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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
GELİŞMELER
ORTADOĞU-AFRİKA
İdlib’de Saldırı… Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında: “İdlib Gerginliği Azaltma
Bölgesindeki 10 Numaralı Gözlem Noktası’na Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki
bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.” İfadeleri yer
aldı
Türkiye ve Rusya ara buluculuğunda Suriye'de ateşkes iddiasına ÖSO'dan yalanlama…
Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde muhalifler
ve Beşar Esad'a bağlı güçler arasında ateşkes ilan edildiği yönündeki iddialara Özgür Suriye
Ordusu'ndan (ÖSO) yalanlama geldi.
Husiler Suudi havaalanına füze saldırısı düzenledi, '26 kişi yaralandı'… Yemen kanalı el
Mesireh'in Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na seyir
füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurmasının ardından, Suud liderliğindeki Arap koalisyonu
da saldırıyı teyit etti. 26 kişinin yaralandığını duyuran koalisyona göre içlerinde üç kadın ile
iki çocuğun da bulunduğu çeşitli milliyetlere mensup 26 yolcu yaralandı.
Ruhani: ABD, İran'a karşı yaptırım seçeneklerini tüketti, artık bu yoldan çark etmeye
çalışacak… Önemli diplomatik temaslar yürüten İran Cumhurbaşkanı, Trump yönetiminin
Tahran'a baskı uygulamak için elindeki tüm seçenekleri kullanıp tükettiğini ve bugünden
itibaren baskılarla tehditleri sona erdirmeye başlayacağını söyledi. Washington-Tahran
arasında arabuluculuk çabasındaki Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas'ın ardından Japonya
Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlayacak olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, öncesinde
kabine toplantısında Amerikan yaptırımlarını değerlendirdi. Ruhani, Trump yönetiminin İran
ve İran halkına baskı yapmak için elinde başka bir seçeneği kalmadığını belirtti.
Zarif: Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor… Ortadoğu ülkelerinin
büyük miktarlardaki silah ithalatını eleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
Birleşik Arap Emirlikleri’ni ayrıca hedef aldı ve bu ülkenin bölgedeki ‘ikinci İsrail’ olmaya
çalıştığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Press TV tarafından

1

aktarılan konuşmasında “Bölgede bulunan üç ülke, ABD ile ilişkileri sayesinde güvenliklerini
sağlayacaklarına inanıyor” ifadelerini kullandı.
ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın Irak'taki bağlantılarına yaptırım… ABD Hazine
Bakanlığından yapılan açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Bağdat'taki South Wealth
Resources Company (SWRC) adlı şirket ve bu şirketin iki yöneticisi Mekki Kazım Abdül
Hamid El Esadi and Muhammed Hüseyin Salih El Hasani'ye yaptırım kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şirketin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Irak'taki
yapılanması ile bağlantılı olduğu ve bu yapılanmaya yüz milyonlarca dolar değerinde silah
kaçırdığı savunuldu.
Ruhani: İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak… İran Cumhurbaşkanı
basın toplantısında, Abe'nin gelecekle ilgili iyimser olduğunu ve olumlu değişikliklerin yolda
olduğuna inandığını aktardı. Ruhani, Japonya'nın nükleer anlaşmanın devam etmesini
desteklediğini, Abe'nin bu anlaşmayı bölge ve dünya için faydalı gördüğünü belirtti.
Suriye parlamentosu, Tartus limanının Rusya’ya kiralanmasını onayladı… Suriye
parlamentosu, Tartus limanına yatırım yapılmasıyla ilgili Suriye hükümeti ve Rus STG
Engineering şirketi arasında imzalanan anlaşmanın onaylanmasına dair yasa tasarısına onay
verdi. Yasa tasarısının, 2018 Aralık ayında imzalanan hükümetler arası protokole dayandığı
kaydedilen açıklamada, “Sözleşme kapsamında STG Engineering, proje amaçları için gereken
araç gereç, malzeme ve teçhizat girişine uygulanan vergilerden muaf tutuluyor. Şirket ayrıca
sözleşmenin imzalandığı tarihten limanı genişletme projesinin sonuna kadar ama 6 yılı
geçmeyecek şekilde, Suriye’de uygulanan tüm vergilerden muaf tutuluyor” ifadelerine yer
verildi.
Sudan'da yeni darbe girişimi: Bertaraf edildi, 68 polis gözaltına alındı… Suudi Arabistan
merkezli televizyon kanalı Al-Arabiya, bugün Sudan'da askeri bir darbe girişimi
gerçekleştirildiğini, bunun bertaraf edildiğini ve en az 68 polisin gözaltına alındığını duyurdu.
Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı… Eski
Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet… Kahire Askeri Mahkemesi,
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanık hakkında müebbet
hapis cezası verdi.
AVRUPA – AB
Ukrayna Başsavcısı: Devlet Başkanı’nın beni görevden alma yetkisi yok… Ukrayna
Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in parlamentoya sunduğu
Lutsenko’nun görevden alınması tasarısının yasadışı olduğunu belirterek görevden ayrılmayı
reddetti.
Trump, Kuzey Akım-2'den 'daha iyi' seçeneği açıkladı… ABD Başkanı Donald Trump bir kez
daha Avrupa ülkelerini Rus doğalgazından vazgeçerek ABD’den sıvılaştırılmış gazı (LNG)
almaya çağırdı. Rus doğalgazı Avrupalı tüketicilere ulaştırmayı öngören Kuzey Akım-2
projesine yönelik yaptırım olasılığını değerlendiren ABD Başkanı Trump, Washington’un
proje katılımcılarına karşı yaptırım olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Ancak Trump,
'insanların istediklerini yapma hakkın sahip' olduğunun da altını çizdi.
AB'den İngiltere'ye 'ayrılık faturası' uyarısı… Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin anlaşmasız
ayrılık durumunda da birlik bütçesine yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerektiğini açıkladı.
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak… IŞİD'e ait infaz görüntülerini Twitter
hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi
lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.
Almanya eyalet Başbakanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisizliğini kanıtladı… Almanya'nın
Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Rusya’ya yönelik yaptırımların bir etkisi
olmadığını ve yaptırımların Ukrayna’ya barış getirmekten çok sorunları artırdığını ifade etti.
Ukrayna havacılık endüstrisinin ürünleri Türkiye’ye geliyor… Ukrayna Devlet Havacılık
İdaresi, Kiev ve Ankara’nın, Ukrayna havacılık endüstrisinin ürünlerinin Türk pazarına
erişimini kolaylaştıran bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
ABD
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Trump, yanlışlıkla Meksika ile göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti… ABD Başkanı Donald
Trump, Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları ‘yanlışlıkla’ ifşa etti.
Trump, anlaşma detaylarının bulunduğu belgeyi cebinden çıkarıp elinde sallayınca
gazeteciler çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri edinebildi.
ABD'li müsteşardan Türkiye'ye 'terörle mücadele' ziyareti… ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD
Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in Türkiye ziyaretine ilişkin
yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta
içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.
Trump: Polonya 30'un üzerinde F-35 alacak… ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya
Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma
anlaşmasını imzaladı. Trump, "Polonya'nın ABD'den 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş
ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını" dile getirdi.
Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları… ABD'de
Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı
ülkelere silah satışlarında Kongre onayını 'bypass' eden acil durum yetkisini kullanma kararı
almasının yankıları devam ederken, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan ardı ardına
yeni adımlar geldi.

RUSYA
Kırım: Ukrayna’nın kıta sahanlığı iddiası saçma… Rusya Devlet Başkanlığı Kırım
Temsilciliği yetkililerinden Aleksandr Molohov, Ukrayna’nın Kırım etrafındaki kıta
sahanlığına olan iddiasının saçma olduğunu söyledi. Sputnik’e konuşan Molohov, "Kırım,
Rusya Federasyonu’nun bir parçası, toprakları üzerinde sadece Rusya’nın egemenliği var"
dedi.
Rusya, Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı Tokayev’e, ikili ilişkilerin iyiliği için başarılar
diledi… Rusya’nın Kazakistan Büyükelçisi Aleksey Borodavkin, ülkesinin Kazakistan’ın yeni
seçilen Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e başarılar dilediğini söyledi.
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Alman medyası, Rus ‘Kıyamet Günü silahını’ anlattı… Alman Stern dergisi, Rus PRS-1M
füze savunma sistemini ‘Kıyamet Günü silahı’ olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, aldı iş
bitti… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemleri konusunda "Biz bu
işi bitirdik." açıklamasını yaparak, Rusya'dan teslimatın gelecek ay gerçekleşeceğini söyledi.
AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendiren Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile
S-400 ve F-35 gerilimine değinerek, "Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza
devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır
demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." diyerek, "Uygun fiyatla olmanın yanında ortak
üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da
geliyor." şeklinde konuştu. Washington'un F-35 pilotları eğitimini sonlandıracağına dair
mektubunun ardından bu konuda da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi
değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile
Japonya'da bir araya geleceklerini hatırlatan cumhurbaşkanı, burada F-35 projesiyle ilgili
konuşacaklarını belirtti. Erdoğan, "Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız
tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.
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