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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
SDG: Menbiç'te Rusya-Suriye koordinasyon merkezi yeniden kuruldu… Anadolu
Ajansı, Suriye’de Esad’a bağlı birliklerin Menbiç’in batısındaki Arimah köyüne girdiğini öne
sürdü. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) köyde Suriye-Rusya koordinasyon merkezinin
yeniden kurulduğunu duyurdu.
(ÖZEL HABER) Fırat’ın doğusundaki çatışmalar için Kandil’den PKK’lı getirdiler…
PYD Fırat'ın doğusunda beklenen çatışmayı yönetmesi için PKK'dan yöneticiler getirdi. PYD,
ÖSO’dan oluşan Ulusal Ordu ve Türk ordusu ile sınırda beklenen çatışmaya hazırlık
çerçevesinde Türkiye-Suriye sınırına koyduğu üs/kontrol noktalarını denetlemesi amacıyla
Kandil dağından PKK’lıları bölgeye getirdi. Yerel 'Habur' sitesi, PKK'dan 'Kacin' adı verilen
yöneticinin batı Haseke kuzeyinde Ra's El Ayn kenti batı kırsalında 'El Mebruke' köyünden
Rakka'nın kuzeyinde Tel Abyad kentine kadar uzanan PYD üs/kontrol noktalarını yönettiğini
belirten bilgiler elde ettiğine işaret etti.
Koalisyon Suriye’de IŞİD’e operasyonları sürdürüyor… Trump’ın IŞİD’e karşı zafer
ilan ettiği ve ABD askerlerini Suriye’den çekme kararını aldığı hafta, ABD öncülüğündeki
koalisyon Suriye’deki IŞİD hedeflerine yeni hava operasyonları düzenledi. Koalisyondan
yapılan açıklamada, 16-22 Aralık günlerinde düzenlenen hava operasyonları ve “koordineli
ateş”te, IŞİD tarafından kullanılan lojistik tesislerle depo ve konaklama alanlarının imha
edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarla IŞİD’in manevra ve planlama kabiliyetlerinin
önemli ölçüde geriletildiği, aynı zamanda yüzlerce IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği
kaydedildi. Ayrıca IŞİD’in çok sayıda finans merkezinin vurulduğu, bunun örgütün terör
faaliyetlerine mali kaynak bulma kabiliyeti için ciddi darbe olduğu bilgisi verildi. Koalisyonun
komutan yardımcısı İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, “IŞİD bu bölgenin uzun vadeli
istikrarına çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ve IŞİD’i kalıcı yenilgiye uğratma yönündeki
misyonumuz aynı şekilde devam ediyor” dedi.
İsrail Şam yakınlarındaki hedeflere saldırdı… Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam
yakınlarındaki bir silah deposuna dün gece hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ordudan bir
yetkili Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada deponun vurulduğunu, üç askerin
yaralandığını, füzelerin çoğunun ise imha edildiğini söyledi. İsrail, hava saldırısıyla ilgili bir
açıklama yapmadı ama 'Suriye'den fırlatılan' bir uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma
sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti. İsrail ordusu yaralanan olmadığını ve bir zarar
oluşmadığını söyledi.

ORTADOĞU-AFRİKA
Irak Suriye’ye asker göndermeyi konuşuyor… Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi,
ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker
gönderebileceğini açıkladı. Abdülmehdi Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Irak’ı
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sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi. Irak
Başbakanı ayrıca, IŞİD’in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci
akınından endişe ettiğini de kaydetti. Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla
konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep
almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti. Abdülmehdi, ‘‘Irak kararını dostlarına
ve komşularına danışarak verecek’’ dedi.
(ÖZEL HABER) ABD Irak’ta 2 yeni üs kuruyor… Irak’ın Anbar vilayetinin geçici
konsey üyesi Farhan el Duleimi’nin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre Abd ordusu
eyaletin ıssız bölgelerinde iki yeni üs kuruyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2000 ABD
askerinin Suriye’den çıkması yönünde beklenmeyen kararını açıklamasının ardından, Duleimi
tarafından yapılan açıklamaya göre ilk üs El- Kaim bölgesinin Rumana kasabasında yani eyalet
başkenti Ramadi’nin 360 kilometre batısına kuruldu. İkinci üs de El -Rutbah şehrinin
doğusunda Ramadi’nin yaklaşık 300 kilometre batısında ve Suriye sınırına 100 kilometreden
daha yakın bir mesafede kuruldu. El Duleimi’ye göre ABD üslerinin maksadı, ülke sınırlarının
güvenceye alınması ve Deaş’ın yeni saldırı tehdidine karşı korunması yönünde. Yetkiliye göre
üslerde çok sayıda ABD askeri bulunurken, faaliyetlerine yardımcı olması maksadıyla insansız
hava araçları da konuşlandırıldı. Üslerin inşasına dair Bağdat ve Washington’dan resmi bir
açıklama ya da yetkiliye bir cevap gelmezken, açıklamanın doğru olması ertesinde ABD’nin
Anbar’daki üs sayısı 4’e ulaşmış olacak.
Telafer’de IŞİD saldırısı… Irak’ın kuzeyindeki Telafer kentinde düzenlenen bombalı
saldırıda en az iki kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. IŞİD, saldırıdan saatler sonra örgüte ait haber
ajansı Amaq aracılığıyla saldırıyı üstlendi.
Libya’da Dışişleri Bakanlığına saldırı… Libya Dışişleri Bakanlığı binasında intihar
saldırısı düzenlendi. Trablus’daki bakanlık binasına gelen saldırganlar üzerlerindeki bombaları
infilak ettirmeden önce bina içerisine girip sağa sola ateş açtı. Libya Sağlık Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada saldırı sonucu en az 3 kişinin öldüğü bildirildi. Olayda 20'nin üzerinde de
yaralının olduğu belirtildi. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren adının açıklanmasını istemeyen
bir güvenlik yetkilisi saldırıyı IŞİD üyesi olduğu sanılan üç saldırganın yaptığından
şüphelenildiğini söyledi.
İsrail erken seçime gidiyor… İsrail Nisan ayında erken seçime gidiyor. Başbakanlık
sözcüsü kararı Twitter hesabından ‘‘Koalisyon liderleri parlamentoyu feshetmeye ve Nisan
ayının başında yeni seçime gitmeye oybirliğiyle karar verdi’’ sözleriyle açıkladı. Koalisyon
krizine yeni bir askerlik yasa tasarısı neden oldu. Dördüncü dönem başbakanlık koltuğunda
oturan Likud partisi lideri Netanyahu liderliğindeki koalisyon 120 koltuklu parlamentoda
sadece 61 koltukla çoğunluğa sahip. İsrail kanunlarına göre seçimlerin Kasım 2019’da
yapılması gerekiyordu.
BM Yemen’deki ateşkesi denetliyor… Yemen’deki liman şehri Hodeida’da, Birleşmiş
Milletler ekibi, ateşkesin uygulanmasını ve iki tarafın da şehirden çekilmesine ilişkin
anlaşmayla ilgili şartları gözlemlemeye devam ediyor. Gözlem ekibine liderlik eden
Danimarkalı emekli general Patrick Cammaert, iki tarafın da anlaşmayı yürürlüğe sokmak
konusunda istekli olmasının cesaret verici olduğunu söyledi. Cammaert aynı zamanda, Suudi
Arabistan destekli Yemen hükümeti ve İran destekli Hutiler'in temsilcilerinin de bulunduğu,
Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komisyonu’nun da başkanı. Bu ayın başında İsveç’te yapılan
görüşmelerde her iki taraf da ateşkes ve Hodeida’dan çekilme konusunda anlaşmaya
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varmışlardı. Anlaşma geçen hafta itibariyle yürürlüğe girdi ancak şehrin dış mahallelerinde
halen daha ufak tefek çatışmalar olduğuna dair haberler geliyor. Hodeida, uzun bir süreden beri
Huti militanlarının kontrolündeydi. Liman şehri Hodeida, Yemen’e gelen her tür gıda ve insani
yardımın hemen hemen tamamının ülkeye giriş noktası. Bu şehirde yaşanan çatışmalar
yardımların ulaşmasını engelliyor ve halka gıda teminini zora sokuyor.
Sudan’da protestolar; 37 ölü… Sudan’da hükümetin ekonomi politikalarına karşı
yaklaşık bir haftadır süren protesto gösterilerinde en az 37 kişi hayatını kaybetti.
(ÖZEL HABER) Eş zamanlı olarak ABD İran’a, İsrail Lübnan’a saldıracak iddiası…
Fox News haber kanalı Beyaz Saray ile ABD Başkanı Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı
haberde, eş zamanlı olarak ABD’nin İran içerisindeki hassas noktalar ile askeri hedeflere,
İsrail’in de Lübnan içerisindeki Hizbullah’a yönelik saldırı düzenleyeceğini iddia etti. ABD ile
İsrail yetkilileri arasında düzenlenen bir dizi gizli oturum sonrasında tarafların saldırılar
konusunda bir işbirliği planı üzerinde mutabakata varıldığı, operasyonların mali kısmının
Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan tarafından finanse edileceği ifade edilen haberde
ayrıca, ABD’nin İran’ın olası karşı bir saldırısında kayıplarını en aza indirmek amacıyla
Suriye’den 2500, Afganistan’dan da 7500 civarındaki askeri geri çektiği vurgulandı.
Irak'ta Noel, resmi ulusal bayram ilan edildi… ABD işgaliyle başlayan savaş
döngüsünde Hıristiyan nüfusunun çok büyük bölümünü kaybeden Irak, özellikle IŞİD'e karşı
verilen topyekun mücadele sırasında güçlenen azınlıkları koruma bilinciyle önemli bir adım
attı. Irak hükümeti, İsa peygamberin doğum günü kabul edilen 25 Aralık Noel Günü'nün resmi
bayram ilan edilip kutlanmasına dair yasayı onayladığını duyurdu.

AB – AVRUPA
Almanya’da NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları… Almanya'nın Frankfurt kentinde
Türkiye kökenli bir avukata gönderilen ırkçı tehdit mektubunun ardından, aşırı sağcı terör
örgütü NSU mağdurlarının avukatlığını yapan Türkiye kökenli başka avukatlara da elektronik
posta yoluyla benzeri içerikte tehdit mektupları gönderildiği ortaya çıktı. 8’i Türkiye kökenli
10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan ırkçı terör
örgütü NSU davasında müdahil avukatlar arasında en çok tanınan isimlerden olan Mustafa
Kaplan ve Mehmet Daimagüler’e, ağır hakaretler içeren ve NSU 2.0 imzalı mektuplar
gönderildiği öğrenildi. Söz konusu mektuplarda da, Frankfurtlu avukat Seda Başay-Yıldız'a
gönderilen mektupta olduğu gibi, avukatların Almanya’yı terk etmeleri, burada kalmaları
durumunda öldürülecekleri tehdidi yer alıyor.
Sırbistan'da Vucic karşıtı gösteriler büyüyor… Sırbistan, Cumhurbaşkanı Vucic'in
protesto edildiği gösterilere sahne oluyor. Üçüncü kez düzenlenen gösteriler, muhalefet lideri
Stefanovic'in hedef alınmasının ardından başlamıştı.
Barcelona'da kabine toplantısı Katalanları öfkelendirdi… İspanya'da kabinenin
Barcelona'da toplanmasına tepki gösteren binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan sokağa döküldü.
Göstericiler yolları kapatırken, polisin müdahalesi sonucu 43 kişi yaralandı.
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Orban'dan protesto tepkisi: Histerik yaygara… Macaristan Başbakanı Orban yeni
çalışma yasasını protesto eylemlerini "histerik yaygara" olarak tanımladı. Yeni yasada gönüllü
fazla mesai süresinin uzatılması öngörülüyor.
Almanya’da 11 binden fazla kişi kayıp… Almanya’da 11 binden fazla kişinin kayıp
olduğu, aralarında reşit olmayan 3 bin 500 mültecinin de bulunduğu bildirildi. Kayıp
mültecilerden 902'sinin 13 yaşın altında olduğu kaydedildi.
Bild: Almanya İranlı Mahan Air'e yasak getirecek… Bild gazetesi Almanya'nın İranlı
havayolu şirketi Mahan Air'in uçuşlarına yasak getirmeye hazırlandığını yazdı. Mahan Air,
Esad yönetimine malzeme taşıdığı için ABD'nin yaptırım uyguladığı şirketler arasında yer
alıyor.
Almanya'da 2018 yılında 905 İslamcıya soruşturma… Almanya'da hükümetin bir soru
önergesine verdiği yanıta göre İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik
soruşturmalar arttı. 2018'de 905 şüpheli hakkında 855 soruşturma açıldı.

ABD
Trump’ın Türkiye’ye davet edilmesine yanıt… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Davete ilişkin açıklama Beyaz Saray
tarafından yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley açıklamasında, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Başkan Trump’a 2019 yılında Türkiye’yi ziyaret etmesi için davet sundu. Şu anda
planlanan kesin herhangi bir şey olmamakla birlikte, Başkan gelecekte olası bir görüşmeye
açık” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da dün düzenlediği basın
toplantısında, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2019 yılı içerisinde Türkiye’yi ziyaret
edeceğini söylemişti.
Meksika duvarında anlaşma olmadan hükümet açılmayacak… Başkan Donald Trump,
federal hükümetin, Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar konusunda talepleri yerine
gelene kadar kapalı kalacağını söyledi. Trump, ‘‘Hükümetin ne zaman açılacağını söyleyemem.
Duvarımız olmadan açılmayacak. Bu insanların ülkeye akışını önleyecek bir bariyer.
Uyuşturucuyu engelleyen bir bariyer. Bugün dünyada insan kaçakçılığı diye bir sorun var.
Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bu insan kaçakçılarını yakalamak için çok sıkı çalışıyoruz.
Bunlar kötü insanlar. Bir sınır, bir duvar olmadan bunun önüne geçemeyiz’’ diye konuştu.
ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha öldü… ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi,
Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı göçmen bir çocuğun gözaltında hayatını
kaybettiğini duyurdu. 8 yaşındaki erkek çocuk, ABD-Meksika sınırını geçtikten sonra
gözaltında ölen ikinci göçmen çocuk oldu. Aralık ayı başında yine Meksika sınırından ABD'ye
geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü.

RUSYA
Erdoğan’ın Putin’le görüşeceğim ifadesine Kremlin’den yanıt… ABD’nin Suriye’deki
askeri varlığını çekme kararı almasının ardından Türkiye, sahadaki olası gelişmeleri ve PYD-
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YPG ile IŞİD’e yönelik olası askeri hamleleri Rusya’yla müzakere etmeyi planlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le konuyu
görüşeceğini açıkladı. Ancak Kremlin'den, "şu anda bir görüşme planı yok" açıklaması geldi.
Rusya Ukrayna’ya yönelik "kara listeyi" genişletti… Rusya, Ukrayna'ya yönelik yaptırımlar
listesini genişlettiğini duyurdu. Başbakan Medvedev, Rus devletinin ve vatandaşlarının çıkarını
gözetmek için bu adımı attıklarını söyledi. (DEĞERLENDİRME: Rus hükumeti tarafından
ambargo kapsamına alınan şirketlerden en dikkat çekeni Ukrayna savunma sanayisinin
lokomotifi olan Ukroboronprom. Çatısı altında 100’den fazla işletme bulunan şirketin başkanı
Pavel Bukin, Haziran ayında hedeflerinin ürettiği kaliteli silah ve donanım ile Rusya’yı geçmek
olduğunu belirtmişti. Haziran 2014’te Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko tarafından, Rus
şirketler ile işbirliği yapılması yasaklarken firma yetkilisi Yuri Pasçenko, Rusya’dan tek bir
somun bile almadıklarına dair güvence vermişti. Listede Ukroboronprom yanı sıra bir enerji
şirketi, üç nakliye ve lojistik şirketi, ithalat – ihracat bankası ve bir sigorta şirketi olmak üzere
yedi kuruluş yer alıyor.)
Rusya, 2018'de doğalgaz üretiminde rekor kırdı… Rusya Enerji Bakanı Aleksandr
Novak, Rusya'nın 2018 yılında 773 milyar metreküp doğalgaz üreterek rekor kırdığını açıkladı.
Novak, "Gaz sektöründen söz edecek olursak, 773 milyar metreküplük hacimle rekor miktarda
gaz üretildi. Ayrıca gaz ihracatında 20 milyar metreküplük, yani 2017'ye kıyasla yaklaşık yüzde
10'luk artış kaydedildi" dedi. Doğalgaz üretimindeki artışın ana faktörleri olarak Avrupa'da
gaza olan talebin artmasını ve Yamal LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisindeki yeni ünitenin
işletmeye alınmasını gösteren Novak, 2018'de LNG üretiminde yüzde 70'lik artış sağlandığını
vurguladı.

ASYA – PASİFİK
Afganistan’da hükümet binasına saldırı; en az 28 ölü… Afganistan’ın başkenti Kabil’de
bir hükümet binasına silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü.
Ölenlerin çoğunun hükümet çalışanı olduğu belirtiliyor. Saldırıda 20’nin üzerinde kişi de
yaralandı.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
Basın ve ifade özgürlüğü… Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Endeksi’nde
180 ülke arasında 157’nci sırada yer alan Türkiye, yalnız basın özgürlüğü açısından değil ifade
özgürlüğü açısından da her geçen gün daha da tartışmalı hale geliyor.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı… Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Söz konusu karar 7075 sayılı
Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
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Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi… TBMM Genel Kurulunda,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için
yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden
itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

TERÖRLE MÜCADELE
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