26.04.2019

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
GELİŞMELER

SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- ABD PYD’ye çok nitelikli silahlar verdi… Uluslararası koalisyon üzerinden sunulan ABD
silahlarından yeni parti ve lojistik yardımlar PYD’ye ulaştı. Özel kaynak, silah partilerinin
geçtiğimiz Salı günü Irak Semelka sınır kapısını geçtiğini belirterek yeni silahların anti-tank
füzeleri, tanklar ve ABD yapımı uçaksavarları kapsadığına işaret etti. Kaynak, koalisyondan
sunulan nitelikli silahlar arasında İsrail menşeli 'Spike' anti tank-zırhlı füzeler bulunduğunu da
vurguladı. 'Spike' hedeflere isabet kaydetmede büyük hassasiyete sahip elektro optik güdümlü
füze sayılmaktadır. İç seyrüsefer sistemini kapsamaktadır. Füze kara araçları ve İHA'lar dan
atılabilmektedir. Kaynak, uluslararası koalisyonun PYD’ye yüksek etkiye sahip Stinger tipinde
omuzda taşınan kara-hava uçaksavar füzeleri teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Kaynağa göre,
gelişmiş füzeler üssüne ek olarak bu silahların Rumeylan kentinde hava üssünün yakınında
korumasını ABD deniz piyade güçleri ve PYD unsurlarının denetlediği yer altındaki gizli
depoya nakledildi.
- Lavrentyev: İdlib’deki teröristlere karşı noktasal hava saldırıları devam ediyor…
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Astana süreci kapsamındaki Suriye konulu görüşmelerin
12. turunun ilk gününün ardından gazetecilere konuşan Lavrentyev, İdlib’deki durumun farklı
düzeylerde değerlendirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “İdlib’deki çeşitli hedeflere
yönelik hava saldırılarına gelince bu saldırılar kesinlikle sadece terörist grupları yok etme
amacıyla yapılıyor. Bu, oraya kök salan radikallere karşı, teröristlere karşı eylemler. Bu
operasyonlar, birçok kaynağa doğrultarak ve elbette sivillere hiçbir şekilde zarar vermeyecek
şekilde yapılıyor. Bu, Hayat Tahrir eş-Şam hedeflerine yapılan ve onlara zarar veren son
saldırılar için de geçerli”. Lavrentyev, “Bir kez daha tekrarlıyorum, bu tür noktasal ve teyit
ettirilen operasyonlar, saldırılar devam edecek. Ama önceliğimiz sivillerin güvenliğidir” diye
kaydetti.
- Suriye Ordusu ihlal ve saldırılara karşı koyma operasyonlarını sürdürüyor … Ordu birlikleri
İdlib’te gerginliği azaltma anlaşmasına karşı ihlallerini ve civardaki güvenli bölgelere
saldırılarını sürdüren teröristlerin Hama kırsalının kuzeyindeki mevki ve hareket eksenlerini
yoğun ateşe tutmaya devam ediyor. SANA’nın Hama muhabiri topçu birliklerinin dün Hama
İlinin kuzeyi Kastun, Zakkum ve Kleydin beldelerinde kiralık teröristlerin mevki ve hareket
eksenlerini yoğun top ateşine tuttuklarını aktardı. Muhabir top ateşinde teröristlere ait füze
rampaları, siperler ve karargahların içlerinde bulunan teröristler ve cephaneyle birlikte imha
edildiklerini söyledi.
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- Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşumu ilan edilebilir… Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da
Suriye ile ilgili Astana formatındaki müzakerelerin 12. turu başladı. İki gün boyunca devam
edecek olan görüşmelerin sonucunda nihai belgenin kabul edileceği bir genel toplantının
yapılacağı öngörülüyor.
- Rakka'da koalisyon güçleri 1600 sivili öldürdü… ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin
Suriye'nin Rakka kentine yönelik 2017'de dört ay boyunca düzenlediği hava bombardımanları
sonucu 1600 sivilin öldüğü açıklandı. Bilançoyu, Uluslararası Af Örgütü ve Airways adlı
gözlem örgütünün hazırladığı araştırma ortaya koydu. Rapordaki verilere, aylarca süren saha
çalışması ve bilgi analizi sonucu varıldı. Rapor için üç binden fazla uydu görüntüsü izlendiği
açıklandı.

ORTADOĞU-AFRİKA
- İran Savunma Bakanı: Petrol ihracatı tamamen kesilirse aynı güçte yanıt veririz…. İran
Savunma Bakanı Hatami, ABD yaptırımları yüzünden İran’ın petrol ihracatının tamamen
durması halinde aynı güçte yanıt vereceklerini belirtti. Hatami, "İran, ABD’nin baskısına yanıt
olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceği uyarısında bulundu. Bu ne kadar mümkün ve bu tür
eylemler bölge ve tüm dünyada durumu nasıl etkiler?" sorusuna şöyle yanıt verdi: İran ruhani
lideri Ayetullah Hamaney, bu konudaki konuşmasında, İran yetkililerin desteğiyle petrolümüzü
ihraç etmeye mutlaka devam edeceğimizin altını çizdi. Bu bizim için değerli ve ihtiyaç
duyduğumuz bir deneyim olacak. Bizi kaynaklarımızdan mahrum etmeye çalışırlarsa onlara
aynı güçte yanıt veririz ve bunun için tüm imkanlara sahibiz. Ancak petrol ihracatının tamamen
kesilmesinin hiçbir etkisi olmayan ve çok acımasızca bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz
- Mısır Devlet Başkanı Sisi, 3 ay olağanüstü hal ilan etti… Mısır’da, Devlet Başkanı Abdufettah
Sisi, üçüncü defa devlet başkanı olma yolunu açan anayasa değişikliğinin yüzde 88.8 oranında
kabul edilmesinin ardından ilk icraat olarak ülkede genelinde 3 ay olağanüstü hal etme kararı
aldı. Alınan kararda şu ifadeler yer aldı: "Silahlı kuvvetler ve polis güçleri ülke genelinde
güvenliği sağlamak, kamu ve kişisel varlıkları korumak ve vatandaşların hayatlarını güvenci
altına almak için, tehditler ve terörizmin finansını sağlamaya karşı gerekli bütün tedbirleri alır."
- Bağdat: Erbil petrol gelirlerini teslim etmiyor… Irak Petrol Bakanı Samir Gadban,
Bağdat'taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, "IKBY, 2019 bütçesinde varılan
anlaşma gereği günlük 250 bin varil petrol gelirini şu ana kadar Bağdat'a teslim etmedi." dedi.
Bu konuda gerekli adımların atılması için IKBY ile çok yakında iletişime geçileceğini söyleyen
Iraklı Bakan, "Yasalara bağlıyız ve bağlı kalacağız. Bunun dışında üzerinde müzakere
yürütebileceğimiz hiçbir durum yok." ifadelerini kullandı.
- Hizbullah'tan Suudi Arabistan'daki idamlara tepki… Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada,
Suudi Arabistan yönetiminin, özgürlük talebinden başka hiçbir günahı olmayan onlarca masum
vatandaşı hakkında uyguladığı infazlarla suç işlediği belirtildi. Açıklamada, ABD'nin söz
konusu infazlarda Suudi Arabistan'ın suç ortağı olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bizler ABD'yi, bu rejimin kurulduğu günden beri kılıç gücüyle işlediği suçların ve her tarafta
yaptığı katliamların temel ortağı olarak görüyoruz." Hizbullah'ın idam edilen Suudi Arabistanlı
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vatandaşların yakınlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'da işlenen
idam suçlarının önüne geçilmesi için dünya halklarına, hükümetlerine baskı yapmaları
çağrısında bulunuldu.

AVRUPA – AB
- Macron siyasal İslam'ı 'tehdit' olarak tanımladı … Siyasal İslam'ı tehdit olarak tanımlayan
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Siyasal İslam'ın her çeşidiyle, mezhepçilikle,
cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada
tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor" dedi. "Ulusal müzakere" toplantılarında laiklik
meselesinin gündeme geldiğine işaret eden Macron, 1905 laiklik yasasının, etkili bir yasa
olduğunu ve ülkede uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
- AB ülkelerine yapılan sığınma talebi yüzde 40 azaldı… Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı istatistik
ajansı Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), AB ülkelerine yapılan sığınma başvurularını
inceledi. Ajansa göre, 2018 yılında AB ülkelerine 300 binden fazla sığınma başvurusu yapıldı.
Bu oran, 2017 yılının oranlarına göre yüzde 40 daha düşük. Açıklamada, 2018 yılında 333 bin
400 civarında kişinin uluslararası korunmaya uygun bulunduğunu açıkladı. Bu kişiler arasında
çoğunluğu ise ülkelerindeki çatışma ortamından kaçan Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar
oluşturuyor.
- Alman basını: Türkiye AB'den uzaklaşmak için her şeyi yapıyor… Almanya'da yayınlanan
Südkurier gazetesi, Alman siyasetçi Manfred Weber'in 'Türkiye'nin asla AB üyesi olamayacağı'
yönündeki beyanlarını yorumlayarak "Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi
yapıyor. Erdoğan'ın kişisel hırsı Türk hakimiyeti altındaki bir Önasya etki alanı ve erkeklerin
yön verdiği bir retro-İslam’dan yana" ifadelerine yer verdi.
- Bulgaristan Başsavcılığı, Mestan dosyasını kontrol altına aldı… Bulgaristan Başsavcısı Sotir
Tsatsarov, ölümlü trafik kazasına karışan, çoğunluğu Türklerden oluşan Sorumluluk Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan’a yönelik
soruşturmayı kontrol altına aldı. Soruşturmanın hukuksal karmaşıklığa sahip olduğu ve zanlının
bilinen bir kişi olduğundan toplumun bu olaya güçlü ilgisinin söz konusu olduğunu belirten
Tsatsarov, ölen çocuğun ailesinin talebinin de dikkate alındığını söyledi. Daha önce Mestan,
mahkemenin 10 bin leva (yaklaşık 5 bin euro) kefaletle serbest bırakma ve ülkeyi terk etme
yasağı kararına itiraz etmiş ama bu itiraz reddedilmişti.

ABD
- Trump, Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı
verdi… Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın, bu
talimatı Rusya'nın anlaşmalar dışında kalmış nükleer silahlarına yeni sınırlama getirmek
amacıyla verdiği kaydedildi. Ayrıca haberde, Çin'in nükleer kapasitesini ilk kez yeni bir
anlaşma kapsamına almanın yanı sıra Pekin'in stratejik askeri kabiliyetlerini teyit etmenin de
bu çalışmalar çerçevesinde amaçlandığı öne sürüldü.
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- ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye işbirliği telefonu… Beyaz Saray'dan yapılan
yazılı açıklamada, Pence'in, IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki
güvenlik durumuna ilişkin Başbakan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi. Görüşmede IŞİD'in
yenilmesinin ardından mültecilerin evlerine dönebilmesi için ABD’nin destek mesajının
yinelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Başkan Yardımcısı Pence, çok
sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve IŞİD'in soykırımına maruz kalan dini grupları
destekleme çabaları için Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti. Liderler, ABD ile IKBY
arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak'ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli
aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı".
- WSJ: ABD’yi Küba ve Venezüella’da ‘Suriye senaryosu’ bekliyor… Wall Street Journal (WSJ)
gazetesi, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesinin ABD’de gelecek başkanlık
seçimleri öncesinde Donald Trump idaresi için büyük bir başarı olabileceğini, ancak Rusya’nın
Venezüella liderine verdiği desteğin ABD Başkanı’nın planlarını suya düşürebileceğini yazdı.
Trump’ın Batı yarımkürede kendisi için sakıncalı olan tüm yönetimlerin Venezüella’yı
desteklediği düşüncesinde olduğu ileri sürülen yazıda, bu nedenle Washington’a göre
Venezüella liderine ciddi destek veren Küba’ya yönelik baskının, ABD’nin Maduro’yu
‘devirme’ sürecinde yeni bir adımı olduğunun altı çizildi.

RUSYA
- Putin-Kim ilk kez buluştu… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim
Jong-Un, dün Rusya'nın Vladivostok kentinde ilk kez bir araya geldi. Burada bir açıklama
yapan Putin, Kore Yarımadası'ndaki durumun iyileştirilmesi ve ABD'yle olan ilişkilerin
normalleştirilmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kim ise görüşmenin verimli
geçtiğini ve bundan sonra da sürmesini umduğunu belirtti. Konuşmanın ardından her iki liderin
başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı. Toplam 3.5 saat süren zirvenin ardından iki
lider yemeğe geçti.
- Putin’den, Kırım’daki cami açılışı için Erdoğan’ın olası Rusya ziyaretinin formatı üzerinde
düşünme talimatı… Daha önce Putin, Erdoğan’ı Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına davet
etmişti. Erdoğan’ın davete olumlu baktığı bildirilmişti. Kremlin’in açıklamasında, “Rusya
Dışişleri Bakanlığı’na, ilgili dini örgütlerin katılımıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın,
Simferopol’deki Cuma Camii’nin açılışına katılmak için Rusya’ya olası ziyaretinin formatını
inceleme talimatı verildi” ifadeleri kullanıldı. Talimatın yerine getirildiğine dair raporun 1
Haziran’da teslim edilmesi gerektiği kaydedilirken sorumlu kişi olan Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov atandı.
- Narışkin: ABD'nin Venezüella'ya karşı askeri operasyon hazırlığı yaptığına dair belirtiler
var… Moskova Uluslararası Güvenlik Konseyi'nde konuşan Narışkin, ABD'nin
Venezüella'daki meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için girişimlerini
sürdürdüğüne dikkat çekti. ABD'nin Venezüella'ya karşı askeri operasyon hazırlığı yaptığına
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dair şüpheleri bulunduğunu söyleyen Narışkin, "Bu tür belirtiler var ancak planın hayata
geçirilip geçirilmeyeceğini zaman gösterecek" dedi.
- Rusya: Venezuela’da elektrik kesintileri ABD planının parçası… Rusya Savunma Bakan
Yardımcısı Aleksandr Fomin, Venezuela’da son günlerde yaşanan kapsamlı elektrik
kesintilerinin ABD tarafından yürütülen planlı operasyonun bir parçası olduğunu söyledi.
Russia Today’a konuşan Fomin, ABD’nin Venezuela’ya baskı yapmak için her türlü aracı
kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

ASYA - PASİFİK
- Sri Lanka'dan istihbarat zafiyeti itirafı … Terör örgütü DEAŞ'ın aralarında kilise ve lüks
otellerin yer aldığı 8 farklı noktada düzenlediği bombalı saldırıların ardından Sri Lanka'da
hükümet, Hindistan ve ABD'den gelen istihbarat raporlarını ciddiye almadıklarını itiraf etti.
Parlamento Başkanı Lakshman Kiriella, üst düzey yetkililerin ülkede saldırılar
düzenlenebileceğine yönelik istihbaratı hükümetle paylaşmadıklarını söyledi. Öte yandan, Sri
Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando, saldırıları önleyememe sorumluluğunu üstlenerek
istifa ettiğini duyurdu.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Merkez Bankası faizi değiştirmedi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı
toplantısında faizlerde değişiklik yapmayarak, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranını yüzde 24'te tuttu. Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyonda önemli iyileşme
sağlanana kadar süreceği belirtildi ancak 'ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaştırma yapılabilir'
ifadesi metinden çıkarıldı. Dolar/TL, kararın ardından yükselişe geçti.
- Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan İHA üretti… Türk savunma sanayi şirketi
Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerine makineli tüfek monte edilmiş uzaktan
kumandalı küçük bir insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. "SONGAR" adlı ürünün ilk tanıtımı
şirketin resmi Twitter sayfasında yer buldu. Yayınlanan videoda, uzaktan kumandalı ve ufak
boyutlardaki bir iHA'nın makineli tüfekle donatıldığı görülüyor.
- Bakan Pakdemirli: Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla
paylaşmaya hazırız… Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da bir otelde
düzenlenen 'Tanzanya Milli Günü' resepsiyonuna katıldı. Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada
“Tanganyika ve Zanzibar’ın Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti olarak hayat bulmasını sağlayan
bu özel günün Tanzanya için öneminin farkındayız. Türk Hükümeti ve halkı adına, Tanzanya
halkı ve Hükümeti ile Ankara Büyükelçiliği mensupları ve ülkemizde yaşayan Tanzanya
vatandaşlarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
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TERÖRLE MÜCADELE
- İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından
gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e
yükseldiğini açıkladı.
- Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü
tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha
edildi.
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