ile şehit edildiklerini açıkla-
mıştır. 

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya tepki 
olarak 54 hedefi vurduğunu ve 76 Suriyeli askeri 
“etkisiz hale getirdiğini” söylemiştir. Etkisiz hale 
getirmek Türk ordusunun öldürülen, yakalanan 
veya yaralanan düşman unsurları tanımlamak 
için kullandığı bir terimdir. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, 
“Ülkemizin, milletimizin ve İdlib’deki kardeşle-
rimizin güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz 
operasyonları sürdürmekte kararlıyız” demiştir. 
“Türkiye’nin kararlılığını böyle alçak saldırılarla 
test etmeye çalışanlar ciddi şekilde yanılıyorlar’’ 
diyerek sözlerine son vermiştir. 

Five Turkish soldiers and three civilians have been 
killed by Syrian army shellfire in Syria’s oppositi-
on-held province of Idlib, Turkey says. 

Turkish Defense Minister Hulusi Akar said re-
taliatory fire “neutralized” 76 Syrian troops. But 
Syrian state media said there were no casualties. 
Hundreds of thousands of people have fled a Sy-
rian army offensive in Idlib, the opposition’s last 
stronghold. Many have moved towards the border 
with Turkey, which supports the opposition. 

Turkey’s Defense Ministry said the soldiers killed 
by the Syrian shellfire had been sent to Idlib to 
prevent clashes between opposition and Russi-
an-backed government forces, and that local aut-
horities were aware of their position. 

Mr. Akar said Turkish forces had hit 54 targets in 
response to the attack and “neutralized” 76 Syri-
an soldiers - a term the Turkish military typically 
uses to describe combatants who have been killed, 
captured or wounded. “We are determined to ma-
intain the operations that we carry out to ensure 
the security of our country, our nation and of our 
brothers and sisters in Idlib,” Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan told reporters. “Those who 
try  to test Turkey’s determination through such 
despicable attacks are severely mistaken.” 
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Türkiye ve Libya arasındaki güncel 
gelişmeleri içeren panel 

gerçekleşti 
The Panel on Current Relations between Libya 

and Turkey carried out 

NEWS FROM IR DEPARTMENT 

A photo from the Panel-From Left to Right: 
Dr. Ali Bilgin Varlık- Assoc. Prof. Dr. Oktay 

Bingöl- Prof. Dr. Uğur Özgöker 

Bölümümüz saygıdeğer öğretim üyelerinden iki-
si ve bölüm başkanımız 12 Şubat 2020 tarihinde 
Türkiye-Libya İlişkileri hakkındaki aydınlatıcı 
konuşmalarını yaptılar. Bu bilgilendirici tartışma 
için müteşekkiriz.

Two of the respectable professors and the head of 
our department made their enlightening speeches 
on Turkish Libyan Relations on 12th of February 
2020. We are grateful for this informative discus-
sion.

FOREIGN POLICY BRIFINGS

Hüseyin Kaan 
Sabancı Moderation

İlknur Köse 
Natural Gas

Reserve in the
Mediterranean Sea

Eda Yaşar
Transportation of
Natural Gas in the 
Mediterranean Sea

Muhammed 
Ulanmış

Northern Cyprus-
Turkey Relations

Ayşenur Durmaz
Offshore Problems 

Between Turkey and 
Greece
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Incoming Erasmus Students 
in our Department 

Outgoing Erasmus Students 
in our Department

 *Nicole Ladin 
*Hans Fredrik Bo Gerdin 
*Theodor Vasile Graur 

*Ege Çabuk 
*Meryem Alpar 

Undergraduate Transfer 
Students
*Mustafa Sınap 

Student Consultants in our 
Department for Rectorate

*Ayşenur Durmaz (Administration) 
*İrem Şahin (External Affairs) 

*Ceyda Alakaya (External Affairs)  
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