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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER

SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan’dan Kürtlerle yoğunlaştırılmış diyalog
açıklaması… Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Türkiye'nin olası harekatına
karşı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçleri ile Şam arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığını teyit
etti. Kürtlerin Suriye'nin birliği ile ilgili olumlu açıklamalar yaptığına dikkat çeken Susan,
"Diyalog yoluyla bazı talepler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizden eminiz" diyerek şöyle
devam etti: "Bir dizi zorlu meseleyi diyalog yoluyla çözebileceğimizden eminiz. Bu, diyalog
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği ilkesini temel aldığı müddetçe garanti
altındadır."
TSK'dan İdlib sınırında eğitim faaliyeti… Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyeti
gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı birliklerinden İdlib sınırındaki Altınözü ilçesine gönderilen
birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında eğitim yaptı.
Suriye Dışişleri: BM'nin yeni Suriye Temsilcisi Şam’ı ziyaret edecek… Suriye Dışişleri,
Staffan de Mistura'dan boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine
gelen Geir O. Pedersen'in gelecek hafta başkent Şam’ı ziyaret edeceğini duyurdu. Pedersen,
Suriye hükümetinden işbirliğine hazır olduğuna dair resmen teyit alacak.
Gaziantep Vali Yardımcısı sorumlusu olduğu Cerablus'ta ölü bulundu… Gaziantep Vali
Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında
ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile Demokratik Suriye Güçleri'nin
(DSG) kontrolünden alınan Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yapan İmamgiller,
görevliler tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.
Suriye Dışişleri: İsrail'in saldırıları ABD'nin koruması sayesinde gerçekleşiyor…
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail jetlerinin Şam civarlarına yönelik saldırıları nedeniyle
Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta İsrail'in
bu şekilde iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade
ettiğini belirtti.

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ
Trump: Eğer Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz… Trump,
Suriye’den çekilme takvimiyle ilgili yönetiminden gelen farklı açıklamaların olduğu bir
dönemde Türkiye’ye yönelik çok sert ifadeleri içeren açıklamalarda bulundu. Başkan Trump,
Suriye’den çekilme sürecinde, Kürt gruplara yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde Türkiye’yi
ekonomik açıdan mahvetmekle tehdit etti. Trump’ın ABD saatiyle Pazar akşam saatlerinde
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paylaştığı mesajına Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanıtı da sert oldu.
Trump’ın bu açıklamalarına yine Twitter üzerinden yanıt veren İbrahim Kalın, “Bay Trump,
teröristler ortağınız ya da müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD’nin stratejik ortaklığının
gerekliliklerini yerine getirmesini ve terör propagandası gölgesinde bırakılmamasını
beklemektedir. DAESH, PKK, PYD ve YGP arasında fark yoktur ve hepsine karşı savaşmaya
devam edeceğiz” dedi. Kalın, Amerika’nın Suriyeli Kürtlerle PKK’yı bir tutmanın vahim bir
hata olacağını, Türkiye’nin Kürtlerle değil teröristlerle savaştığını kaydederek, Kürtler ve diğer
Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacaklarını ifade etti.
ABD Dışişleri'nden Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması… Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, "(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye'den
maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki
dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de
IŞİD ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi
vurgularken, "Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik
taahhüdünü yineledi" ifadesini kullandı. Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD
vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi.
Hatay'da görülen FETÖ'ye yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla
kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Pompeo: Hem Türkiye'yi hem de Suriye Kürtlerini koruyan 'iyi bir sonuç' elde
edebileceğimiz konusunda iyimserim… Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
görüşmesiyle ilgili açıklamasında hem Türkiye'yi hem de Suriye Kürtlerini koruyan 'iyi bir
sonuç' elde edilebilecekleri konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pompeo ayrıca, ABD
birliklerinin Suriye'den çekilmesinin "taktiksel bir değişiklik" olduğunu ve ABD'nin IŞİD'e
ve İran'a karşı koyma konusundaki askeri kapasitesini değiştirmediğini söyledi. Pompeo,
Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin sınırlarını ve halkını
koruma gerekçesini anladıklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan
Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını
koruma gerekçelerini anlıyoruz. Herkesin bilmesi gerekir ki Suriye’de IŞİD’e bizimle
savaşan güçler terörist değil" dedi. ABD'nin, Suriye'de sığınmacıların evlerine dönmesini
sağlayacak, siyasi bir çözüm süreci bulmaya çalıştığını aktaran Pompeo, Orta Doğu'da
varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi
söylüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin önceliğinin terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak
olduğunu söyleyen Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde
gerçekleştireceklerini dile getirdi. Pompeo, "Bölgede, sorunları aşabilecek bir koalisyon ve
Arap gücü istiyoruz" diye konuştu. Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci
Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların
hesap vermesini istediklerini ifade etti.
ORTADOĞU-AFRİKA
İran’a karşı paralı askerleri harekete geçirme planını devreye sokuldu… İran
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 'İran düşmanlarının, askeri bir adımın
çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete
geçirme planını devreye koyduğunu' ileri sürdü. Devrimin 40'ıncı yılına ulaşamaması için İran
düşmanlarının büyük yatırımlar yaptığını ve "ülkedeki huzur ile istikrarı bozmak için tüm
imkanlarını seferber ettiklerini" söyleyen Bakıri, "Düşman, geride bıraktığımız süre içinde
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İran'a karşı askeri bir adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği sonucuna ulaştı. Bu
nedenle ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları
devreye soktu." ifadesini kullandı.
Cihangiri: ABD'nin amacı, İran halkının yönetimin geleceğinden umudunu kesmesini
sağlamak… İran'ın yaptırımlar sebebiyle sıkıntı yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Birinci
Yardımcısı, "ABD'nin asıl amacı, halkımızın, ülkenin ve yönetimin geleceğinden ümidini
kesmesidir. Attığı adımlar bu doğrultudadır. Bazı kişiler de attıkları adımlarla istemeden
ABD'nin politikalarına hizmet ediyor" dedi.
İran'dan yeni nesil, ileri türde nükleer yakıt hamlesi… İran Atom Enerjisi Kurumu
Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni bir ileri türde
nükleer yakıt üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Artık yabancı tasarımları
kopyalamak yerine kendi yerli tasarımlarını yapacaklarından söz eden Salihi, yeni ileri nükleer
yakıtla reaktörlerin etkinliği ve verimliliğini artıracaklarını söyledi.
Ortadoğu'da bir ilk: Netanyahu resmen açıkladı… Başbakan Netanyahu, İsrail
ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu 'İran'a
ve Hizbullah'a ait' noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar
düzenlediğini söyledi. Netanyahu'nun bu açıklamasıyla, İsrail'in ilk kez Şam'daki bölgelere
düzenlediği saldırının sorumluluğunu resmi şekilde itiraf ettiği belirtildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı: 4 yıldır binlerce hedefe saldırı düzenledik… İsrail
Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye’nin yanı sıra
adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Gelecek hafta
görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan
gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi
ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.
Katar ve ABD anlaştı: El Udeyd üssü genişletiliyor… Pompeo, Katar ile 'ABD'nin
emniyeti için kilit önemdeki' El Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığın artırılması konusunda
anlaştıklarını duyurdu. Katar ve ABD'nin Irak ve Afganistan dahil bölgedeki diğer sorunların
çözülmesi hususunda ortak çalıştığını söyleyen Pompeo, "Katar, ABD'nin 13 bin askerini
ağırlıyor ve bu nedenle Katar'a minnettarız" ifadelerini kullandı. Pompeo, sözlerine şöyle
devam etti: "Katar ile El Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda
mutabakata vardık. Katar, ABD'nin terörle mücadele çabalarını güçlendiriyor ve IŞİD ile
mücadelede önemli bir üye."
Bir sonraki durağı Suudi Arabistan olan Pompeo'dan yeni Kaşıkçı açıklaması…
Ortadoğu turunun bir sonraki ayağı olan Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen kişilerin 'sorumlu tutulmasını' isteyeceklerini söyledi.
Sudan’daki ekmek protestolarında ölü sayısı 24'e yükseldi… Sudan’da ekmek fiyatları
ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan 'ekmek protestoları' devam ediyor. Sudanlı yetkililer,
protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise
protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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ORTADOĞU ZİRVESİ
Polonya’da ABD liderliğinde İran karşıtı Ortadoğu zirvesi… ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu
zirvesi yapılacağını duyurdu. Pompeo Mısır'da yaptığı açıklamada, Polonya'da 13-14 Şubat'ta
Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki 'istikrarsızlaştırıcı' faaliyetlerinin ele alınacağı,
dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca
ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede
istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek" dedi.
Netanyahu, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor… İsrail
basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin Polonya’nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat
tarihlerinde düzenleyeceği ve birçok Arap dışişleri bakanının da katılacağı 'Orta Doğu ve İran
yayılmacılığı' konulu zirveye İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edildiği belirtildi.
Haberlerde, Netanyahu'nun Varşova'da ABD tarafından düzenlenecek İran karşıtı zirveye
katılmasının beklendiği kaydedildi.
İran’dan zirveye tepki… Zirveye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad
Zarif, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." ifadesini kullandı. Zarif,
İran’ın 2’nci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları kurtardığını ancak bu ülkenin şimdi "İran karşıtı
umutsuz bir 'sirke' ev sahipliği yaptığını" vurgulayarak, "Polonya, alnına sürülen bu utanç
lekesini temizleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

AB – AVRUPA
ABD’nin Berlin Büyükelçisinden Almanya’ya Kuzey Akım-2 tehdidi… Bild am Sonntag
gazetesinde yer alan habere göre, Büyükelçisi Richard Grenell'in Alman firmalarına yolladığı
mektupta söz konusu şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.
Büyükelçi Grenell'in Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını
öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın
Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında
cezalandırılabileceğini belirttiği ifade edildi. Grenell'in Kuzey Akım 2 projesiyle Avrupa'ya
Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacının ortadan kalkacağı ve bu durumun da
Ukrayna'nın 'Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kozu kaybetmesine neden
olacağını' savunduğu belirtildi. ABD'nin yanı sıra Polonya da Almanya'dan Kuzey Akım 2
projesinden ayrılmasını talep ediyor.
İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri Örgütü çağrısı… İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi
Başkanı Mahmud Vaizi, Avrupa ülkelerine Halkın Mücahitleri Örgütü ve İran'a karşı savaşan
diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu. IŞİD'e karşı İran'ın Suriye
ve Irak halkının yardımına koşarak Avrupa ülkelerinde de terör eylemlerinin azalmasını
sağladığını savunan Vaizi, "Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı
takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna ordusu Lugansk bölgesine güç yığmaya devam ediyor… Ukrayna'dan tek
taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Emniyet Sözcüsü Andrey
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Maroçko, Ukrayna ordusunun 150'ye yakın askeri araç ve özel teçhizatı Lugansk bölgesinin
kuzey batısına yerleştirdiğini belirtti.
Poroşenko: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaşma imzaladık… Ukrayna Devlet
Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya
yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB2
alımını kapsadığı belirtildi. Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, Türkiye ile
Bayraktar TB2 İHA'sına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti. Poroşenko "Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar
TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN – KIBRIS
Yunanistan’da hükümet krizi. Kammenos Savunma Bakanlığından ayrıldı.
Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı oldu… Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos,
Makedonya ile yaşanan isim değişikliği krizi nedeniyle istifa etti. Başbakan Çipras, meclisten
güvenoyu isteyeceğini açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos istifa ettiğini ve koalisyon
hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos:
Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakan'a söyledim.
Hükümette kalamayız dedi. Çipras, "Kendisine teşekkür ediyorum. Bana savunma
bakanlığından istifa ettiğini belirtti. Ben de istifasını kabul ettim" dedi. Meclisten güvenoyu
talep ederek görevine devam etmeyi planladığını açıklayan Çipras, "Meclis Başkanı ile irtibat
kurdum. Meclisin güvenoyunu alarak göreve devam etmek için gerekli prosedürü ivedilikle
başlatacağız" ifadelerini kullandı. Çipras, Kammenos'un koltuğuna da Yunanistan
Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in oturacağını açıkladı.
-

ABD
ABD basını, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini 'Amerikan kâbusu' diye niteledi…
Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya ile Çin arasında
giderek güçlenen işbirliğinin ABD için en büyük tehdidi oluşturduğunu yazdı. NI, böyle bir
birliğin gerçek bir ‘Amerikan kâbusuna’ dönüşebileceği uyarısını yaptı.
Trump, Putin'le görüşmelerinin detaylarını gizlediğini reddetti… ABD medyasında
Trump'ın Putin'le görüşmelerinde ortaya çıkmasını istemediği bazı şeyler konuştuğu iddiasını
içeren haberlere bir yenisi eklendi. Ancak Trump, çevirmeninin notlarına el koyma derecesine
varan çarelere başvurduğu iddiasını ortaya atan Washington Post'u yalanladı.
Trump'a Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin FBI soruşturması başlatıldı iddiası…
The New York Times'ta yer alan habere göre FBI, Mayıs 2017'de Başkan Donald Trump'ın
Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik bir soruşturma başlattı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler görüşmesini kapak fotoğrafı yaptı…
ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili
görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

Georgetown Üniversitesi’nden ‘Rus hibrid savaşı’ kursu… Üniversitenin sitesinde yer
alan açıklamaya göre ‘Rus hibrid savaşı' kursunda öğrenciler ‘troller', ‘botlar' ve ‘enformasyon
operasyonları' hakkında bilgilendirilecek. Açıklamada, "ABD'de 2016 seçimlerinden sonra
Kremlin'in yeni savaş yöntemi, ayrıca toplumumuzu ve vatandaşlarımızı nasıl hedef aldığı
hakkında daha çok bilgiye sahip olundu" ifadelerine yer verildi. Kursta verilecek eğitimin ‘Rus
doktrinine ve ideolojisine' de değineceği belirtilen açıklamada, dersler sırasında konuyla ilgili
örneklerin inceleneceği, ayrıca taktik ve operasyonların araştırılacağı bilgisine de yer verildi.
Financial Times: Ivanka Trump Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler
arasında… Financial Times gazetesi, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi
Nikki Haley'nin yer aldığını yazdı.

RUSYA
Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin Ukrayna ordusuna İHA satmasına ilişkin açıklama…
Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Bayraktar model Türk yapımı insansız
hava araçları satın almasına ilişkin olarak, “Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna’daki iç krizi
kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli” uyarısında bulundu. Zaharova "Buradaki sorun,
Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası
bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş
arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi
gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi
kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli." dedi.
Kuril Adalarının Rusya’ya aidatı şüphe götürmez… Moskova ile Tokyo arasında 2.
Dünya Savaşı'ndan beri barış anlaşması imzalanamamasının sebebi olan Kuril Adaları ile ilgili
açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya’ya aidiyeti şüphe
götürmez" dedi.
Duma’dan Trump’ın ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili sözlerine yanıt… Rus vekil Anton
Morozov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkilerin kısa zamanda iyileşeceği
yönündeki beklentilerinin, olayların doğal gidişatını yansıttığını, zira büyük güçlerin arasında
ihtilafların olmaması gerektiğini ifade etti.
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İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile askeri polis taburu gönderildi… Rusya'ya
bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin lideri Yunus-Bek Yevkurov, barış gücü görevi ile Suriye'ye
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir askeri polis taburu gönderdiğini belirtti. Rus basının
aktardığına göre, İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile bir askeri polis taburu
gönderildi. Polis güçleri için bir uğurlama töreni yapıldı. Törene İnguşetya lideri Yunus-Bek
Yevkurov da katıldı. Yevkurov "Size verilen görevleri yerine getirmek için Suriye'ye
gidiyorsunuz. Rusya topraklarında her zaman güçlü olan yiğitlik, kendine inanmışlık, vatan
sevgisi, yurdu düşmanlardan koruma, çıkarlarını gözetme gibi ahlaki değerlerin değişmez
olduğunu göstermelisiniz" dedi.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
Ayçiçeği üretiminde 'Milli Yağ Kurulu' çağrısı… Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kurulacak bir Milli
Yağ Kurulu ile Türkiye'nin ayçiçeği ithalatının 3-5 yıl içinde sona erdirilebileceğini söyledi.
Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde gelecek yıllarda yağlı tohum ihracat kaleminin Türkiye
için cari açık üzerinde bir baskı oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Büyükhelvacıgil,
şunları kaydetti: "Şayet bunu düzeltmeyecek olursak, bir üniversite ile yaptığımız araştırmaya
göre 2030 yılına kadar 15.6 milyar dolar daha ithalata para ödeyeceğiz demektir. Nitekim yağlı
tohumlar ülkemiz ithalat kalemleri içerisinde ilk 11'in içerisindedir. O nedenle bunun mutlaka
toparlanması gerekir. Mutlaka bu rakamın ülkemizde kalması lazım. Sadece ayçiçeği yağı diye
bakmamak lazım, çıkan ayçiçek küspesini de birçok yerde kullanıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE
Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava
harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs
bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava
harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve
mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
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