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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
GELİŞMELER
ORTADOĞU-AFRİKA
İran Dışişleri: Rusya'dan S-400 satın alma talebinde bulunmadık… İran Dışişleri Bakanlığı,
Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istedikleri yönündeki haberleri yalanladı. İran
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi Fars haber ajansına demecinde, "Rusya'dan S-400
talebinde bulunmadık. Şu anda bu savunma sistemine gereksinim duymuyoruz" dedi.
IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı… Erbil kentindeki Saad Abdullah
Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, eski IKBY Başkanı
Mesut Barzani ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı. Barzani'nin
yemin törenine iştirak eden Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
paylaşımda, "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki
dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte
sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Tahran'da: Nükleer anlaşmayı korumaya çalışıyoruz, ama mucize
yaratamayız… Tahran ziyaretinde AB'nin nükleer anlaşmaya desteklediğini, ama tek başına
mucize yaratamayacağını belirten Maas, ABD ile İran arasında olası savaşın engellenmesi
için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısı yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi
artı Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı
(JCPOA) denilen nükleer anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmesinden beri can
çekişirken; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Tahran'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Trump'ın 'tarihteki en ağır' diye nitelediği İran'a yönelik yaptırımlarının gölgesinde
gerçekleşen ziyarette, Maas ilkin İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşüp ortak basın
toplantısı düzenledi.
DSM: Olası güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok, görüşmeler sürüyor… ABD’nin
Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon
bölge konusunda Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında ‘genel bir uzlaşı’
olduğuna dair açıklamasını, DSG'nin siyasi kanadı DSM değerlendirdi. Demokratik Suriye
Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) yöneticisi Ekrem
Huso, 'güvenli bölge' konusunda henüz kesinleşen bir anlaşmanın olmadığını söyledi.
Zarif: Hiçbir savaşı başlatan taraf olmadık, bize savaş açan da savaşı bitiren taraf
olmayacak… Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı
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Cevad Zarif, "Hiçbir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir
ülke de savaşı bitiren taraf olmayacak" dedi. Tahran'da Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ortak
basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'a yönelik bir saldırının söz
konusu olması durumunda ülkesinin sert karşılık vereceğini belirtti. "Hiç kimse halkımıza
yönelik bir girişimde bulunamaz. Bu takdirde sert bir cevapla karşılanır. Biz hiçbir savaşı
başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf
olmayacaktır" diye konuşan Zarif, bölgedeki sorunların kaynağının 'İsrail'in işgalci
müdahaleleri ve ABD'nin sınırsız desteği' olduğunu vurguladı.
Ruhani: AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalı… İran Cumhurbaşkanı
Ruhani, Avrupa Birliği ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine
getirmeleri gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani, nükleer anlaşma ve bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkeler arasındaki ilişkiler ile bölge güvenliği
üzerinde olumsuz etki oluşturma dışında bir neticesi olmadığını savunan Ruhani, "İran
yaptırımların uygulanması ve baskıların dayatılmasıyla kesinlikle dibe vurmamıştır. ABD
haksız yaptırımlarla ekonomik terörizm doğrultusunda hareket ediyor. İnsanların ilaç ve
gıdaya erişiminin önünü kapatanlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Yaklaşık 1.8 milyon Suriyeli sığınmacı evine döndü… Rusya ve Suriye kurumlar arası
koordinasyon merkezleri, şu an itibarıyla yaklaşık 1.8 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine
döndüklerini açıkladı. Rusya ve Suriye kurumlar arası koordinasyon merkezlerinden yapılan
ortak açıklamada, merkezlerin gösterdiği çabalar sayesinde şu an itibarıyla yaklaşık 1.8
milyon Suriyeli sığınmacının evlerine dönüş yaptıkları kaydedildi.
Rusya: Suriye'de militanlar Lazkiye bölgesinde ve Halep’te ateşkesi ihlal etti… Rusya
Savunma Bakanlığı, Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye bölgesinde ve Halep
kentinde ateşkesi ihlal ettiklerini bildirdi. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi
Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına açıklamasında, Suriye'de devreye
alınan ateşkese rağmen yasadışı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğini, son
24 saat içinde militanların Lazkiye bölgesinde ve Halep kentinde ateş açtıklarını kaydetti.
Kupçişin, “Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Ayn-el-Hanzir, Raşa, Sandran, Hamrat,
Mukattal, Ayn-el-Aşra, Dahar-ebu-Esad, Royset-Ruşu, Nahşebba ve Kara-Galiya ilçelerinde,
ayrıca Halep kentinin Hara ve Binyamin mahallelerinde ateş açtı” diye konuştu.
Netanyahu: İran atom bombası imal etmeye çok yakın… İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın
atom bombası üretmeye her zamankinden daha yakın olduğunu savundu. İsrail Kamu Yayın
Kuruluna (KAN) göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve tüm dünyanın
güvenliğini tehlikeye sokacak olan İran'ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin
vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Netanyahu İran'ı yıkmakla tehdit
ediyor" açıklamalarına cevap veren Netanyahu, "Gün aşırı İsrail'i yok etmekle tehdit eden
Tahran'dır" dedi.
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Mali'de Dogon köyüne yapılan silahlı saldırıda en az 100 kişi öldürüldü… Batı Afrika ülkesi
Mali'nin, kabileler arası çatışmaların sık sık görüldüğü orta kesimlerinde, Dogon etnik
grubunun yaşadığı bir köye yapılan saldırıda yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Nijerya'da silahlı saldırılar: Ölü sayısı 43'e yükseldi… Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın
kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda ölü sayısı 43'e çıktı.
AVRUPA – AB
Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor… Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana
kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı
Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti.
Türk Akım projesinden çıkartılan Arkad Konsorsiyumu karara itiraz etti… Türk Akım
projesinin Bulgaristan topraklarındaki bölümünü inşa edecek İtalyan-Suudi Konsorsiyumu
Arkad’ın, projeden çıkartılması kararı ile ilgili Rekabeti Koruma Komisyonu'na itirazda
bulunduğu belirtildi.
İngiltere'de başbakan adayları kesinleşti: '10 Numara'ya 10 aday… Yeni lider adayları şöyle:
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock,
Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri
Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic
Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.
'Polonya, ABD'nin Türkiye'ye teslimatını iptal etmesi halinde F-35'leri daha erken almayı
umuyor'… Polonyalı yetkililerin, ABD’nin Türkiye’ye teslimatını iptal etmesi durumunda F35 avcı uçaklarının kendilerine teslim sürecini hızlandırmayı umdukları bildirildi. Sputnik’e
konuşan kaynak, “Polonyalı yöneticiler, Ankara’nın S-400 füze savunma sistemlerini satın
alması nedeniyle Türkiye ve ABD arasında oluşan ihtilafı çok dikkatli bir şekilde izliyor. Zira
bu durum, 5. nesil F-35 avcı uçaklarının Türkiye’ye satışı iptal olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD
Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı… Pentagon, Türk pilotlara
ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin
sonlandırıldığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35
avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi. Pentagon Sözcüsü, "Türk politikasında bir
değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle
yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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ABD Temsilciler Meclisi 'S-400 ile F-35 birlikte alınamaz, tercih yapılması gerek' dedi,
Türkiye tepki gösterdi… Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği 'ABDTürkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı kararı değerlendirdi ve bunun iki
ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını
bildirdi. Türkiye ile tarihi ittifakın vurgulandığı kararda, ABD-Türkiye ortaklığını ve
Türkiye'nin NATO’daki rolünü tehlikeye atabilecek Rusya ile askeri bir ilişkiden kaçınılması
çağrısı yapıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Ulusal
güvenlik teknolojimizi Rusya'ya açma riskini alamayız" dedi.

RUSYA
‘Türkiye İdlib'deki militanlara silah gönderiyor’ iddialarının sorulduğu Lavrov: Söz konusu
haberleri görmedim… Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki militanlara silah
gönderdiği iddiaları sorulunca, bu haberleri görmediğini söyledi. Ancak Lavrov Türkiye'nin
İdlib'deki muhalifleri teröristlerden ayırma görevini daha çabuk yerine getirmesini
beklediklerini belirtip buradaki teröristlerin saldırılarına 'yıkıcı yanıtlar' vereceklerini
vurguladı.
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