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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER

SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- Suriye: Türkiye’nin taahhütlerine rağmen İdlib’de ağır silahlı teröristler var… Suriye
Devlet Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre Muallim, Dünya Barış Konseyi İcra
Komitesi heyetiyle yaptığı görüşmede, "Bölgedeki teröristler halen ağır silahlara sahip. Bu da
Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmek istemediğini gösteriyor" dedi.Muallim, Suriye'nin
İdlib konusunda Rusya'yla tam bir işbirliği içinde olduğunu kaydetti.
- Koalisyon güçleri Hacin'de beyaz fosfor kullandı… SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı
haberinde "Uluslararası koalisyon, Deyr ez Zor bölgesinin güneydoğusundaki Hacin şehrine
beyaz fosfor kullanarak hava saldırısı düzenledi" denildi. ABD Savunma Bakanlığı ise
Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın
uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu.
ORTADOĞU-AFRİKA
- KYB’den KDP’ye ültimatom… Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde seçim sonuçlarının
açıklanmasının ardından hükümet kurma hazırlıkları başlarken Kürdistan Yurtseverler Birliği,
Kürdistan Demokrat Partisi’ne ilettiği mesajda ‘ikinci parti’ olarak görülmediği takdirde
hükümette yer almayacağını bildirdi.
- İsrail: Suriye'de Rusya ile askeri işbirliğimiz sürüyor… Suriye hava savunması tarafından 17
Eylül’de İsrail uçaklarının provokasyonu sonucu Rus uçağı Il-20’nin düşürülmesinin ardından
İsrail’in hava saldırılarını durdurmadığı ortaya çıktı. İsrail hükümetinden üst düzey bir yetkili
Reuters’a yaptığı açıklamada, 17 Eylül’den beri İsrail’in Suriye’de bir dizi hedefi vurduğunu
söyledi. Sözkonusu yetkili Rusya ile İsrail arasındaki askeri işbirliğinin önceden olduğu gibi
devam ettiğini de dile getirdi.
- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri : ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez…
ran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı
petrol ambargosunun başarılı olmadığınu belirterek, "ABD, İran petrolünün satışını
önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" dedi.
-İran: Türkiye ile ticari ilişkilerimizi genişleteceğiz… İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı
Rıza Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri genişleteceklerini ve bunun için
hiçbir sınırlama olmadığını söyledi.
- Tunus'ta canlı bomba saldırısı: 8'i polis 9 kişi yaralandı... Tunus'un başkentindeki en işlek
caddelerden birinde, 30 yaşlarındaki bir kadının üzerindeki bombayı patlatması sonucu 8'i
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polis 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan es-Zeak, yaptığı açıklamada, başkent
Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde polis ekibini hedef alan 30'lu yaşlardaki
bir kadının üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
- İran: ABD yaptırım bağımlısı oldu… İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının 4 Kasım'da başlamasına ilişkin, ''Yaptırımların
ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD
yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğini düşünüyor ama çözmüyor'' dedi.
- FKÖ, İsrail'i tanımayı askıya aldı… Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün "Han el-Ahmer ve
İlkeleri Savunma" gündemiyle toplanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyinin, toplantının
son gününde Tel Aviv rejimi Filistin'i devlet olarak tanıyıncaya kadar İsrail'i tanıma kararını
askıya aldığı belirtildi. Filistin Merkez Konseyi, FKÖ ile Filistin yönetiminin, Tel Aviv'in,
1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail'i
tanımaları ve İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağımlı kalma yükümlülüğünü sona erdirdi.
- Suudi Arabistan Mısır'da tatbikat yapacak... Suudi Arabistan, "Arap Kalkanı 1" adı altında
Mısır'da
gerçekleştirilecek
askeri
tatbikatın
bugün
başlayacağını
duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, 30 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatta, Suudi Arabistan kara, hava ve deniz kuvvetleri ile
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır silahlı kuvvetleri yer
alacak. Suudi Arabistan ve Mısır, Mercan Deniz Tatbikatı, Faysal Hava Tatbikatı gibi daha
önce de birçok kez ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

AB – AVRUPA
- Merkel bir daha aday olmayacağını doğruladı… Almanya Başbakanı Angela Merkel,
Hessen eyaletindeki seçimlerde partisinin oylarının yüzde 10 gerilemesinin ardından, Aralık
ayında yapılacak partisinin genel başkanlık seçimlerine aday olmayacağını, 2021'de de
başbakanlığa yeniden adaylığını koymayacağını açıkladı.
- Fransa Cumhurbaşkanından Merkel’in kararına övgü… Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına yeniden aday
olmayacağını ve 2021’de başbakanlığı bırakacağını açıklamasının "saygıya değer" bir karar
olduğunu söyledi. Merkel’in 13 yıllık başbakanlığı döneminde yaptıklarını “çok cesurca” diye
tanımlayan Macron, onun “Avrupa değerlerine bağlılığını” alkışladığını ifade etti.
- İngilizler kemer sıkmayı bırakıyor… İngiliz parlamentosunda ülkenin Avrupa Birliği’nden
(AB) ayrılmadan önceki son bütçe düzenlemelerine ilişkin konuşan Maliye Bakanı
Hammond, “Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor.” ifadesini kullandı. Hammond,
İngiltere’nin yeni bütçe düzenlemeleri kapsamında İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit)
hazırlıkları için hükümet birimlerinin kullanması amacıyla 2,2 milyar sterlin seviyesinde bir
ödenek ayırıldığını bildirdi. Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) İngiltere’nin
büyüme performansına ilişkin tahminlerini de paylaşan Hammond, İngiltere’nin 2019 yılı için
büyüme tahminin yüzde 1,3’ten, yüzde 1,6’ya yükseltildiğini vurguladı. Hammond, OBR
tahminlerine göre İngiliz ekonomisinin, 2020’de yüzde 1,4, 2021’de yüzde 1,4, 2022’de
yüzde 1,5 ve 2023’de ise yüzde 1,6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini kaydetti.
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- BM'den İsrail'e kınama… BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın
brifinginde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısına ilişkin, ''Çocukların hedef alınması ve
şiddete maruz kalması kesinlikle kabul edilemez'' dedi.

ABD
- Pentagon'dan Meksika sınırına 5200 asker sevkiyatı… ABD Savunma Bakanı Jim Mattis,
ülkenin güney sınırına askeri birliklerin konuşlandırılması planlarına uygun olarak bölgeye
beton engellerin naklinin başladığını belirtti.
- Trump yine tehdit etti: Ordularımız sizi bekliyor... ABD Başkanı Donald Trump, Orta
Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan "göçmen kervanına" ilişkin, "Bu, ülkemizi işgaldir ve
ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.Twitter hesabından açıklama
yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete
üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye
kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor
olacak." paylaşımında bulundu.
- ABD’den Avrupa’ya büyük silah sevkiyatı … Pentagon, Almanya’daki Ramstein Hava
Üssü’ne bu ay içinde 100 konteynerlik silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Bu rakam,
ABD’nin Avrupa’ya 1999 yılından bu yana yaptığı en büyük sevkiyat olarak göze çarpıyor.

RUSYA

- Peskov: Rusya, Türkiye'nin İdlib anlaşmasını tam olarak yerine getirememesini anlayışla
karşılıyor… Rusya'nın İdlib anlaşmasının yerine getirilmesi için Türkiye tarafından atılan
adımları gördüğünü söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın bölgedeki zorlu
durum nedeniyle anlaşmayı tam olarak yerine getirememesini anlayışla karşıladığını belirtti.
-Rusya, Azerbaycan’ın en büyük hırsızı Nadir Salifov’un Türkiye’den sınırdışı edilmesini
istedi’… Rusya İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul’da tutuklanan Azeri mafya lideri ve
Azerbaycan’ın en büyük hırsızı Nadir Salifov’un Moskova’ya sınırdışı edilmesi ile ilgili
Interpol merkez ofisine talep gönderdiği belirtildi.
- Rusya: Nusra ile Beyaz Miğferler, İdlib'de kimyasal maddelerin yerini değiştiriyor…
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, Kaide'nin Suriye kolu Nusra
Cephesi ile bağlantılı Beyaz Miğferler'in İdlib vilayetinde kimyasal silah üretiminde
kullanılan maddelerin yerini değiştirdiğinin saptandığını duyurdu. Aynı zamanda İdlib'deki
silahlı çetelerin komşu yerleşimleri ateşe tutarak anlaşmayı bozma yönündeki faaliyetine
devam ettiğini belirten Rus diplomat, şu bilgiyi paylaştı: "Nusra militanları ile Beyaz
Miğferler'in kimyasal maddelerle birlikte şüpheli hareketlerine yönelik yeni bilgiler geliyor."
- Avrupa, Türk Akımı için sıraya girdi…. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yle görüşmesinde yaptığı "İtalya, Türk Akımı'na
bağlanabilir" açıklaması, Avrupa'nın bu doğalgaz boru hattına ilgisini bir kez daha gözler
önüne serdi.
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- Rus Dışişleri: Dörtlü zirve çok önemliydi, şimdilik yeni görüşme planlanmıyor… Rusya
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin İstanbul'da küçük grup
üyeleri Almanya ve Fransa ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu, ancak bu formatta
yeni bir görüşme planlanmadığını belirtti.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Milli sondaj gemisi Fatih Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor… Milli sondaj gemisi Fatih,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için
yola çıkıyor. Yakında zamanda sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacağını belirten
Dönmez, şunları söyledi: "İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de sığ
deniz sondaj çalışmasına da başlanacak"
- Suudi Başsavcı, Başsavcı Fidan'la ikinci kez görüştü… Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud
el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye
geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud
el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A
kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.
- Bütçe, komisyona geldi… 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki
görüşmelere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.
TERÖRLE MÜCADELE
- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki hedeflere yönelik hava
harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist
etkisiz hale getirildi.
- FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki
yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında verilen gözaltı kararlarının ardından Ankara
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu Milli
Eğitim Bakanlığı operasyonunda 11, Kara Kuvvetleri Komutanlığı operasyonunda ise 25
olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.
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