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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER

SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- Haşdi Şabi, IŞİD'in Suriye-Irak sınırında ilerlemesi üzerine sınıra 20 bin militan gönderdi…
Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye-Irak sınırında Türkiye'nin PKK'nın
Suriye kolu olarak tanımladığı YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne(DSG)
karşı ilerleyen IŞİD, Irak sınırına ulaştı. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Kuzey Kişmah
petrol sahasını DSG'den alan IŞİD, Irak sınırındaki Bagoz kasabasını da yeniden ele geçirdi.
DSG'nin ağır kayıplar verip çekilmesiyle birlikte sınırın 20-25 km'lik uzunluğundaki bölümü
IŞİD'e geçti. IŞİD'in Suriye-Irak sınırına varmasıyla Haşdi Şabi milisleri IŞİD'in Irak'a
girmemesi için harekete geçti. Haşdi Şabi, Irak ile Suriye sınır bölgesinde 20 bin silahlı
mensubunu konuşlandırdığını duyurdu. Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, IŞİD
mensuplarının Irak'a girmesini önlemek ve olası saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla
Suriye sınır bölgesinde 20 bin silahlı mensubun konuşlandırdığı belirtildi.
- Esad: Avrupa halklarıyla iyi ilişkiler kurmaya yönelik her türlü çabayı destekleriz… Suriye
Devlet Başkanı Beşar Esad, Avrupa halklarıyla iyi ilişkiler kurma amacı taşıyan her türlü
çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Birçok Avrupa ülkesinin Suriye'yle ilgili
hatasının sahadaki fiili gelişmelerden kopmaları olduğunu belirten Esad, "Hükümetlerin veya
yönetimlerin gerçek durumu bilmesi, kendi halklarının çıkarlarıyla örtüşen ve onları koruyan
doğru politika geliştirilmesini sağlıyor" dedi. Esad, Avrupa halklarıyla iyi ilişkiler kurma
amacı taşıyan her türlü çabayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
- DSG: Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları
durdurduk… Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine, YPG'nin
omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'e karşı operasyonları askıya
aldığını ABD'ye bildirdi. Çarşamba günü Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü
operasyonları askıya aldığını duyuran DSG, bunun 'geçici' bir durum olduğunu ifade etti, ama
'Türkiye'nin saldırıları durana kadar' operasyonların başlamayacağını öne sürdü. Diğer yandan
Ankara'yı 'provokasyonla' suçlayan DSG, IŞİD'in son dönemde karşı saldırıya geçmesiyle
eşzamanlı olarak Türkiye'nin 'cihatçılarla koordinasyon halinde' vurduğunu iddia etti.
- Koalisyon sözcüsü: DSG'ye sınırötesi saldırı düzenleyen Türkiye'yi ABD ile uyumlu hareket
etmeye çağırıyoruz… Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine,
YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'e karşı
operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirdi. Çarşamba günü Suriye'nin doğusunda IŞİD'e
karşı yürüttüğü operasyonları askıya aldığını duyuran DSG, bunun 'geçici' bir durum
olduğunu ifade etti, ama 'Türkiye'nin saldırıları durana kadar' operasyonların başlamayacağını
öne sürdü.
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- Rusya, Suriye’de Ortadoğu’nun en büyük tahıl sevkiyat merkezini kuracak... Suriye
Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, Rusya’nın Suriye’de Ortadoğu’nun en büyük Rus tahılı
sevkiyat merkezini kuracağını, proje kapsamında gerekli ulaşım altyapı sistemlerinin inşasının
planlandığını ifade etti. Sputnik'e konuşan Hamud, Rusya hükümeti ile Suriye'de Ortadoğu'ya
Rus tahılının sevkiyatının yapılması için bir aktarma merkezi kurma konusunda anlaştıklarını
ifade etti. "Bununla bağlantılı olarak Suriye'de liman ve liman bölgelerinde tahıl ambarı
kurulması gerekiyor" diyen Hamud, sevkiyat için ulaşım altyapılarına da ihtiyaç duyulduğunu
kaydetti. Hamud "Sevkiyat için demiryoluna, yollara ihtiyacımız var. Tüm bunlar proje
kapsamında olacak. Projeyi en yakın zamanda başlatmayı umuyoruz" dedi. Hamud, Rusya
tarafının bu stratejik projeye gerçekten ilgi duyduğunu da vurguladı.

ORTADOĞU-AFRİKA
- Yemen'de Husiler, savaşı durdurma çabalarına 'olumlu yaklaşmaya hazır…. Husilerin
sözcüsü Muhammed Abdusselam, yazılı açıklamayla, ABD'nin Yemen'deki tüm taraflara 30
gün içinde ateşkes yapmak ve savaşı sonlandırmak için ciddi müzakerelere başlama çağrısına
cevap verdi. "ABD, Yemen'deki savaşın ana direğidir. Eğer ciddi ise bu boş savaşın siyasi
örtüsünü kaldırarak somut adımlar atmalı" ifadesini kullanan Abdusselam, ABD'den
çocukların ve sivillerin ölümüne sebep olan silah anlaşmalarına son vermesini istedi.
Abdusselam, ABD'nin bunu yaptığında savaşın durdurulması yönündeki çağrılarının etkisi
olacağını ve ilgili tarafların kapsamlı siyasi çözüm çabalarının önünün açılacağını dile getirdi.
- Pakistan'da "Asya Bibi" protestoları büyüyor… Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e
hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından
serbest bırakılmasının ardından başlayan eylemler ikinci gününe girdi.
- Ruhani'den AB ülkelerine ABD'nin tek taraflı tutumuna karşı işbirliği çağrısı… İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 'ABD'nin tek taraflı tutumuna'
karşı İran'ın yanında yer almaları çağrısında bulundu.
AVRUPA – AB
- Almanya ve Fransa imha edilen SMM hava aracıyla ilgili milisleri suçladı… AGİT Daimi
Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda düşürülen AGİT Özel Gözlem
Misyonu (SMM) hava aracıyla ilgili Almanya ve Fransa'nın, Rusya ve milisleri sorumlu
tutuğu belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yayınlanan açıklamada,
"Normandiya formatının üyeleri Almanya ve Fransa olarak, 27 Ekim günü Rus-Ukrayna sınırı
yakınında, Ukrayna'nın kontrolünde olmayan Nijnokrinskiy bölgesinde AGİT Özel Gözlem
Misyonu'na (SMM)ait hava aracının imha edilmesini kınıyoruz. SMM'ye ait personel ve
araçlara yönelik saldırıda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır" denildi.
- Macron: Yaşadığımız anlar iki savaş arası döneme benziyor… Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Avrupa'nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya
olduğunu belirterek, mevcut durumu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası döneme benzetti.
Avrupa'da son dönemde yükselişe geçen aşırı sağ ve nasyonalist söylemlere dikkati çeken
Macron, "Yaşadığımız anlar, iki savaş arasına benziyor. Korkular, nasyonalist içe
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kapanmalar, ekonomik krizin sonuçları ile bölünen Avrupa'da, Birinci Dünya Savaşı'ndan
1929 ekonomik krizine kadar Avrupa'daki hayata etki eden neredeyse tüm olguları
görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
- İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Huntİngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Rusya ‘ağır bedel
ödeyecek’… İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra’nın Moskova’yı ‘kurallara dayalı
uluslararası sisteme’ döndürmek istediğini, fakat Rusya’nın, tutumunu değiştirmemesi halinde
‘çok ağır bedel ödeyeceğini’ söyledi. Policy Exchange'in düzenlediği 'Brexit sonrası
İngiltere'nin dünyadaki rolü' isimli panelde konuşan Hunt, "Yakın bir zamana kadar Rusya'nın
uluslararası hukuk sisteminin bir parçası olmak istediğini düşünüyordum, eskiden SSCB ile
olan ilişkilerimize nazaran Rusya ile tamamen yeni ilişkiler kurma olanağı bulmamız bizi çok
memnun etmişti, ancak daha sonra, 2008'de Gürcistan, 2014'teyse. Kırım işgal edildi, siber
saldırılar oldu, Salisbury'de kimyasal silahlı saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN KIBRIS
- (ÖZEL HABER) Rum yönetimi sondaj hazırlıklarını tamamladı... Yunan basınında yer alan
haberlerde, "(tek taraflı ilan ettikleri) MEB sahasındaki 10 parselde Exxon Mobile firması
tarafından başlatılacak sondaj çalışmaları için hazırlıkların tamamlandığı, Limasol limanında
bir haftadır GKRY bandıralı 4 adet yardımcı geminin sondaj platformuna sağlanacak lojistik
malzemeleri yüklediği ve yükleme işleminin tamamlandığı, 10. parselde sondaj yapacak
Platformun 15 Kasım 2018 tarihinde bölgeye gelmiş olacağı, önceki gün icra edilen Nemesis
tatbikatında da sondaj platformunda çıkabilecek acil durumlara müdahale konusunda
eğitimlerin icra edildiği" bilgileri yer almaktadır. (NOT: Nemesis tatbikatına katılan ülkelere
bakıldığında Yunan/Rum ikilisin arkasına önemli bir siyasi ve askeri gücü almayı başardığı
görülecektir.)
- (ÖZEL HABER) Rum yönetiminin NEMESİS tatbikatına katılım... GKRY basınında yer
alan haberlerde, önceki gün icra edilen NEMESİS tatbikatına 13 gemi 9 uçak/ helikopter ve
özel şirketlere ait 3 geminin katıldığı, bu kapsamda Yunanistan'a ait bir fırkateyn, Fransa'ya
ait üzerinde helikopter konuşlu bir fırkateyn, İsrail'e ait bir korvet ve 4 karakol botu ile Rum
milli muhafızlarına ait 4 botu ve Rum polisine ait 2 teknenin, İngiltere'ye ait 1 helikopterin,
Yunanistan'a ait bir C 130 uçağının ve ABD'ye ait bir P 8 DK uçağının, Rum milli
muhafızlarına ait 3 helikopterin tatbikata katıldığı, tatbikatta (sözde) Kıbrıs MEB sahasında
meydana gelen bir deniz kazasına müdahale senaryosu ile beraber deniz güvenliğini
ilgilendiren planlarında denendiği bilgileri yer almıştır.

ABD
- DSG'ye sınırötesi saldırı düzenleyen Türkiye'yi ABD ile uyumlu hareket etmeye
çağırıyoruz... Koalisyon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Kobani'ye obüs
atışlarına tepki olarak DSG'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını durdurduğunu teyit etti.
'Türkiye'nin sınırötesi saldırıları yüzünden' diyen ABD'li sözcü, Türkiye'ye askeri çabalarını
ABD ile 'uyumlu hale getirmesi' çağrısında bulundu.
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- Pompeo: Umarız Türkiye NATO’dan çıkmaz... Radyo programına konuk olan Pompeo,
Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi:
"Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü
olur". ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden
geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek
Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.
- Trump göçmenleri tehdit etti: Taş atarsanız vururuz… ABD basınında yer alan haberlere
göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika
güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan
göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti. Taşla silah arasında 'çok fazla bir fark'
olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi
görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini
kaydetti.
- ABD'ye kaçak yollardan girenlerin iltica başvuruları reddedilecek… ABD Başkanı Donald
Trump, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin iltica başvurularını reddetmek için hazırlık
yaptıklarını belirterek, "İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde
sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor" dedi.
- Beyaz Saray, Veliaht Prens için çözüm arayışına girdi'… New York Times gazetesi, Trump
yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Gazeteci Cemal
Kaşıkçı'ya karşı husumetinin farkında olduğunu ve cinayetin ardından Beyaz Saray'ın prensin
yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayışına girdiğini ileri sürdü. Haberde, Washington
Post gazetesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal
Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından
Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği
iddiaları anımsatılarak, Trump yönetiminin konudan haberdar olduğu vurgulandı.
- ABD'den Venezüella'ya 'altın' yaptırımı… Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesinde
yayımlanan Başkanlık Kararnamesi'nde, ABD Hazine Bakanlığına Venezüella'nın altın
sektörüne yaptırım getirilmesi talimatını verdi. Kararnamede, ABD Dışişleri ile istişare
edilerek uygulanacak yaptırım kararının, "Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve
çevresindekilerin ülkenin zenginliklerini kendi çıkarları için kullandığı, Venezüella'nın
altyapısının ve doğal kaynaklarının kötü ekonomi yönetimi ve usulsüz madencilik
uygulamalarıyla yağmalandığı ve Venezüellalıların temel ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi
nedeniyle ortaya çıkan bölgesel göçmenlik krizi" gerekçesiyle alındığı kaydedildi.
- Beyaz Saray, Veliaht Prens için çözüm arayışına girdi'… New York Times gazetesi, Trump
yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Gazeteci Cemal
Kaşıkçı'ya karşı husumetinin farkında olduğunu ve cinayetin ardından Beyaz Saray'ın prensin
yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayışına girdiğini ileri sürdü. Haberde, Washington
Post gazetesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal
Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından
Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği
iddiaları anımsatılarak, Trump yönetiminin konudan haberdar olduğu vurgulandı.
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RUSYA
- Lavrov: Türk işadamlarının yatırımlarından memnunuz… Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi
Rezidası'nda yapılan Moskova Çevre Bölgesi Yatırım Potansiyeli tanıtım programına Türkiye
Moskova Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cenk Uraz, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Feridun
Başar, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) üyeleri TOBB- Tobtim Rusya Genel Müdürü
Sabahattin Yavuz, Ezacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Cenk Uğur (RTİB Yönetim Kurulu
üyesi) ve diğer yabancı iş dünyası temsilcileri ve büyükelçiler katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Türk iş dünyası temsilcilerinin Moskova çevre bölgesine yönelik
yatırımlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
- Zaharova: ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı aleni olarak kıskanıyor…Rusya Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı Suriye'de çözüm için BM öncülüğündeki
Cenevre süreci yerine Soçi ve Astana süreçlerini öne çıkarmakla suçlayan ABD Savunma
Bakanı James Mattis'in aleni kıskançlık yaptığını söyledi.
- Zaharova: INF'den çekileceğini açıklayan ABD tam askeri hâkimiyet sağlamanın peşinde…
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler
Anlaşması'ndan (INF) çekilme planları yapan ABD'nin tam askeri hâkimiyet sağlamak
amacıyla rahat hareket etme özgürlüğü kazanmaya çalıştığını söyledi. Rus Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü, "Genel olarak, Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan
çekilme yönündeki hareketinin tüm alanlarda askeri hâkimiyet sağlama ve bunun için
kendisine rahat hareket etme özgürlüğünü garantileme çabalarından kaynaklandığı izlenimi
oluşuyor" diye konuştu.
- Rus Dışişleri: İdlib'de hala Soçi mutabakatını engellemeye çalışan Nusra'cılar var… Rus
Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, "İdlib'de hala, Rusya ve
Türkiye'nin 17 Eylül'de Soçi'de imzaladığı mutabakatın uygulanmasını engelleme
girişimlerini bırakmayan El Nusra ve El Kaide'den evrilen başka grupların militanları
bulunuyor" dedi. Zaharova ayrıca, radikal militanların, Suriye ordusunun İdlib'in güney
mahalleleri ve Hama'nın kuzeybatı kesimlerindeki mevzilerine ateş açmaya devam ettiğini de
kaydetti.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Münbiç'te ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldı… Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve
ABD silahlı kuvvetleri tarafından Münbiç'te dün başlatılan müşterek birleşik devriyelere
ilişkin görüntüleri paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında
Münbiç konusunda devam eden faaliyetler, "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri"
çerçevesinde yürütülüyor. Bu kapsamda karşılıklı planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim
çalışmaları sonucunda TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca müşterek birleşik
devriyelerin icrasına başlandı. Ortak devriyelerin başladığı Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar tarafından dün duyuruldu.
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Resmi olarak açıklanmasa da ortak devriyenin yapıldığı rota aşağıdaki harita kırmızı çizgi ile
belirtilen güzergahtır. Haritadan da anlaşılacağı üzere ortak devriye Menbic bölgesinin
sınırlarının hemen dışında Fırat Kalkanı bölgesinde sınır hattındadır. Devriye hattının
Menbic merkezine uzaklığı yaklaşık 12 km.dir. Bu durum iktidarın Menbic'teki ortak devriye
konusunu iç politikaya yönelik bir başarı hikayesine dönüştürmek istediğini göstermektedir.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya gidiyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
10-11 Kasım tarihlerinde Fransa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan 1.Dünya
savaşının sona erişinin 100. Yılı etkinliklerine katılacak. Ayrıca aralarında trump'ın da olduğu
bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.
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TERÖRLE MÜCADELE
- Irak kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 01 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları
neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha
edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale
getirilmiştir.
- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen
PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.
- Diyarbakır'da saldırı hazırlığında olduğu söylenen 3 teröristin ardından Malatya'da da
bomba yüklü araç ele geçirildi.
- "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-AmedKino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

7

