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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
PYD/SDG yönetiminden Esad'a: 'Irkçı politikalar sadece Suriye'yi bölmek isteyenlerin
işine yarar'… Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden ABD destekli PYD yönetimi, Şam
yönetiminden gelen "Merkezi hükümete bağlanmazlarsa güç kullanırız" açıklamasına tepki
gösterdi. Eylül 2018 ayında Suriye kuzeyinde oluşturulan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk
Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Diyalog yoluyla çözümden yanayız" denildi. Suriye
Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüb dün Şam'da İran ve Irak Genelkurmay Başkanlarının da
katıldığı bir basın toplantısında konuşmuş ve Suriye topraklarının tamamının merkezi
hükümetin yönetimi altına gireceğini söylemişti. Eyüb, Kürt silahlı gücü YPG öncülüğündeki
Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki toprakların geri alınacağını ifade etmiş ve "Bu
iki şekilde yapılabilir: Ya uzlaşıyla olacak, ya da askeri operasyonlar yoluyla" demişti. Eyüb,
ayrıca Kürt güçlerinin elinde kalan son kartın da ABD'nin verdiği destek olduğunu ifade etmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki PYD kontrolündeki yönetimde yapılan yazılı açıklamada ise "Savunma
Bakanı'nın SDG'ye yönelik açıklamaları, Şam'ın ırkçı politikalarının devamı niteliğindedir. Bu
yaklaşım ülkeyi felakete sürükler. SDG'ye karşı kullanılan tehditkâr dil, sadece ülkeyi bölmek
isteyen güçlerin işine yarar" dendi.
ABD’lileri hedef alan Menbiç'teki saldırıyla bağlantılı gözaltılar… ABD’li yetkililer
Ocak ayında Suriye’de meydana gelen ve dört Amerikalı’nın ölümüne neden olan IŞİD’in
üstlendiği intihar saldırısıyla bağlantılı bazı kişilerin yakalandığını bildirdi. Reuters haber
ajansına göre yetkililer yakalananlarla ilgili tam rakam vermedi ama sayının tek haneli
rakamlarla ifade edilebileceğini söyledi. Başka bir yetkiliyse Şubat ayında saldırıyla bağlantılı
bazı ön tutuklamaların olduğunu, şimdiki tutuklamalarınsa ikinci dalga olduğunu belirtti.
Rus Savunma Bakanı Şam’da. SDG IŞİD’i son kalesi Bağuz’dan tamamen çıkartmak
üzere… ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD’in ülkedeki "son kalesi" olarak
bilinen, Irak sınırındaki Deyri Zor kentinin Bağuz köyünün önemli bir bölümünü ele geçirdiğini
açıkladı. Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a mesajını iletmek üzere Şam’a gitti.
Moskova ve Şam: AB, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların ülkelerine
dönmelerini engelliyor… Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin
Desteklenmesi" konferansının ardından ortak açıklama yapan Moskova ile Şam, AB'nin
Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların ülkelerine dönmelerini engellediğini vurguladı.
Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için 1.5 milyar euro, Suriyeli sığınmacılara ise 2 yılda 1 milyar
eurodan fazla kaynak ayıracağını açıklayan AB'nin sığınmacıların evlerine dönmeleri
konusundaki çabalarının Moskova ve Şam tarafından samimi bulunmadığı görüldü.
Sığınmacıların Suriye'ye dönmesi konusunda çalışmalar yürüten Rusya ve Suriye
Kurumlararası Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki konferansın
sonuçlarının Suriyeliler üzerine ağır ekonomik yaptırımlar yüklemeye devam ettiği belirtildi.
Rus ve Suriyeli yetkililer, "Toplanan mali yardımlar, sadece Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da
yaşayan sığınmacılara yardım için kullanılacak. Böylece AB, sığınmacıların bu ülkelerde
asimile olmalarını teşvik ederek, onların evlerine dönme sürecini engelliyor" ifadelerini
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kullandı. ABD tarafından ayrılan yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın 1 dolarının bile Suriye
halkına ulaşmayacağının altı çizen Moskova ve Şam, "Söz konusu tutarın tamamı, BM
kurumları ile Beyaz Miğferler aktivistlerinin zehirli maddeler kullanarak gerçekleştirdikleri de
dahil olmak üzere provokasyonları organize ve finanse eden sivil toplum örgütleri arasında
dağıtıldı" diye vurguladı. Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin
mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı. Brüksel'de BM
ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin
Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı. Konferansta
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
ORTADOĞU-AFRİKA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Golan Tepeleri' açıklaması… ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo, geçen hafta yayımlanan 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Golan Tepeleri için 'işgal
altındaki' ifadesinin kaldırılmasında yanlışlık olmadığını ve raporun arkasında durduklarını
belirtti.
Mozambik'i vuran Idai kasırgasının faturası ağır… Mozambik'te bin kişinin ölümüne
neden olduğu tahmin edilen Idai kasırgası sonrası, Birleşmiş Milletler insani yardım için
harekete geçti. 600 bin kişiye yardım sağlanacak.
Suudi Arabistan, başkent Riyad’daki eğlence projeleri için 23 milyar dolarlık yatırım
yapacak… Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, başkent Riyad’da 23 milyar dolar
değerindeki dört eğlence projesinin başlatılmasına onay verdi. Suudi Arabistan Haber Ajansına
göre, dev bir park, spor sahaları, açık sanat merkezleri bu projeler içinde yer alacak. Dört proje,
bu yılın ikinci yarısında başlayacak ve tamamlandığında 70 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Şengal'de Irak ordusu ile YBŞ arasında yeniden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var…
Irak'ın Şengal (Sincar) kentinde Irak ordusu ile Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) arasında
yeniden çatışma çıktı. Çatışmada ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilirken Sputnik'e konuşan
Şengal Kaymakamı Mehma Halil, bölgede büyük bir gerginliğin olduğunu söyledi.

AB – AVRUPA
Brexit'i ertelemek için May'den Tusk'a mektup… Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasına
mecliste destek alamayan İngiltere Başbakanı May, AB'den ek süre istemeye hazırlanıyor.
May'in Tusk'a mektup göndereceği açıklandı.
AİHM Demirtaş davasını yeniden görecek… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
20 Kasım 2018 tarihinde açıkladığı Selahattin Demirtaş kararına karşı Türk hükümeti ve
Demirtaş’ın avukatları tarafından yapılan temyiz başvurularını kabul etti.
Utrecht saldırısında terör şüphesi… Hollanda'da savcılık ve emniyet Utrecht'te yaşanan
silahlı saldırının bir terör saldırısı olduğuna dair bulgulara ulaşıldığını duyurdu. 37 yaşındaki
zanlı Gökmen Tanış'ı dün akşamdan bu yana sorgulayan polis, zanlının olay yerinden kaçtığı
aracın içinde bulunan bir mektubun, saldırının terör saldırısı olma şüphesini artırdığını
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vurguladı. Polis ve savcılıktan yapılan ortak açıklamada, söz konusu mektupla ilgili ayrıntılı
bilgi verilmedi.
Adalet Divanı'nın kararı sınır dışı etmeyi kolaylaştırdı… Almanya, başvurusu
reddedilen bir sığınmacıyı sosyal koşulları daha kötü olan bir Avrupa Birliği ülkesine sınır dışı
edebilir mi? Avrupa Adalet Divanı, bu konuda engel bulunmadığına hükmetti.
ABD'nin Almanya elçisinin açıklamaları tepki topladı… ABD'nin Almanya Büyükelçisi
Grenell'in Berlin’in savunma harcamalarını azaltma planlarını eleştirmesi tepki topladı. FDP’li
Kubicki, Grenell’in "istenmeyen adam" ilan edilmesi talebinde bulundu.
Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi… Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye
düzenlenen terör saldırılarının ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı, Almanya'daki
camilerin de teröristlerin hedefleri arasında yer alabileceğini belirtti.
İspanya İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre ülkedeki İslamofobik söylem ve
saldırılarda yüzde 120 artış yaşandı… Avrupa'da son dönemde artan milliyetçilik ve aşırı sağ
popüler siyasetin bir sonucu olarak görülen İslamofobik söylemler ve saldırılar ciddi boyutlara
ulaştı. Son olarak İspanya'da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, ülkedeki
İslamofobik nefret suçlarında büyük artış yaşanıyor. Raporda ülke genelinde dinsel içerikli
nefret suçu vakası sayısının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 120'lik artışla 103 olduğu
kaydediliyor. Barselona'da 2017'de açılan dinsel nefret suçlarıyla ilgili 41 davadan 39'unun
İslamofobik olduğu belirtildi. Uzmanlar İspanya'da İslamofobinin diğer Avrupa ülkelerine göre
oldukça düşük düzeyde olduğunu ancak ülke siyasetinde aşırı sağın yükselişe geçmesi ile
birlikte artış gösterebileceği uyarısında bulunuyor. Dinsel nefret suçlarının büyük oranda
Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Katalonya bölgesinde görülmesi dikkat çekiyor. Ülkede
yaklaşık 2 milyon olan Müslüman toplumunun en fazla yaşadığı yer olan ve 317 camisi bulunan
Katalonya bölgesindeki İslamofobik nefret ve saldırı suçlarındaki artış oranı 2016 ile
kıyaslandığında 2017'de yüzde 307'ye çıktı. Barselona İl Savcılığı Nefret ve Ayrımcılık Suçları
Koordinatörü Miguel Angel Aguilar, "Saldırılarla bağlantılı olarak İslamofobide ve
Müslümanlara karşı saldırılarda ve sosyal medyada dinsel nefret içerikli konuşmalarda alarm
verecek düzeyde olmasa da bir artış gözlemledik." diyor. İspanya İslam Komisyonu, Barselona
kent merkezinde 17 Ağustos 2017'de düzenlenen terör saldırısı sonrasında günümüze kadar
300'den fazla duvarlara yazılan İslamofobik yazı ve saldırı tespit edildiğini açıkladı. İçişleri
Bakanlığının raporunda, dinsel içerikli nefret söylemlerinin internet ve sosyal iletişim ağlarında
arttığı vurgulanıyor. Emniyet Müdürlüğünün elindeki verilerde, ülkedeki nefret suçlarıyla
bağlantılı vakaların yüzde 36,5'inin internet, yüzde 17,9'unun da sosyal iletişim ağları üzerinden
yapıldığı kaydedildi. İspanya'daki bazı vakıf ve üniversitelerin inisiyatifiyle hazırlanan
"Medyada İslamofobi Gözlemi 2017 Raporu"nda, basında İslamofobinin "tartışılmaz bir
gerçek" olduğu vurgulanıyor.

ABD - AMERİKA
Trump'tan Brezilya'nın NATO üyeliği sinyali… ABD Başkanı Donald Trump Brezilya'yı
NATO üyesi bir müttefik olarak görmek istediğini söyledi. Trump Brezilya'nın Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğini de destekleyeceğini belirtti. Trump, Brezilya
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı
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açıklamada, "Brezilya'yı NATO üyesi olmayan bir müttefik ve hatta belki NATO üyesi bir
müttefiki" olarak görmek istediğini söyledi. Trump bunun güvenlik ve işbirliği konusunda
büyük ilerlemelere neden olacağını söyledi. Trump ayrıca Brezilya'nın Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğini de destekleyeceğini söyledi. Bolsonaro da Trump'ın
tartışmalı göç politikasını överek Trump ile yakın dostluk kurmak istediğini söyledi. Bolsonaro
Başkan Trump ile Venezuela konusunda konuştuklarını belirterek, Venezuela Devlet Başkanı
Nicolas Maduro'yu "Uyuşturucu kaçakçısı diktatör" olarak nitelendirdi.
Washington Times’tan S-400 değerlendirmesi: NATO’nun varlığını tehdit ediyor…
ABD’nin tepkisine rağmen Ankara’nın Rus yapımı S-400 sistemlerinin teslimine ilişkin
anlaşmayı tamamlama niyetinde olduğunu yazan The Washington Times gazetesi, bunun
Erdoğan’ın ‘kaotik’ davranışlarını ortaya koymak ve NATO müttefikleri arasında neden
olmakla kalmayıp aynı zamanda ‘ittifakın varlığı için de tehdit oluşturduğunu’ ifade etti.
Gazete, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın almaya yönelik kararlı
çabasının, ‘tarihin en başarılı ittifakının' ciddi iç problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde
‘NATO'nun varlığı için tehdit' oluşturduğunu ileri sürdü. Makalede ayrıca Türkiye'nin,
‘şimdiye kadar bunun sonuçları olmayacağına inandığı için' Amerikalıların savunma
giderlerinin arttırılması için yaptığı tüm çağrılarını uzun süredir göz ardı ettiği ifade edildi.
Yazıya göre Washington ile Ankara arasındaki gerilim bugün şiddetle hissediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin yanı sıra yine Rusya'nın ürettiği
S-500 sistemlerini kullanma perspektiflerinden de bahsediyor ve bu tür eğilimler elbette ki
Amerika'nın hoşuna gitmiyor. Erdoğan hükümetinin, Washington'un Rus sistemlerinin satın
alınması durumunda daha önce söz verdiği F-35 avcı uçaklarını satmayacağı yönündeki
tehdidine hiçbir şekilde tepki vermediğini hatırlatan gazete, ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın
daha önce Türk ordusuna 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin olası satışı ile ilgili
anlaşmaya da yeşil ışık yaktığını, üstelik Ankara'nın her şeye rağmen F-35'lerin önümüzdeki
kasımda teslim edilmesini beklediğini vurguladı. Türkiye'nin ABD ile özel bir anlaşmayla
yaptırım altında bulunan İran petrolünü yeniden almaya başladığı belirtilen yazıda, ancak
Amerikalı ve Batı Avrupalı silah tedarikçileriyle sıkı bağı olan bir NATO ülkesinin Rus
silahlarını satın alması ‘benzeri görülmemiş' bir olay olarak nitelendirildi.
Guaido destekçilerinden ABD hamlesi… Venezuela'nın ABD'deki üç diplomatik
temsilciliği Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun destekçilerinin kontrolüne geçti.
Maduro yönetimi bu gelişmeyi, "zorla ve yasadışı bir işgal" diye nitelendirdi.
Trump: ‘Venezuela’ya en sert yaptırımları henüz uygulamadık’… ABD Maliye
Bakanlığı, Venezuela’da devlet kontrolundaki maden şirketi Minerven ve bu şirketin başında
bulunan Adrian Perdomo’nun yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Venezuela’ya yönelik
yaptırımlar Başkan Trump’ın Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı basın
toplantısında gündeme geldi. Venezuela’ya yönelik en sert yaptırımların henüz devreye
sokulmadığını belirten Trump’a Venezuela’ya askeri müdahale olasılığı soruldu. Trump
“Bütün seçenekler ve olasılıklar masada” yanıtını yineledi.

RUSYA
ABD ile Rusya’nın Maduro’nun meşruiyeti konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor…
Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile Rusya Dışişleri
Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek için Roma'da
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yaptıkları görüşmenin “olumlu” geçtiği ancak tarafların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas
Maduro’nun meşruiyeti konusundaki görüş ayrılıklarının sürdüğü bildirildi. Elliott Abrams
basına yaptığı açıklamada, “Buraya sırf konuşmak için gelmedik, ben görüşmelerin olumlu
geçtiğini düşünüyorum, iki taraf da birbirlerinin görüşlerini daha iyi anlamaya çalıştı.
Görüşmeler olumlu, anlamlı ve ciddiydi. Krizin derinliği konusunda hemfikiriz. Yine insani
krizin doğası ve ciddiyeti konusunun da farkındayız.” dedi. Rusya’nın Maduro’yu ülkenin
meşru lideri olarak gördüğünü hatırlatan Abrams, “Kim devlet başkanı unvanına sahip olacak
hala ihtilaf noktası.” ifadesini kullandı.

ASYA - PASİFİK
Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev istifa etti… Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev istifa ettiğini açıkladı. Nazarbayev, petrol zengini ülkede 1990'dan beri
devlet başkanlığı görevini yürütüyordu. 78 yaşındaki Nazarbayev, devlet televizyonunda
yayınlanan konuşmasında, "Başkanlık yetkisini reddetme kararı aldım" dedi. Bunun zor bir
karar olduğunu söyleyen Nazarbayev, istifasına herhangi bir gerekçe göstermedi. Kazakistan'ın
anayasası, yeni bir devlet başkanı seçilene dek geçici olarak senato başkanının bu görevi
yürütmesini öngörüyor. Nazarbayev de bir sonraki seçimlere kadar Devlet Başkanlığını Senato
Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in üstleneceğini açıkladı.
Nazarbayev, "Bundan sonra Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi
Genel Başkanı olarak görev yapacağım" dedi… 1991 yılından bu yana görevini sürdüren
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Nazarbayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı olarak
görev yapacağını söyledi. Devlet kanallarından ulusa seslenen Nazarbayev, "Devlet başkanı
olarak yetkilerimi sonlandırma kararı aldım" dedi. Kazak halkının kendisine bağımsız
Kazakistan'ın ilk devlet başkanı olma fırsatını sunduğunu kaydeden Nazarbayev, "Tüm bu yıllar
boyunca bana güvendiniz. Halka hizmet etmek benim için bir mutluluktu. Başımı öne eğerek
sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan
Partisi Genel Başkanı olarak görev yapacağım" ifadelerini kullandı. Yasalara göre, Nisan
2020'de görev süresi sona erecek olan Kazak lider, istifasının nedenine ilişkin bir açıklama
yapmadı.
Yeni Zelanda'dan Erdoğan’a eleştiri… Yeni Zelanda hükümeti Christchurch'teki
saldırıların video görüntülerini seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Winston Peters Pazartesi günü yaptığı açıklamada, katliamın bu şekilde politize edilmesinin
"Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğini tehlikeye soktuğunu" vurguladı ve bu
durumun özellikle yurt dışında yaşayan Yeni Zelanda vatandaşları için büyük bir haksızlık
olduğunu söyledi. Peters dün yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin talebiyle İslam İşbirliği
Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul'da düzenleyeceği olağanüstü toplantıya katılacağını duyurdu.
Peters, Christchurch'teki saldırıların ardından kente gelen Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı
Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu'na videonun kullanımıyla ilgili duydukları
rahatsızlığı kişisel olarak da ilettiğini kaydetti.
Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidi… Yeni Zelanda'da iki
camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası yayınlanan bir ses kaydı IŞİD militanlarını intikam
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almaya çağırıyor. Pazartesi akşamı yayımlanan ses kaydında "İnançsızların liderleri katliamın
kurbanları için sadece timsah gözyaşları dökmüştür" denildi. "Camilerdeki saldırı görüntüleri
IŞİD militanlarını, din ve inanç kardeşlerinin intikamını almaya teşvik etmektedir" ifadesinin
kullanıldığı ses kaydı 40 dakika uzunluğunda. IŞİD'in mesajlarının yayınlandığı sosyal medya
hesapları üzerinden paylaşılan kaydın orijinal olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın rencide edici sözlerini kınıyorum,
ilişkilerle ilgili tüm seçenekler masada… Avustralya Başbakanı Scott Morrison,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde
yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan
Karakoç'u çağırdı. AFP'nin haberine göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan Morrison,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu
ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.
Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul
etmediğini belirtti. Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri"
değerlendireceğini de sözlerine ekledi. "Morrison, "Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri
alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim" dedi.
Erdoğan: ‘Yeni Zelanda saldırganıyla IŞİD aynı kumaştan’… Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının sorumlusuyla IŞİD’in “aynı kumaştan”
olduğunu savundu. Erdoğan bu açıklamasını Washington Post gazetesine yazdığı özel yorumda
dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christchurch zanlısının dünya tarihini ve Hristiyan
inancını saptırarak, kendi çarpık görüşlerini meşrulaştırmaya çalıştığını savundu; insanlar
arasında nefret tohumları yaymaya çalıştığını belirtti. Zanlının Türkiye’yi iki kez ziyaret
etmesinin yanı sıra Fas, İsrail ve Hırvatistan’a da gittiğinin tespit edildiğini kaydeden Erdoğan,
Türk istihbarat ve emniyet kurumlarının cami saldırıların nedenini bulma ve tekrarının
yaşanmasını önlemek amacıyla Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği
yaptığının altını çizdi. Erdoğan, yazıda “Ben terörün dini, dili ve ırkı olmadığını defalarca
vurgulamış bir lider olarak, geçen haftaki terör saldırılarını Hristiyanlığın öğretileri, ahlaki
değerleri ve ilkeleriyle her türlü bağdaştırma çabasını kesin dille reddediyorum” ifadesini
kullandı, Yeni Zelanda’da yaşananların, cehalet ve nefretin zehirli bir ürünü olduğunu savundu.
Geçmişte Türk halkının da benzer teröristler tarafından tarihi çarpıtma çabalarına maruz
kaldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kendini İslam Devleti diye adlandıran terör
örgütünün” de radikal ideolojisi çerçevesinde “İstanbul’u yeniden fethetmeye” çalıştığını
hatırlattı.

TÜRKİYE – TÜRK DÜNYASI
NATO: Rusya’dan S-400 alacak Türkiye’ye müdahale edemeyiz, bu bizim işimiz değil…
NATO Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach, Türkiye’ye hangi silahı satın
alıp almayacağını tavsiye etmenin ittifakın görevi olmadığını söyledi. Defense News’in
sorularını yanıtlayan Peach, Rusya’dan S-400 savunma sistemi alacak olan Türkiye’ye bu
konuda müdahalede bulunamayacaklarını belirtti. “Türkiye çok güçlü ve bağımsız bir müttefik,
Türkiye’nin NATO ile dayanışması çok önemli” diyen Peach, “Türkiye, NATO’ya ve ittifakın
operasyonlarına önemli katkı yapıyor. Bunun karşılığında NATO da coğrafi açıdan dört yol
ağzındaki Türkiye’ye önemli destek veriyor." ifadesini kullandı. Türkiye’nin coğrafi açıdan çok
önemli bir konumda olduğunu, Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağladığını hatırlatan Peach,
NATO’nun bu dayanışmaya büyük önem verdiğini vurguladı. Peach, Türkiye’nin gücü ve
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bağımsızlığının NATO dayanışması için de büyük önem arz ettiğini kaydetti. Rusya ile ilişkiler
ve S-400 savunma sistemi satın alınmasıyla ilgili soru üzerine Peach, “Bu satın alma ulusal bir
konu, silah seçimi tercihi NATO’nun işi değil.” ifadesini kullandı. NATO’nun Rusya’nın
“tahrik” edici faaliyetlerini, Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Doğu Ukrayna’daki gelişmeleri
yakından izlediğini kaydeden Peach, ittifakın Rusya’ya caydırıcılık konusunda kararlı
olduğunu gösterirken, Moskova ile diyaloğu da sürdürmek istediğini vurguladı. Rusya’nın
savunma alanında kara, deniz ve hava silahlarının teknolojilerini modernleştirdiğini tespit
ettiklerini ve bunu Suriye’de de açıkça gördüklerini ifade eden Peach, ittifakın Rusya ile rekabet
ederken, Moskova ile diyaloğun sürdürülmesine de önem verdiğini söyledi.
Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı… Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini
'yüksek' seviyesinden 'yüksek +' seviyesine yükseltti. Ayrıca ABD ya da Almanya ile
yaşanabilecek olası bir gerilimin TL'nin tekrar güç kaybetmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında
bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE
Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından
silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. (20
Mart)
Mart İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Mart’ta Dargeçit ilçe kırsalında sığınak olarak
kullanılan mağaraya yapılan operasyonda; biri sözde bölge sorumlusu, gri listede aranan olmak
üzere toplam 3 terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Şarnak İl jandarma Komutanlığınca; Silopi, İdil, Cizre ve Siirt’te göçer olarak
hayvancılık yapan ve 2017-2018 yılları arasında terör örgütlerine 1.365.000₺ finans sağlayan
şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, biri sözde üst düzey yönetici toplam 8 şüpheli
yakalanmıştır. (19 Mart)
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