18.02.2019

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
İdlib’te Türkiye-Rusya güvenli bölge oluşturacak… Münih Güvenlik konferansında bir
muhabirin, "Rusya, İdlib'te askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak
istiyor" sorusunu Soçi görüşmeleri üzerinden cevaplayarak, "Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile
İdlib'te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı.
Şu ana kadar El Nusra, İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran
Cumhurbaşkanları Soçi'de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar" dedi. Lavrov açıklamasına
devam ederek, "Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından İdlib'de
kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde
anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz" dedi.
Suriye Demokratik Güçleri "IŞİD sonrasını planlıyor"… 2014'ten bu yana ABD'nin
desteğiyle IŞİD'le savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanları, ABD Başkanı
Trump'ın yapması beklenen "IŞİD bitti" açıklamasının ardından neler yapılacağını görüşmek
üzere toplandı. Aynı gün Esad, "ABD sizi Türklerden korumayacak, sizi sadece Suriye Arap
ordusu savunacak" açıklaması yaptı. Çoğunluğunu ve komutasını Halk Savunma Birlikleri'nin
(YPG) oluşturduğu SDG, IŞİd sonrasına hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump,6 Şubat'ta
yaptığı bir konuşmada "gelecek hafta Suriye'de IŞİD'in yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen
açıklayabileceklerini" söylemişti. Açıklama henüz yapılmadı, ancak SDG'li komutanlar, 17
Şubat'ta bir araya gelerek "ilk olarak IŞİD'in uyuyan hücrelerine yönelik operasyon yapacağız"
dedi. IŞİD'in tamamen yok edilmesinin ardından "SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki
varlığının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesine de karar verildi." Toplantıya ilişkin
notların yer aldığı açıklamada, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin de, "Esad'ın birleşik
bir Suriye'de SDG'yi ve özerk yönetimi kabul etmesi için" desteklendiği belirtildi. Açıklamaya
göre toplantıda ayrıca, "Afrin'in Türk ordusu ve muhaliflerden yeniden alınmasının da gündeme
geldi." Afrin'le birlikte, Türkiye ile yaşanan sorunların "diyalog yoluyla ve karşılıklı saygıya
dayalı olarak" çözmek istedikleri de açıklamada yer aldı.
'Muhalefet Suriye halkını değil Türkiye'yi temsil ediyor' diyen Esad: Bu komisyonda
Suriye anayasasını mı, Türk anayasasını mı tartışıyoruz?... Ülke çapından yerel temsilcilerle
bir araya geldiği toplantıda, komisyondaki hükümet heyetinin Suriye devletini ve halkın büyük
kısmını temsil ettiğini söyleyen Esad, "Ama diğer taraf var ve bu tarafın mantık olarak Suriye
halkının devletin görüşünü kabul etmeyen diğer kısmını temsil etmesi gerekiyor. Ama
bildiğiniz gibi bu taraf ne Suriye halkını, ne de kendilerini temsil etmiyor Türk devletini temsil
ediyorlar. Soru: bu komisyonda Suriye anayasasını mı, Türk anayasasını mı tartışıyoruz?"
ifadelerini kullandı. Cenevre'de 2012'de başlatılan politik sürecin, Suriye'ye düşman ülkelerin
tutumu yüzünden başarısız olduğunu dile getiren Esad, "Düşman ülkeler her türlü sürece engel
oluyor, bu süreç ciddi olsa bile, misal Soçi ve en azından pozitif ve başarılı olan Astana süreçleri
gibi" dedi.
Esad’tan SDG’ye: Sizi Suriye ordusu koruyacak… Pazar günü bir konuşma yapan Beşar
Esad, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını hatırlatarak SDG'ye "ABD çekildikten sonra size
Türklerin saldırılarından korumayacak" uyarısı yaptı. Televizyonda yayınlanan konuşmasında
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Esad, "Amerikalılar size kalbinde taşımıyor. Sizi ceplerine koyacaklar, böylece bir pazarlık
kozu olacaksınız. Sizi kendi devletinizden başka kimse korumayacak. Sizi Suriye Arap ordusu
dışında kimse savunmayacak" dedi.
Jeffrey: ‘Amerika Suriye’den hızlı çekilmeyecek. Suriye kuzeydoğusuna Suriye’nin
dönmesini istemiyoruz’… ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilme
planını ‘hızla ve aniden' hayata geçirmeyeceklerini söyledi. Münih Güvenlik Konferansı'nda
konuşan Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu ani ve hızlı değil, adım adım
ilerleyecek bir çekilme olacak" dedi. Jeffrey'nin, "Buradaki kapasitemizi koruyacağız ve
çekilme ortaklarımızla koordinasyon halinde olacak" deyip, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar
Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" demesi dikkat çekti. Jeffrey, "Washington'ın
Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı ve IŞİD'le savaşmaya devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fransız Bakan: DSG’nin kurban edilmesini engellemeliyiz… Fransa Savunma Bakanı
Florence Parly, Le Parisien için kaleme aldığı makalede, "Sahadaki ortaklarımız olan DSG çok
özverili çalıştı. Bizim görevimiz, DSG'nin kurban edilmesini engellemek için her şeyi
yapmaktır. Bizzat NATO'yu, Amerikalı ve Türk meslektaşlarımı uyardım" ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU-AFRİKA
Fransa ve Suudi Arabistan'dan 'deniz savunması şirketi' kurulması için anlaşma…
Naval Group ve Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri, deniz araçları, fırkateyn ve denizaltıların
imalatı için deniz savunma şirketi kurulmasını öngören mutabakat zabtı imzaladı. Suudi
Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap
Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve
Konferansı'nda Naval Group ve Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri (SAMI) şirketi tarafından,
deniz araçları, fırkateyn ve denizaltıların imalatı için bir deniz savunma şirketinin kurulmasını
öngören mutabakat zabtına imza atıldı. Anlaşmanın Suudi savunma sanayisi yerel üretim
yeteneklerini geliştirme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu yeni şirketin Suudi
Arabistan'ın donanma projesinin ilk sıralarında yer alacağı kaydedildi.
Sisi'den İslami retorikte reform çağrısı… İslami retorikte reform çağrısıyla Münih
Güvenlik Konferansı gündemine damgasını vuran Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin, ülke ismi
vermeden yaptığı eleştirilerin Türkiye'ye yönelik olduğu yorumları yapıldı. Avrupa Birliği ile
Afrika ve Arap dünyası arasında stratejik ortaklık hedefinin ele alındığı oturumda konuşan
Mısır Devlet Başkanı Sisi, toplumları istikrarsızlığa sürükleyen terörle mücadelede konusunda
"güçlendirilmiş ve samimi" işbirliği çağrısı yaptı. Sisi ayrıca terör ve radikalleşme ile
mücadelede için İslami retorikte reform çağrısında bulundu, "Mısır reform sürecine liderlik
ediyor" dedi. "İslami retorik sorununun var olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız" diyen
Sisi, gerekli reform adımlarını attıklarını bu yolla hem Mısır'ın hem Arap dünyasının hem de
tüm dünyanın güvenliğine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Güvenlik politikalarının
ekonomik, siyasi, kültürel boyutları da içeren bütüncül stratejiler yansıtması gerektiğine vurgu
yapan Sisi, terör örgütlerinin çökertilmesi, destek veren ülkelerden de hesap sorulması
gerektiğini savundu. "Bazı ülkeler siyasi kazanım ve bölgesel hedeflerine ulaşmak için bunlara
göz yumuyor" diyen Mısır devlet başkanı Sisi'nin Mısır'ın Arap ve Afrika dünyasındaki
istikrarsızlıktan doğrudan etkilendiğini kaydetti. Sisi'nin her hangi bir ülke ismi vermeden şu
dikkat çekici sözleri kaydetti: "Burada bir soruyu gündeme getirmek istiyorum, yabancı
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savaşçıları Arap dünyasına sokan kim? Bunlara silah, eğitim ve para veren kim? Yabancı
savaşçıların Suriye'ye kolayca girmelerine izin veren kim?" Mısır'ın 5 milyon mülteciyi
ağırladığını anlatan Sisi, "100 yıl önce katliamdan kaçan Ermenileri biz ağırlamıştık, ülkemizde
barış ve güvenlik içinde yaşadılar. Günümüzde de Arap ve Afrikalı mültecileri ağırlıyoruz ve
tek bir mülteci bile mülteci kampında kalmıyor. Mısırlılar gibi yaşayıp çalışabiliyorlar. Bununla
övünüyoruz. Kimseden de onlara yardım etmek için yardım istemedik" diye konuştu. Konferans
kulislerinde Sisi'nin Türkiye'yi kastettiği yorumları yapıldı.
Zarif’ten ABD’ye "patolojik saplantı" suçlaması… Münih Güvenlik Konferansı’nda
konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin İran politikalarını “patolojik saplantı, pervasızlık
ve yıkıcı maceraperestlik” olarak nitelendirdi.
Laricani: İran Devrim Muhafızları'na saldırıdan Pakistan sorumlu… İran Parlamento
Sözcüsü Laricani, İran Devrim Muhafızları'na yönelik geçen hafta düzenlenen intihar
saldırısından komşu ülke Pakistan'ı sorumlu tuttu.
Katil devrimci rejim… ABD Başkan Yardımcısı Pence, İran'ı da yeniden sert bir dille
eleştirerek Avrupa ülkelerinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Pence, İran'ı "dünyadaki bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak tanımladı. "İran rejimi açık
bir biçimde yeni bir Yahudi soykırımının propagandasını yapmaktadır" diyen Pence,
"Antisemitizm yalnızca yanlış değil, aynı zamanda şeytancadır" diye konuştu. Tahran'ı "katil
devrimci rejim" olarak nitelendiren Pence, "Avrupalı ortaklarımızın bizim tarafımızda
durmalarının, İran nükleer anlaşmasından çekilmelerinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Yemen’deki insani kriz dünyanın en kötüsü olmayı sürdürüyor… Birleşmiş Milletler,
son yayınladığı 65 sayfalık raporda Yemen’deki insani krizi mercek altına aldı. Rapora göre
Yemen nüfusunun yüzde 80’inin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Ülkede 24 milyondan
fazla kişinin başta açlık olmak üzere hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğu,
Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Birleşmiş
Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA), Yemendeki insani ihtiyaçların arttığını, akut yardıma
ihtiyacı olan insan sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında yükseldiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan, ‘İnsani İhtiyaçlara Genel Bakış’ raporuna göre,
Yemen’de 14,3 milyon kişinin akut yardıma, 3,2 milyon kişinin akut yetersiz beslenmeye
yönelik tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu rakamların içinde yaşları beş, altı arasında
değişen iki milyondan fazla çocuk ve bir milyondan fazla hamile ve emziren kadının da yer
aldığı kaydedildi.
İran yeni denizaltısını tanıttı… İran, seyir füzeleriyle donatılan tamamen yerli üretim
denizaltısını sergiledi. Denizaltıya ‘Fatih’ adı verildi. İran’ın güneyindeki Bender Abbas
şehrinde düzenlenen görkemli törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. Torpidolar,
deniz mayınları ve 'sualtı konumundan su üstü hedeflere yönelik fırlatılabilecek' seyir füzeler
dahil modern silahlarla donatıldığı bildirilen ‘Fatih’ denizaltısı 600 ton ağırlığında. Denizaltının
200 metreyi geçen derinliklere inebildiği ve bu derinlikte 5 haftaya varan süre çalışabildiği
belirtildi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Merkel ile İran konusunda tartıştı… ABD Başkan
Yardımcısı Mike Pence, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrasında
yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İran’a ekonomik teşvikler sunarak, ABD’nin yaptırımlarını
deldiğini söyledi. Merkel, İran’la nükleer anlaşmanın iptali ve Suriye’den ani çekilme kararı
nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi.
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AB – AVRUPA
Polonya Başbakanı İsrail gezisini iptal etti… Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrailli
mevkidaşının Polonyalıların Nazilerle işbirliği yaptığı yönündeki açıklamalarının basında yer
almasının ardından İsrail gezisini iptal etti.
Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri… Barcelona’da yüz binlerce
kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere
göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
Spiegel: Almanya ve Fransa'dan gizli anlaşma… Almanya ve Fransa'nın ortak
geliştirdikleri savunma sanayi ürünlerinin ihracatı konusunda gizli bir anlaşma imzaladığı öne
sürüldü. Habere göre, Almanya ve Fransa birlikte geliştirdikleri savunma sanayi ürünlerinin
ihracatında uygulanacak kurallar konusunda gizli bir anlaşma sağladı. Haberde Ocak ayının
ortasında kararlaştırıldığı belirtilen gizli anlaşma uyarınca tarafların söz konusu ekipmanların
"üçüncü ülkelere transferine ya da ihracatına engel olmayacağı" ifadesi yer aldı. Buna göre iki
ülkenin ancak "doğrudan çıkarlarına ya da ulusal güvenliğine karşı bir tehdit oluştuğu
takdirde" çekincelerini dile getireme imkanları bulunuyor. Habere göre söz konusu anlaşma
özellikle Fransa ve Almanya'nın planlanan tank ve savaş uçağı projelerini hedef alıyor. Bu
nedenle İngilizce kaleme alınan ve iki sayfa uzunluğundaki anlaşma, Ocak ayı sonunda iki ülke
arasında imzalanan Aachen Anlaşması'na ek bir anlaşma olarak tanzim edildi. Anlaşma ayrıca
NATO üyesi olmayan ülkelere silah ihracatına ilişkin düzenlemeler de getiriyor. Böyle bir
durumda diğer ülkeyi derhal haberdar etme yükümlülüğü getiren anlaşma, uyuşmazlık çıkması
durumunda ise iki ay içerisinde "alternatiflerin bulunması ve fikir teatisi için iki ülke arasında
üst düzey görüşmeler yapılmasını" öngörüyor. Ayrıca ihracat taleplerini konusunda "sabit bir
kurulun" danışmanlık rolü üstlenmesi planlanıyor.
Almanya Trump'ın 'IŞİDlileri alın' çağrısını uygulamada 'zor' görüyor… ABD Başkanı
Trump’ın, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması çağrısına
Almanya’dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bunun uygulamada “fevkalade zor”
olduğunu söyledi.
Skripal saldırısında üçüncü şüpheli de Rus istihbaratından… Reuters'in haberine göre
İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Skripal'a yönelik saldırıyı soruşturan yetkililer, olaya
karışan üçüncü bir Rus istihbarat görevlisi olduğu iddiasını doğruladı.
İspanya erken seçimlere gidiyor… Katalan milletvekillerinin desteğini çekmesinin
ardından bütçe tasarısını meclisten geçiremeyen İspanya Başbakanı Sanchez erken seçim kararı
aldı. İspanyollar 28 Nisan'da sandık başına gidecek.
Merkel: Rus gaz molekülü her halükarda Rus gaz molekülü… Münih Güvenlik
Konferansı'nda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akımı 2 projesi nedeniyle
Almanya'ya yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Merkel, Batılı müttefiklerini Rusya ile tüm
ilişkileri koparma konusunda uyardı. Merkel Cumartesi günü yaptığı konuşmada bu durumda
Rusya'yla işbirliğinin tamamen Çin'e bırakılacağını vurguladı ve "Ticari ilişkilere biz de biraz
olsun katılmak istiyoruz" dedi. Merkel bu bağlamda Avrupalı ülkeler tarfından Rus gazına
bağımlılığı artıracağı gerekçesiyle eleştirilen Kuzey Akım 2 projesine de değindi. Avrupa'nın
Rus gazına bağımlılığının projenin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmadığının altını
çizen Merkel "Bir Rus gaz molekülü Ukrayna'dan da gelse, Baltık Denizi'nden de gelse yine
bir Rus gaz molekülü" dedi. Merkel projeye ABD'den gelen eleştirilerle ilgili olarak ise
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gelecekte "Amerikan gazını satın almak için de" hiçbir engel bulunmadığını kaydetti. Merkel
bu bağlamda ABD'den olası bir LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalatı ve Almanya'da bir LNG
Terminali kurulması konularına değindi.
Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı… Alman Federal Emniyet Teşkilatı
raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı sağcıların sayısı arttı. Raporda, söz konusu
kişilerin daha önce aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmayan kişiler olduğuna dikkat çekildi
Poroşenko: Eğer Rusya ateş etmeyi bırakırsa barış başlar. Eğer Ukrayna ateş etmeyi
bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz… Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna
Devlet Başkanı Poroşenko, "Eğer Rusya ateş etmeyi bırakırsa barış başlar. Eğer Ukrayna ateş
etmeyi bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı. Genel olarak Ukrayna'daki
duruma da değinen Poroşenko, "Şu anki Ukrayna, bir başarının tarihidir" dedi. Ülke
yönetiminin savaş koşullarında reformlar hayata geçirmeyi başardığını söyleyen Ukrayna
lideri, "Bu, ülke tarihinin en derin reformları" diye konuştu.
Fransa’dan Türkiye’yi kızdıracak adım: Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü Selahattin
Demirtaş'ın… Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı
Seher, Fransa'da Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü'ne değer görüldü. Demirtaş aynı zamanda
beş bin euro tutarındaki para armağanının da sahibi oldu.
Karadağ ve Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar… Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da,
"5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 11 hafta önce düzenlenmeye başlayan hükümet karşıtı
gösteriler devam ederken, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen protestoda
cumhurbaşkanı ile başbakanın istifası talep edildi.

ABD - AMERİKA
Trump: Yakaladığımız IŞİD'lileri Avrupa almalı… ABD Başkanı Donald Trump,
Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması gerektiğini söyledi. SDG son
olarak IŞİD’in yaklaşık yarım kilometrelik bir alanda kuşatıldığını açıklamıştı. ABD Başkanı
Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla
IŞİD savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve
yargılamasını istiyoruz. Hilafet düşmek üzere. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi
bir çözüm değil" ifadelerine yer verdi. Trump ikinci bir tweette ise "ABD IŞİD savaşçılarının
Avrupa'ya sızışını izlemek istemiyor. Bu onların gitmesinin beklendiği yer. Biz çok fazla şey
yapıyoruz, bunun için çok fazla harcıyoruz. Şimdi diğerlerinin yapabilecekleri işi yapmak için
harekete geçme zamanı. %100 hilafet zaferinin ardından geri çekiliyoruz" diye paylaştı.
ABD'nin ‘görünmez' savaş gemisi törenle orduya katıldı… Radara yakalanmama
(stealth) teknolojisiyle geliştirilmiş USS Tulsa (LCS-16) kıyı muharebe gemisi resmi olarak
ABD Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Sınıfının 15'inci gemisi olan USS Tulsa gibi 34
geminin daha Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.
Haiti'de göstericiler ABD bayrağı yaktı, Rusya'dan yardım istedi… Karayip ülkesi
Haiti'de halkın ABD karşıtı sloganlar atarak Moskova, Pekin ve Caracas'tan yardım istediği
belirtildi. Göstericilerin Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi ve eski lider Michel Joseph
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Martelly'yi 'Washington'un kuklaları' ilan etti ve 'Amerikalılar defolun, yaşasın Putin' sloganları
atarak ABD bayrağı yaktığı bildirildi.
ABD ordusunun savaşa hazırlık seviyesinde düşüş var… ABD Sayıştay raporuna göre,
Amerikan ordusunun son yıllarda savaşa hazırlık seviyesindeki düşüş olduğu belirtildi.
Raporda, savaşa hazırlık seviyesindeki genel durumun düşük kaldığı ve 2013'ten beri herhangi
bir iyileşme göstermediği belirtildi. ABD'nin askeri ihtilaflara katılması, finansman
konusundaki belirsizlikler ve askeri yapılardaki azalma bu durumun başlıca nedenleri olarak
değerlendirildi. ABD ‘düşmanlarının' son yıllarda askeri potansiyellerini arttırdığına dikkat
çekilen raporda ayrıca, "ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen öncelikli
hedef, savaşa hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve Rusya ile Çin gibi dünya çapındaki
rakiplerine karşı olası büyük askeri harekatlara hazırlık olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Pentagon'un son zamanlarda zor kararlar vermek zorunda kaldığına vurgu yapılan raporda,
siber operasyonlar ve elektronik harp savaş yönetimiyle bağlantılı kadro birimlerinden
kaynaklanan problemlerin ve Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri muharebe
ekiplerinde çalışacak askeri personelin yetersizliğinin durumu daha da karmaşıklaştırdığı
belirtildi.
VENEZUELA’DA KRİZ
Maduro diktatördür… Venezuela'daki krize değinen Pence, ülkedeki tercihin
"diktatörlük ile demokrasi arasında" olduğunu vurguladı. "Nicolas Maduro bir diktatördür ve
gitmelidir" diyen Pence, "52 ülke ABD'yi takip etmiştir. Şimdi dünyanın geri kalanının adım
atması gerekmektedir" dedi. Pence, "AB'yi harekete geçmeye ve Juan Guiado'yu Venezuela'nın
tek meşru devlet başkanı olarak tanımaya çağırıyoruz" dedi.
Venezuela, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ülkeye girişini engelledi… Pazar günü
Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden Avrupalı dört parlamenterin ülkeye girişine, "komplo
düzenlemek için gelmiş olabilecekleri" gerekçesiyle izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu,
muhalif lider Guaido'yu ülkenin meşru başkanı olarak tanıyor. Devlet Başkanı Nicolas
Maduro'yu gayrimeşru ilan eden Avrupa Parlamentosu'nun merkez sağ Avrupalı Halkların
Partisi üyesi dört milletvekili, Guaido'yla görüşmek üzere Caracas'a gitti. Milletvekillerinden
Esteban Gonzalez Pons, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla "Pasaportlarımıza el koydular,
bizi ülkeden atmalarının gerekçesini paylaşmadılar" açıklaması yaptı. Venezuela Dışişleri
Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter'dan, "milletvekillerine birkaç gün öncesinden ülkeye giriş izni
verilmeyeceği bilgisi verilmişti. Venezuela, Avrupalı aşırı sağcıların saygısız ve müdahaleci
hareketlerle ülkedeki huzur ve istikrarı bozmasına izin vermeyecektir" açıklaması yaptı.
Muahlif lideri Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da…
Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 25
milyon Venezüellalıya insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3
uçağın Kolombiya'nın sınır şehri Cucuta'ya ulaştığını belirtti.
Bolton: Maduro, demokrasiden uzak devletlerden destek arıyor… Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun siyasi
sistemlerinin demokrasiden uzak olan ülkelerden destek istediğini iddia etti. Maduro twitinde
bu ülkeleri Çin, Rusya, İran, Küba, Suriye olarak yazdı. Türkiye’den bahsetmedi.
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RUSYA
Rusya: Suriyeli Kürtler Esad ile diyaloga başlamalı… Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sergey Verşinin Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini söyledi.
"ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından en olacak?" diye soran Verşinin "Suriye'nin
kuzeybatı bölümünde sahada yabancı birliklerin olmaması durumunda bence en iyi çözüm
Kürtler ile Esad arasında bir diyaloğun başlaması" dedi. Verşinin "Kürtler Suriye nüfusunun bir
parçası... Şam ve Kürtler arasındaki sorunları biliyoruz ancak bence diyalog ile bir çözüm
sağlanabilir" şeklinde konuştu.
Rusya, Ay'da maden çıkarmayı planlıyor… Rusya'nın 2031-2035 yıllarında Ay'a 4 adet
otomatik uzay aracı göndererek maden çıkarma çalışmalarına başlamayı planladığı bildirildi.
Rusya ile Suudi Arabistan, S-400 kontratıyla ilgili görüşmeleri sürdürüyor… Rus devlet
savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Suudi
Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayan kontratın üzerindeki
çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. S-400'lerle ilgili soru üzerine Miheyev, "Bu projeyle
ilgili ek görüşmeler yapmaya devam ediyoruz ve bu kontrat şimdilik incelenme aşamasında"
yanıtını verdi. Daha önce Rusya Federal Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya
Vorobyeva, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya ile Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma
sistemlerinin, ayrıca Kornet-EM tanksavar füzeleri, TOS-1A Buratino çok namlulu roketatar
sistemleri, AGS-30 bombaatar ve Kalaşnikov AK-103 otomatik saldırı tüfeği gibi silahların
sevkiyatı konusunda anlaştığını söylemişti. Ardından bu anlaşmaların imzalandığını FSMTC
Başkanı Dmitriy Şugayev de teyit etmişti.
Putin ile Macron, Suriye'yi görüştü… Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
Putin ve Macron'un telefon görüşmesinde Suriye ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki
durumun ele alındığı belirtildi. Görüşmede, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'taki TürkiyeRusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgi verildiği belirtilen açıklamada,
"Her iki taraf da Suriye konusunda Anayasa Komitesi'nin kurulması için bir an önce
çalışmaların başlatılması ve siyasi diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi" ifadesi
kullanıldı.

ASYA - PASİFİK
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması… Pakistan'a
iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Prens
Muhammed bin Selman, veliaht prens olduğu 2017 yılından bu yana ilk resmi ziyaretini
Pakistan'a yaptığını belirterek, buraya yapılacak Suudi yatırımlarının, iki ülke için de önemli
olduğuna değindi. İki ülkenin turizm konusunda da yatırım anlaşmaları yapacağını kaydeden
Prens Selman, 2030 sonrası turist sayısını karşılıklı 50 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.
Han ise turizm ve petrokimya alanında daha fazla iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak,
Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, Suudi
hapishanelerinde bulunan 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti.
Konuşmaların ardından düzenlenen törende petrokimya, madencilik, rafineri, enerji üretimi,
yenilenebilir enerji projeleri, hizmet sektörü ile gençlik ve spor alanlarında 20 milyar dolarlık
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mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasında 2018 sonunda ticaret ve ekonomik
destek anlaşmaları imzalanmıştı. Suudi Arabistan Pakistan'a 3 milyar dolarlık borç ile ödemesi
ertelenmiş ve taksitlendirilmiş 3 milyar dolarlık petrol satışı sözü vermişti. Çin-Pakistan
Ekonomik Koridoru projesine de katılan Suudi Arabistan, projenin son noktası olan Gvadar
Limanı'nda 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi yapmak için anlaşma imzalamıştı.

TÜRKİYE – TÜRK DÜNYASI
Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız…
Münih'teki konferansın ikinci gününde konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, üstü kapalı
olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterdi. "Bazı NATO müttefikleri
rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik"
diyen Pence, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini
garanti altına alamayız" diye konuştu. Pence'in sözleri, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi
satın almaya karar veren Türkiye'ye karşı üstü kapalı bir eleştiri olarak değerlendirildi.
Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı… Alman hükümetinin
geçen yıl Türkiye'ye yapılmasına izin verdiği silah satışlarının hacmi 13 milyon euronun altında
kaldı. Hükümetin satışlara kısıtlı izin vermesinde Türkiye'nin Suriye politikası etkili oldu.
Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatında geçen yıl da önemli düşüş
kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıta
göre Alman hükümeti 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro
tutarında 58 parti sevkiyat yapılmasına onay verdi. Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah
satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro
olmuştu. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal
Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor. Türkiye'ye
daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce
YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında
Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı. 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe
teşebbüsünden sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinde çok sayıda Alman
vatandaşının siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanması da rol oynamıştı. Alman gazeteci Deniz
Yücel bundan tam bir yıl önce serbest bırakılmış, Yücel'in salıverilmesinden sonra ikili
ilişkilerde düzelme kaydedilmişti.
Yeni askerlik sistemi taslağı açıklandı: Bedelli kalıcı oluyor, tek tip değil 6 tip askerlik
geliyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin taslağını açıkladı.
Taslağa göre bedelli askerlik kalıcı olacak, bir aylık zorunlu eğitimden sonra isteyenler para
ödeyip ayrılacak, isteyenler ise altı aylık zorunlu askerliklerini bitirdikten sonra maaş alıp
devam edecek. Erdoğan, lisans ve lisansüstü mezunlarına tanınan 12 aylık yedek subaylık
uygulamasının yanına iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarına da ihtiyaca göre belirlenecek
sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının ekleneceği açıkladı. Yedek astsubay ve
subaylara ilk 2 aylık eğitimlerinde harçlık, sonraki 10 ayda ise maaş ödenecek. Askerliğini er
olarak yapmak isteyenlere ise 1+5+6 aylık bir seçenek sunulacak. İlk bir aylık askeri eğitim
tüm erkeklere zorunlu olacak. Bir ayın tamamlanmasının ardından isteyenler bedelli askerlikte
olduğu gibi para ödeyerek askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılacak. Bedelli yapmayanlar ise
beş ay daha zorunlu hizmete devam edecek. Bu sürenin sonunda isteyenlere altı ay da maaş
alarak askerlik yapma imkanı sunulacak. Altı ayın sonunda isteyenler sözleşmeli er olmak için
başvuru yapabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışında dövizle askerlik yapanların
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ödeyeceği paranın da bedelli askerlik ücretiyle aynı olacağını, bu miktarın günlük döviz kuru
ile çevrilerek dövizle askerlik yapanlara iletileceğini açıkladı. Erdoğan, bedelli askerlikten
faydalanmak isteyenlerin eğitim durumuna da bakılmayacağını belirtti ve ekledi: "Bedelli ücreti
sabit bir formüle göre hesaplanacak. Eğititim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer
askerlerin maaşlarını fazlasıyla karşılayacak. "Çalışma henüz taslak aşamasındadır, nihai
aşamaya ulaştığında milletimizle paylaşılacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta bedelli
askerlik için yıllık 145 bin kişilik bir kontenjan belirlendiğini, bu sayının ihtiyaçlara göre revize
edileceğini söyledi.
İstanbul Arapça konuşmaya başlamış… Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mülteciler
konusunda en büyük yükü Türkiye'nin taşıdığını söyledi. "3-4 ay evvel İstanbul'a gittim, uzun
zamandır ziyaret etmemiştim" diyen Peskov, "Gözüme bir şey çarptı. İstanbul Arapça
konuşmaya başlamış. Mesela Miami Amerika, ama İngilizce konuşan yok" ifadesini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE
İçişleri Bakanlığı: 15 Şubat öncesi 156 operasyonda 685 kişi PKK destekçiliği
suçlamasıyla gözaltına alındı… İçişleri Bakanlığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye
girilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat'ta protesto ve kitlesel eylem hazırlığında olduğu üne
sürülen 685 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, bunlardan 61'inin tutuklandığını
duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olduğu" da belirtildi. 156
operasyonda 685 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Protesto eylemi yapan 50
şahıs da yakalandı. 15 Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise
735 oldu" denildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32
adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet
muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet
mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.
Interpol'un aradığı IŞİD üyesi kadınlar Bursa'da yakalandı… Terör örgütü IŞİD'e
yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi
gözaltına alındı.
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