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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- Rusya: IŞİD, Fırat’ın doğusunda yeniden canlanabilir… Rusya Genelkurmay Başkanlığı
Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Gacimagomedov, IŞİD’in Fırat’ın
doğusundaki Suriye topraklarında yeniden canlanabileceğini belirtti. 8. Moskova Uluslararası
Güvenlik Konferansı’nda konuşan Gacimagomedov, “Fırat’ın doğusu izole bölge olmaya
devam ediyor. Bu da orada halk arasında, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan
ayrılıkçı fikirlerin yükselmesi ve IŞİD’in yeniden canlanması için ön koşullar yaratıyor”
ifadelerini kullandı. ABD’nin Fırat’ın doğusunda, özellikle Hacin’deki operasyonu
tamamlaması bağlamında, ulaşım altyapısının restorasyonunun özel önem kazandığını söyleyen
Rus yetkili, bunun, Suriyelilere hareket etme fırsatını vereceğini ve Fırat’ın iki kıyısında
yaşayanlar arasındaki ilişkilerin onarılmasına yardımcı olacağını kaydetti. Gacimagomedov,
“Rusya, Fırat’ta oto köprüsü inşa etme yönünde defalarca girişimde bulundu ama bu girişimler
ABD ve kontrol altındaki güçler tarafından reddedildi. Benzer adımlar BM aracılığıyla da
atılıyor ama durum halen çözüme kavuşturulmuş değil” diye ekledi. Başkan Yardımcısı ayrıca
Suriye’nin el-Haseke bölgesinde DSG’nin kontrolündeki El-Hol sığınmacı kampındaki ağır
insani durumun devam ettiğini de sözlerine ekledi.
- Rusya Genelkurmayı: İdlib'de El Nusra güç topluyor, bölgenin yüzde 99'u onların
kontrolünde… Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı
Tuğgeneral Stanislav Gacimagomedov, El Nusra Cephesi militanlarının nüfuzunun İdlib
gerilimi azaltma bölgesinin neredeyse tamamına yayıldığını söyledi. Gacimagomedov, "Kasım
2018'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinin yüzde 52'sini kontrolü altında tutan Nusra militanları,
bugün ise yaklaşık yüzde 99'unu kontrol ediyor. İdlib'deki terör örgütü üyeleri varlığının
Suriye'de çatışmaların sona erdiğini söylemeye imkan tanımıyor" ifadelerini kullandı.
- Şoygu: Suriye'de hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerde petrol kaçakçılığı devam
ediyor… Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de hükümetin kontrolü altında olmayan
bölgelerde petrol kaçakçılığının hâlâ daha devam ettiğini söyledi. Şoygu, Suriye dışına petrol
taşıyan bir kilometrelik 'petrol konvoyu'nun yer aldığı görüntüleri katılımcılarla paylaştı.
Şoygu, "Petrol karşılığı elde edilen paralar nereye gidiyor?" sorusunun akıllara geldiğini ifade
etti. Şoygu, petrol taşıyan tankerlerin varış noktalarının hangi ülke olduğunu ise paylaşmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'yla ilişkilerin gergin olduğu dönemde pek çok
kez Suriye petrolünün IŞİD militanları tarafından Türkiye'ye kaçırıldığına ilişkin ayrıntılı
açıklamalar yapmıştı. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye'de Eylül 2015'te başladıkları
harekatlar sırasında IŞİD'e ait çok sayıda petrol konvoyunu ve tankerini imha etmişti.
- İdlib’te patlama: En az 15 sivil hayatını kaybetti… İdlib’in Cisr eş Suğur ilçesinde henüz
nedeni belirlenemeyen saldırıda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
- BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı… Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin
insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin İdlib kentindeki
çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini ifade
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ederek, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye 'gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapma'
çağrısında bulundu.
- Suriye: Türkiye Afrin’i bölme ve azletme duvarı örerek uluslararası kanunları ihlal ediyor…
Suriye resmi haber ajansı SANA’da Türkiye’ye ağır suçlamalar içeren bir haber yayımlandı.
Buna göre; Suriyelilere karşı suçlarını devam ettirmek ve uluslararası kanunlara yeni ihlalde,
Türkiye, Suriye topraklarının bölünmez parçası ve bölgeyi birbirinden bölmenin bir bölümü
olarak doğal coğrafi çevresinden azletmek için Kuzey Halep kırsalı Afrin kenti çevresinde
beton duvar örmeye başladı. Yerel kaynaklar ve mutabık medya raporları, “Türk kuvvetlerinin
geçen bir hafta içerisinde Afrin’i kuzey Halep bölgelerinden ayırmak için Celbel Köyünde,
kuzeyde Mreymin Köyünden güneyde Keymar’a güneybatıda Celbel Beldesine kadar azletmek
için beton duvar inşa etme çalışmalarını tamamlamak üzere sivillerin ev ve mülklerinin
bulunduğu geniş yıkım eylemleri uyguladığını ifade ediyor. Kaynaklar, Suriye toprakları
dahilindeki bir bölgede gözetleme kuleleriyle birlikte 70 km’lik duvar örmek için acil plan
plandan söz ediyor.
- Suriye’nin tamamı terör ve gayrı meşru güçlerden kurtarılacak… Suriye Savunma Bakan
Yardımcısı Mahmut el Şavva Suriye’nin istisnasız her karış toprağını terör ve Suriye’nin onayı
olmaksızın bulunan yabancı güçlerden kurtarılacağını vurguladı. Uluslararası Moskova
Güvenlik Konferansının açılışında konuşan Savunma Bakanı Yardımcısı Şavva; ABD güçleri
ve onlara tabi kiralık teröristlerin Rükban Kampına insani yardımların girişini ve kampta
bulunan on binlerce masum sivilin kurtarılmasını engellemeye devam ettiklerini vurguladı.
Şavva Suriye’nin; ABD idaresinin Suriye’de kanun ve kararlara aykırı şekilde bulunan
güçlerinin bir kısmını bırakmasına ilişkin açıklamalarını mutlak bir şekilde reddettiğinin altını
çizdi. ABD ve müttefiklerinin terörü edat olarak kullanarak Suriye ve halkına karşı yıllardır
yürüttükleri savaşa dikkat çeken Şavva; Suriye düşmanlarının terör aracılığı ile elde
edemedikleri hedeflerini ekonomik yaptırımlarla elde edemeyeceklerini belirtti. Şavva
Suriye’nin; “teröre karşı savaştığını” iddia ederken aslında terörü destekleyen ve terörle ciddi
mücadeleyi engelleyen uluslararası koalisyon güçlerinin hal edilmesini, Suriye’nin izin ve
onayı olmaksızın Suriye’de bulunan tüm yabancı güçlerin Suriye’den ayrılmalarını talep
ettiğinin altını çizdi. Türkiye rejiminin İdlib konusunda Soçi’de yapılan anlaşma gereğince
üstüne düşen sorumluluklardan kaçmaya devam ettiğini belirten Şavva; Suriye’nin istisnasız
tüm topraklarının terör ve destekçilerinden temizlenmesine dek savaşını azim ve kararlılıkla
sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.
- Rusya: Beyaz Miğferler Suriye’de yeni kimyasal provokasyonlar hazırlıyor… Rusya’nın BM
Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, Suriye’de Beyaz Miğferler’in kimyasal silahla
yeni provokasyonlar için hazırlıklar yaptığını belirtti. BM Güvenlik Konseyi toplantısında
konuşan Safronkov, “Beyaz Miğferler adlı sahte insani örgüt, Suriye’nin meşru yönetimini
kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla yeni provokasyonlar için hazırlıkları
sürdürüyor” dedi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral
Viktor Kupçişin, bugün yaptığı açıklamada yabancı medya organlarının çalışanlarının, Hama
bölgesinde 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması sonucu bir ailenin ölümü'nü gösteren
bir mizansen çekim gerçekleştirdiğini belirtmişti.
- SMDK Suriye'de ilk ofisini bugün açıyor… Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu
(SMDK) Yöneticisi Abdullah Gedo bugün Halep'e bağlı Çobanbey'de ofis açacaklarını
belirterek bir ilk niteliğindeki bu adımın Suriye'ye dönüşün ilk aşaması anlamına geldiğini
söyledi. Gedo şu ifadeleri kullandı: "Suriye muhalefeti yüksek müzakere heyeti ile misafirler
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ofisin açılışını yapmak üzere bugün Gaziantep'ten Çobanbey'e gittiler. Ofisin Suriye'de ilk kez
açılması çok önemli. Suriye muhalefetinin artık Suriye'ye döneceğinin ilk adımı. Suriye
muhalefeti artık Suriye'de olmalı." Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen
SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.
ORTADOĞU-AFRİKA
- Yemen savaşı en fazla hamileleri ve bebekleri vuruyor… Sınır Tanımayan Doktorlar,
Yemen'de dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta hamile kadınların ve bebeklerin daha
büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çekti. İki yılda bin 500'ün üstünde bebeğin öldüğü
açıklandı.
- Ruhani: ABD ile ancak özür dilerse müzakere ederiz… İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD
ile ancak baskıyı sona erdirmesi ve özür dilemesi durumunda müzakereye oturabileceklerini
açıkladı. Dini lider Hamaney'den de "Yaptırımlar bir yere varmaz" açıklaması geldi.
- İran, ABD'yi Tahran’a uyguladığı petrol ambargosunun sonuçları konusunda uyardı… İran
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Tahran’a uyguladığı petrol
ambargosunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak, Tahran’ın petrol alıcıları
bulmaya devam edeceğini ve bu petrolü taşımak için Hürmüz Boğazı’nı kullanacağını söyledi.
Zarif, ABD’nin İran’ı durdurmayı denemesi halinde ise bunun sonuçlarına katlanmak için hazır
olması gerektiğini bildirdi. New York’ta düzenlenen bir toplantıda konuşan Zarif, “Biz, İran’ın
petrolünü satmaya devam edeceğine inanıyoruz. Petrolümüz için alacaklı bulmayı
sürdüreceğiz. Biz ayrıca, petrolümüzü satmak için Hürmüz Boğazı’nı güvenli geçiş yolu olarak
kullanmaya devam edeceğiz.” dedi. Zarif, “Eğer ABD, bizi engellemek için çılgınca önlemler
alırsa, bunun sonuçlarına hazırlık olmalı.” ifadesini kullandı.
- Çoğu Şii 37 kişiyi asan Suudi Arabistan'a BM'den tepki… Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bu hafta içinde çoğu Şii 37 kişiyi kafalarını
keserek idam eden Suudi Arabistan'ı kınadı. Bachelet, Cenevre'de yaptığı açıklamada "İdam
edilen kişilerden üçünün bu cezayı aldıkları sırada 18 yaşının altında olması ayrıca dehşet
verici." dedi. Bachelet, Suudi Arabistan vatandaşı bu kişilerin Şii olmaları nedeniyle adil
yargılanmamış olmalarının muhtemel olduğunun altını çizdi. BM yetkilisi davalar sırasında
zanlılardan "işkence" yapılarak itiraflar alındığı yönünde raporlar olduğunu dile getirdi.
İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü ise kafası kesilerek idam edilen kişilerden en az
14'ünün 2011-2012 yılları arasında hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için tutuklandığını
aktardı. Af Örgütü, salı günü yaptığı açıklamalarda idam edilenlerden Abdülkerim el-Havaj'ın
tutuklandığında 16 yaşında olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ise infaz edilen kişilerin terör
suçu işlediğini açıkladı. Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın idam ettiği kişilerden 11'inin İran'a
casusluk yapmaktan ceza aldığını belirtti.
AVRUPA – AB
- Fransa'da ilk "sözde Ermeni soykırımını anma günü"… 24 Nisan'ı geçen Şubat ayında
"sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan eden Fransa, bugün ilk kez bu kapsamda
resmi tören düzenledi. Trump ise 24 Nisan açıklamasında yine "Büyük Felaket" ifadesini
kullandı.
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- Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan anlaşmadan
çekildi… Ukrayna'nın, Sovyet icatlarıyla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmemesi hakkındaki
anlaşmadan çekildiği belirtildi. Anlaşma kapsamında taraflar SSCB döneminde yapılan gizli
icatlara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmişti.
- Putin’den Ukrayna’nın doğusunda yaşayanlara Rus pasaportu ve vatandaşlık kolaylığı…
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın
Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik
kararnameyi imzaladı. Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayanların kolayca Rusya
pasaportu alabilmesi için imzaladığı kararnameye ilişkin olarak, bunun tamamen insani
sebeplerden alınmış bir karar olduğunu söyledi. İstediklerinin, pazar günkü devlet başkanlığı
seçimlerinde zafer kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy başkanlığında oluşturulacak yeni
Ukrayna yönetimine zorluk çıkarmak olmadığını belirten Rusya lideri, Donetsk ve
Lugansk bölgelerinde yaşayanların hiçbir hakka sahip olmamasınınsa kabul edilemez olduğunu
vurguladı. Kremlin’inin açıklamasına göre, Donetsk ve Lugansk’ta yaşayanlar başvurularının
ardından üç ay içinde Rusya pasaportu alabilecek. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde
alındığı kaydedilen kararla kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı
belirtildi. Rus liderin kararı imzalaması Ukrayna’da görevdeki Devlet Başkanı Pyotr
Poroşenko'nun, pazar günkü seçimlerde daha önce hiç siyasi deneyimi olmayan komedyen
Vladimir Zelenskiy karşısında hezimete uğramasını izledi. Ukrayna’da 2013 sonunda patlak
veren hükümet karşıtı protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşmesi
ardından ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.
Bölgede hala bağımsızlık isteyen milisler ve Ukrayna hükümet güçleri arasındaki çatışmalar
devam ediyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on binden fazla insan yaşamını
yitirdi. Bölgedeki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de
dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak, ateşkes anlaşmasından sonra da
taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD
- ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti…
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Akdeniz’de Abraham Lincoln ve John C.
Stennis uçak taşıyıcı gemileri ile yapılan tatbikatın Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu
açıklamasını yaptı. Huntsman, tatbikatın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması için Rusya’nın
‘istikrarsızlığa yol açan’ eylemlerine son vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti. Abraham
Lincoln ve John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri 23 Nisan’da Akdeniz’de ortak tatbikata
başladı. Bölgedeki gemi grubu arasında 130 uçak, 10 gemi, 9 bin asker bulunuyor. Abraham
Lincoln filosu ile John C. Stennis uçak gemisi muharebe grubu, 2016’dan beri ilk kez
Akdeniz’de aynı anda faaliyet gösteriyor. ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman,
USS Abraham Lincoln gemisinden uçak gemisi grubunun eğitimlerini izledi. Huntsman
“Akdeniz’deki iki uçak taşıyıcının her biri, uluslararası diplomasinin 100 bin tonluk birer
temsili. Bu gemilerin güçlü savunması ile birleşen diplomatik temaslar ve diyalog; Rusya’ya,
ABD ile gerçekten daha iyi ilişkilere sahip olmak istiyorsa, dünyanın dört bir yanındaki
istikrarsızlığa yol açan eylemlerine son vermesi gerektiğini gösteriyor” dedi.
- Trump’a rağmen yasadışı göçmenleri tanıyan ABD eyaletleri var… Trump’ın yasadışı
göçmenlere yönelik politikaları ülke genelinde etkisini gösterse de, yasadışı göçmenleri tanıyan
12 ayrı eyalet statülerine bakmadan kaçak durumda yaşayan bu kişilere ehliyet ve eyalet kimliği
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sağlıyor. Federal yönetimin yasadışı göçmenlere karşı başlattığı tutuklama, sınır dışı edilme
gibi yöntemlerin aksine bu 12 eyalet yasadışı göçmenlere karşı bir ayrımcılık politikası
uygulamıyor. California, Colorado Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New
Mexico, Nevada, Utah, Vermont, Washington ve District of Columbia eyaletlerinde yaşayan
yasadışı göçmenler herhangi bir Amerikan vatandaşı ya da ülkede yasal statüyle yaşayan diğer
kişiler gibi ehliyet alabiliyor.
- Bloomberg: Trump, Hafter'le yaptığı görüşmede Trablus'a yönelik operasyonunu
desteklediğini söyledi… ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Libya'nın doğusundaki
güçlerin lideri General Halife Hafter ile yaptığı telefon görüşmesinde Hafter'in ABD ve
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine
(UMH) yönelik operasyonunu desteklediğini söylediği iddia edildi. Bloomberg haber sitesinin
ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM
tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini
belirttiği öne sürüldü. Ayrıca isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Bloomberg'e
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon
görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü. Trump'ın Hafter ile
telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu
Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra
gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri
öne sürüldü. Trump, 15 Nisan'da Hafter ile telefon görüşmesi yapmıştı. Beyaz Saray, Trump'ın
Hafter'le "devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme
gereğini ele aldığını" açıklamıştı. Açıklamada "Başkan, Mareşal Hafter'in terörle mücadeledeki
rolünü ve Libya'nın petrol kaynaklarını korumadaki rolünü takdir etti ve ikili, Libya'nın
istikrarlı bir demokratik siyasal sisteme geçişi için ortak bir vizyonu ele aldı." ifadelerine yer
verilmişti. Sisi ise 9 Haziran'da Beyaz Saray'da Trump'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından
Trump 14 Nisan'da Nahyan ile telefon görüşmesi yapmıştı.
- ABD’li Senatör Menendez: S-400’ün Türkiye için büyük sonuçları olur… ABD’de Demokrat
Partili Senatör Bob Menendez, Ankara’nın Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alması halinde
Türkiye’ye karşı ‘büyük sonuçları’ olacak ciddi yaptırımlar getireceklerini söyledi. Menendez,
S-400 satın alınırsa ABD’nin üslerini Yunanistan dahil başka ülkelere taşıyabileceğini belirtti.
RUSYA
- Rusya: S-400'lerin teslimatı Temmuz'da… Rusya, ABD ile gerginliğe neden olan S-400'lerin
Türkiye'ye teslimatına Temmuz'da başlayacağını duyurdu. ABD, S-400’ler nedeniyle
Türkiye’ye F-35 gönderimini durdurmuştu.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlıyor… Kuzey
Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın
Vladivostok kentinde düzenlenen tarihi zirve için bir araya geldi. Görüşmelerin açılışında
konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerin bu ziyaret sayesinde
gelişeceğine emin olduğunu ve görüşmelerin Kore yarımadasındaki anlaşmazlığa son vermek
adına sorunları belirlemeyi sağlayacağını açıkladı. Kim Jong Un ile ilk defa yüz yüze buluşan
Putin ayrıca Pyongyang’ın Washington ile ilişkilerini normale döndürme çalışmalarını
desteklediğini de belirtti.
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- Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kuzey Kore ile üst düzey temaslar askeri işbirliğine ivme
kazandırıyor… Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kvang-çol ile bir araya gelen Şoygu,
Rusya’nın Kuzey Kore ile işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu kaydetti. "Rusya, Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine önem veriyor. İleride
işbirliğimizi geliştirmeye kararlı olduğumuzu doğruluyoruz" diyen Şoygu, Rusya’nın Kuzey
Kore ile siyasi diyaloğu derinleştirme niyetinde olduğunu ve iki ülke liderinin yapacakları
görüşmenin dönüm noktası olacağını vurguladı: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yapacağı görüşme şüphesiz Rus-Kore ilişkilerinde dönüm
noktası olacak. Üst düzey temaslar, askeri işbirliği de dahil olmak üzere birçok farklı alanda
ikili ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracak.”
- Rusya’da dünyanın tek yüzer nükleer santralinin testleri tamamlandı… Rusya Devlet
Nükleer Enerji Kurumu’na (Rosatom) bağlı Rosenergoatom, dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer
güç santrali Akademik Lomonosov’daki reaktörlerin testlerinin başarıyla tamamlandığını
duyurdu.
- S-500 seri üretime hazırlanıyor… Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-500
hava savunma füze sistemi için araştırma ve geliştirme çalışmalarının son aşamaya geldiğini
belirtti. Manturov, “Araştırma ve geliştirme çalışmalarında sonuna gelindi ve seri üretim için
hazırlıklar yapılıyor” dedi.
- Şoygu: Rusya, ABD’nin füze savunmasını alt edebilecek silahlara sahip… Rusya Savunma
Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın ABD’nin füze savunmasını alt edebilecek teçhizatlara sahip
olduğunu söyledi. NATO’nun Rusya’nın Batı’ya karşı tehdit olduğu bahanesiyle attığı adımlara
yanıt vereceklerini de vurguladı. Şoygu “Füze savunması hiçbir zaman mevzilerin yüzde 100
korunmasını sağlayamaz. Füze savunmasını alt edebilecek silahlar kısa zamanda geliştirilip
kullanıma alınabilir ve Rusya bu görevi yerine getirdi” dedi. “Füze savunma sistemlerinin
istikrarsızlığa götürebilecek bir yanı olduğunun açık. Kontrolsüz ve sınırsız şekilde bu
sistemlerin konuşlandırılması güveni baltalıyor, silah yarışını tetikliyor” diyen Şoygu, ABD’nin
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıktığı bu dönemde bunun özellikle
güncel bir durum olduğunu vurguladı.
ASYA - PASİFİK
- Sri Lanka'da fatura Savunma Bakanı ve Emniyet Müdürü'ne kesildi… Sri Lanka Devlet
Başkanı Sirisena, 359 kişinin ölümüne neden olan saldırılar sonrası Savunma Bakanı ve
Emniyet Genel Müdürü'nün istifasını istedi. Sirisena, yetkilileri ellerindeki istihbaratı
paylaşmamakla suçluyor. Saldırılarda hayatını kaybeden insan sayısı 359’a yükseldi.
- ABD ve Afgan ordusu Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü… BM raporuna göre 2019'un ilk
çeyreğinde ABD ve Afgan ordusunun saldırılarında kaydedilen sivil ölümlerin sayısı, Taliban
ve milislerin öldürdüğü sivillerin sayısını geçti. BM Afganistan Yardım Misyonu'nun
(UNAMA) raporuna göre, 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında ABD öncülüğündeki uluslararası
koalisyonun saldırılarında 305 sivil hayatını kaybederken, milis güçler 227 sivilin ölümüne
neden oldu. Hükümet ve hükümete destek veren birliklerin saldırıları sonucu yaşanan sivil
ölümlerinin çoğunun Amerikan hava saldırıları ve karadaki arama çalışmaları sırasında
gerçekleştiği kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde toplam 581 sivilin öldüğü ve bin 192 sivilin
yaralandığı belirtiliyor. UNAMA’nın raporunda, bu yılın ilk üç ayında kaydedilen sivil
ölümlerinin 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azaldığına da yer verildi. Geçen

6

yılın aynı döneminde ölen ve yaralanan sivillerin sayısı toplam 2 bin 305 olarak kaydedilirken,
bu yıl bu sayının bin 773’e düştüğü kaydedildi. BM Afganistan Yardım Misyonu'nun verilerine
göre geçen yıl Afganistan'da en fazla sivil ölümünün yaşandığı yıl oldu. Bu verilere göre 2018
yılında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan: Ankara'yla ilişkilerin düzeleceğine dair bir
belirti yok… Türkiye'den gelen sinyallerin çok umut verici olmadığını söyleyen Ermenistan
Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Ankara'yla ilişkilerin düzeleceğine dair bir belirti
bulunmadığını belirtti.
- MSB: Akar ve Çavuşoğlu bir araya geldi… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği heyetler arası değerlendirme toplantısında, Ege
Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli
bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konuları ele alındı, Türkiye'nin hak
ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.
- CHP’den Çavuşoğlu’na soru önergesi: SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?...
CHP’li Ünal Çeviköz, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında görüşmeler yapıldığını söylediğini ifade ederek,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, "SDG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi
tarihte başlamıştır? SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?" diye sordu. CHP’li Ünal
Çeviköz, önergesinde Bakan Çavuşoğlu’ndan şu sorularına yanıt istedi:
*ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile SDG arasında görüşmeler
yapıldığını açıklaması size danışılarak mı yapılmıştır?
*SDG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi tarihte başlamıştır? Günümüze kadar
toplam kaç görüşme yapılmıştır?
*SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?
*Görüşmelerin detaylarını Türkiye kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız? Görüşmeleri
kamuoyundan bugüne kadar gizleme gerekçeleriniz nelerdir?
*Suriye'deki durum hakkında SDG dışında başka hangi gruplarla görüşüyorsunuz?
TERÖRLE MÜCADELE
- Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava
harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve
mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. (24 Nisan)
- Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör
örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler
imha edildi. (23 Nisan)
- Çanakkale’de her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı’nın katıldığı Anzak günü
etkinliklerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen ve IŞİD mensubu olduğundan
şüphelenilen bir kişi yakalandı. Emniyet kaynaklarına göre Tekirdağ’da yakalanan zanlı Suriye
uyruklu. (22 Nisan)
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