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02 Haziran 

Rusya, Batı'ya Yönelik Yaptırımları Gevşetiyor 

Rusya, Batılı ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları gevşetme kararı aldı. Rus 

Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batılı ülkelere yönelik uygulanan yaptırımlar 

kapsamında ithalatı yasaklanan sebze, kümes hayvanları ve dana eti gibi ürünlerin, bebek 

maması yapımı şartıyla ithalatına izin verildi. 

Açıklamada, Rusya’daki ithalatçıların, ABD, Kanada, Avustralya, AB ülkeleri ve 

Ukrayna’dan ithal edilen sebze, kümes hayvanları ve dana eti ürünlerinin bebek maması 

üretiminde kullanılacağını teyit etmesi halinde, karar dahilindeki ürünleri bu ülkelerden temin 

edebileceği belirtildi. 

Rusya, Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü kendisine yaptırım uygulayan ABD, AB, Kanada 

ve Avustralya’ya yönelik karşı yaptırım kararını 2014 yılında uygulamaya koymuştu. 

 

04 Haziran 

Rakka'yı ABD ve Rusya Vurmaya Devam Ediyor 

PYD-ABD ittifakından sonra Rusya ve Esad Rakka’ya saldırı başlattı. Riva el Hak Tugayı 

Komutanı Ebu Zeynep, “Rakka Esad’in elinden muhaliflerin aldığı ilk en büyük yerleşim 

birimiydi. 2014 yılında IŞİD, hile yolu ile büyük bir katliam gerçekleştirerek, şehri işgal etti. 

Şu an Rusya ve ABD Rakka’ya bedel ödetiyor” dedi. 

Yenişafak'ın haberine göre, 2011 yılında başlayan Suriye direnişi ile birlikte Beşşar Esad 

rejimine karşı savaşan muhaliflerin 2013 Mart ayında ele geçirdiği ilk il olma özelliği taşıyan 

Rakka'ya, PYD-ABD ittifakından sonra Rus-Esad işbirliğiyle saldırı başlatıldı. 2013 yılında 

Rakka'yı ele geçiren güçler arasında bulunan Riva el Hak Tugayı Komutanı Ebu Zeynep, 

“Rakka, Esad'in elinden muhaliflerin aldığı ilk en büyük yerleşim birimiydi. 2014 yılında 



IŞİD hile yolu ile büyük bir katliam gerçekleştirerek şehri işgal etti. Şu an Rusya ve ABD, 

Rakka'ya bedel ödetiyor. Şehir iyice harabeye dönmeden öfkeleri dinmeyecek” dedi. 

 Halep Yerel Meclisi öncülüğünde toplanan 8 ilçe temsilcisi, yerel meclisi teşkil ederek, 

başkan seçimi gerçekleştirdi. Munbiç, Ayn el Arap (Kobani), Azez, Sifira, Çobanbey, Al Bab, 

Mera ve Afrin ilçe yerel yönetimlerinin oluşturulduğu toplantı, Gaziantep'te yapıldı. Bir araya 

gelen heyet IŞİD, Esad ve YPG işgali altında bulunan bölgelere yönelik sürgünde oluşturulan 

meclislerle bu beldelere dönük durum değerlendirmesi yaptı. Konuyla ilgili Yeni Şafak'ın 

konuştuğu Suriye Türkmen Yüksek Konseyi Başkanı Samir Alo, “Bugün yaşanan zor şartlar, 

bir gün mutlaka sona erecek. Biz vatanımızdan, ilçemizden vazgeçmediğimizi göstermek için 

bir araya geldik. Burada geleceğe dönük kararlar alarak teröre ve işgale teslim olmadığımızı 

dünyaya göstermek istedik” dedi. 

Halen çatışmaların bütün hızıyla sürdüğü Munbiç, Azez, Sifira başta olmak üzere PYD'nin 

işgal ettiği Afrin ve Ayn el Arap'tan da temsilcilerin katıldığı sürgünde meclis toplantısı 

Halep Yerel Yönetim Meclisi tarafından organize edildi. Halep Yerel Yönetim Meclis 

Başkanı Brete Hacı Hasan, tüm bölgelerde isimleri kendi beldelerine dönük kararları almak 

adına gerçekleştirilen toplantının işgale ve teröre karşı kararlılık hamlesi olduğunu ifade etti. 

Hacı Hasan, Halep'e bağlı PYD'nin tek taraflı kanton ilan ettiği, Ayn el Arap ve Afrin 

ilçelerinden de temsilcilerin yerel meclis oluşumuna destek verdiğini, bu işbirliğinin Suriye 

halkının etnik farklılıklara rağmen bir arada yaşama iradesini gösterdiğini kaydetti. 

Suriye ordusunun Rusya’nın hava saldırılarıyla verdiği destekle IŞİD’in ‘kalesi’ olarak 

görülen Rakka’nın vilayet sınırlarına girdiği belirtildi. 

Russia Today'in (RT) El-Masdar News’e dayandırdığı habere göre, Suriye ordusu Hama ve 

Rakka vilayetlerinin sınırındaki Zakiye yolunu IŞİD’den geri aldı. Ordu, iki gün içinde 

Rakka’ya giden 35 kilometre genişliğindeki bir alanı da ele geçirdi. 

Reuters haber ajansı da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ni kaynak 

gösterdiği haberinde Suriye ordusunun Rusya’nın havadan destek verdiği bir operasyon 

sonucu Rakka vilayetinin sınırını geçtiğini aktardı. 

Daha önce Lübnan’da yayımlanan El Ahbar gazetesi Suriye ordusunun Rakka'ya 'gelecek 

haftalarda' varması beklenmese de kentin 50 kilometre batısındaki Tabka'ya ulaşmasının 

planlandığını yazmıştı. 



Rusya'nın BM Cenevre Ofisi'ndeki elçisi Aleksey Borodavkin, nisan ayında verdiği bir 

demeçte, Rakka'nın Suriye ordusunun hedefinde olduğunu, Rus savaş uçaklarının da bu 

harekatlarda ordu güçlerine destek vereceğini söylemişti. 

Polonya'dan Rusya'ya karşı paramiliter ordu Polonya, Rusya ile gerginlik nedeniyle Eylül 

ayından itibaren 35 bin kişilik bir paramiliter güç oluşturacağını açıkladı. Savunma Bakanı 

Antoni Macierewicz, paramiliter gücün komuta kademesinin kimler olacağına karar 

verildiğini açıkladı. 

Oluşturulacak güç askeri eğitim almış sivil gönüllülerden müteşekkil olacak. Paramiliter 

gücün, Ukrayna'nın Rusya yanlısı doğu kesimlerinde yaşanana benzer türde bir savaş 

ihtimaline karşı hazırlandığı belirtiliyor. 

NATO'nun da Polonya savunmasını güçlendirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 

NATO taburlarının Polonya ve komşu Baltık devletlerden Estonya, Latvia ve Litvanya'ya 

aktarılacak. 

Aktarılacak toplam NATO gücünün 4000 asker civarında olacağı tahmin ediliyor. 

Askeri takviyenin detayları Varşova'da 8-9 Temmuz günü düzenlenecek olan NATO 

zirvesinde kesinleştirilecek. 

NATO üyesi 28 ülkeden bazıları ittifakın Rus sınırındaki gücünü takviye etmek üzere asker 

gönderecek. 

Rusya'nın Kırımı ilhak etmesi ve Rusya yanlısı isyancı grupların Ukrayna'nın doğusunda 

kontrolü ele geçirmeleri geçmişte Sovyet blokunda olan NATO üyesi ülkelerde kaygı 

yaratmıştı. 

Polonya Savunma Bakanı Macierewicz, paramiliter gücün, "Saldırgan niyetlerini gizleme 

gereği duymayan komşumuz Rusya'nın attığı adımlar nedeniyle" organize edildiğini söyledi. 

 

 

 

 

 



 

 

06 Haziran 

Rusya'nın İthalatında Büyük Düşüş 

 

Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatı bu yılın ocak-mayıs 

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 gerileyerek 57,2 milyar dolara düştü. 

Rus Federal Gümrük Servisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin BDT dışı ülkelerden 

ithalatı bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 azalarak 

57,2 milyar dolara geriledi. 

Rusya’nın BDT dışı ülkelerden ithalatı mayıs ayında ise bir önceki aya göre yüzde 3,7 

düşerek 12,2 milyar dolara gerilediğinin belirtildiği açıklamada, en büyük düşüş kimya, gıda 

ve sanayi ürünlerinin ithalatlarında gerçekleştiği vurgulandı. 

Açıklanan verilere göre, Rusya’nın BDT dışı ülkelerden kimyasal ürün ithalatı mayıs ayında 

bir önceki aya göre yüzde 5,4 gerileyerek 2,5 milyar dolara düşerken, gıda ürünleri yüzde 4,4 

azalarak 1,6 milyar dolara, sanayi ürünleri ise yüzde 3,9 düşerek 5,9 milyar dolara geriledi. 



Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü uygulanan yaptırımlar 

nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3,7 oranında küçülmüştü. 

 

07 Haziran 

Rusya’nın Doğalgaz Gelirinde Büyük Düşüş 

Rusya’nın doğalgaz ihracat geliri bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 28,9 azalarak 10,7 milyar dolara geriledi. 

Rusya Federal Gümrük Hizmeti tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğalgaz 

gelirleri, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 28,9 azaldı. 

Yılın ilk 4 ayında toplam 10,7 milyar dolar doğalgaz geliri elde eden Rusya’nın doğalgaz 

ihracatı ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 66,2 milyar 

metreküpe çıktı. 

Geçen yıl toplam 185,5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştiren Rusya, söz konusu 

satıştan yıllık 41,8 milyar dolar gelir elde etmişti. 

 

Polonya'dan NATO-Rusya Arasında Savaş Tahmini 

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Rusya’nın NATO ile savaşa girdiği 

takdirde kazanma şansının çok az olacağını söyledi. 

Soloch, Rzeczpospolita gazetesine yaptığı demeçte, son yıllarda bölgede jeopolitik durumun 

değiştiğini ve bu nedenle Polonya’nın güvenlik stratejisinde değişikliklere gideceğini belirtti. 

Tehditlerin listesine Rusya'yı ekleyeceğine işaret eden Soloch, "Strateji planımız yıl sonuna 

kadar hazır hale gelecek. Rusya’nın yürüttüğü politika, Polonya’ya tehdit taşıyor. Bunu kabul 

ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

NATO ve AB’nin en kötü durum senaryosuna hazır olmasının gerektiği vurgulayan Soloch, 

"NATO ve Rusya arasında çok büyük potansiyel farkı ortada. Vladimir Putin liderliğindeki 

Rusya, NATO ülkeleri ile savaşa girerse kazanma şansı çok az." dedi. 



 

 

 

08 Haziran 

Rusya'dan Türkmenistan Sınırına Koruma Teklifi 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Kazakistan ve Türkmenistan’ı güvenlik konusunda 

ikna etmek için yola çıkıyor. 

Rus Kommersant gazetesi, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun meslektaşları ile bölgesel 

güvenlik ve aşırılığa karşı mücadele konularını görüşmek üzere Kazakistan ve Türkmenistan’ı 

başkentini ziyaret edeceğini açıkladı. 

Şoygu Astana'da 7 Haziran tarihinde Kazakistan Savunma Bakanı Imangali Tasmagambetov 

ile bir görüşme yapacak. 

Toplantı, 5 Haziran'da Aktobe şehrinde yaşanan terörist saldırıları gölgesinde Kolektif 

Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) olarak askeri işbirliğinin temel konuları görüşülecek. 

Rus bakan 8 Haziran'da Aşkabat’ta Türkmen meslektaşı Yaylym Berdyev ile komşu ülke 

Afganistan'da faaliyet gösteren IŞİD militanlarına karşı mücadele hakkında görüşecek. 

Moskova hükümeti Aşkabat’a 700 kilometre sınırı olan Afgan-Türkmen sınırının 

korunmasının koordinasyonunu yapmayı teklif edecek. 

Şoygu’nun Türkmenistan ziyareti, 2012 yılında Rusya Savunma bakanlığı görevine 

atanmasından sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak. 

 

Rusya ve Suriye Savunma Bakanları İran'a Gidiyor 

İran, Suriye ve Rusya Savunma Bakanları perşembe günü terörle mücadele konusunda 

görüşmek üzere Tahran'da biraraya gelecek. 

Bölgesel gelişmeleri gözden geçirmek ve terörle mücadele için yeni yollar bulunması üzerine 

toplanacak savunma bakanları üçlü oturum gerçekleştirecek. 



İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehqan tarafından mevkidaşlarına yapılan davet 

sonucu gerçekleşecek olan toplantıya Rusya'dan Sergey Şoygu, Suriye'den Jassem al-Freij 

katılacak. 

 

Rusya'dan Kırım'da tatbikat 

Rusya’nın, ülkenin güneyinde yer alan Rostov bölgesinde ve yasa dışı şekilde ilhak ettiği 

Kırım’da üç günlük askeri hava tatbikatı başlattığı bildirildi. 

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, tatbikata 2 bin 500 pilot, uzman ve Güney 

Askeri Bölge kara destek ekipleri katılıyor. Tatbikata katılan Rus Hava Kuvvetlerine ait 50 

hava biriminde, Mi-28N, Ka-52 ve Mi-35M muharip helikopterleri, An-12, An-26 kargo 

uçakları ve yeni üretilen Su-30 SM tipi muharip uçakları ile modernize edilen Su-27 tipi 

uçaklar yer alıyor. 

Tatbikatın üç gün süreceği belirtildi. 

 

09 Haziran 

Fransa Rusya Yaptırımlarının Hafifletilmesini İstiyor 

Fransa Senatosu, Sosyalist hükümete, Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya uygulanan 

yaptırımların hafifletilmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını kabul etti. 

Genel kuruldaki oylamada, bağlayıcı özelliği olmayan tasarı için 301 ''evet'', 16 ''hayır'' oyu 

çıktı. 

Tasarıyı destekleyen senatörlerden Pozzo di Borgo, genel kurulda yaptığı konuşmada,  "AB 

tarafından uygulanan yaptırımlar olumlu sonuç vermedi. Yaptırımlar Fransız ekonomisine 

zarar verdi. Senatonun bu kararı, olumlu yönde bir girişim.''dedi. 

Karara "hayır" oyu veren senatör Herve Maurey ise oylamaya sunulan metni, ''Ukrayna 

halkına olumsuz yönde bir mesaj göndereceği'' gerekçesiyle ''skandal'' olarak niteledi. 

Hükümet adına konuşan Avrupa Birliği Bakanı Harlem Desir, ''Minsk anlaşmasına saygı 

gösterilirse,  yaptırımlar kalkar, biz şu anda yol haritamızı değiştiremeyiz'' diyerek, karşı çıktı. 



AB liderleri, 28-29 Haziran'da Brüksel'de yapacakları toplantıda, yaptırımların uzatılması 

konusunu gözden geçirecek. 28 Nisan'da meclis, hükümete yaptırımların uzatılmamasını 

tavsiye eden bir kararı kabul etmişti. 

Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının, Rusya önemli miktarda tarım ürünü satan Fransız 

çiftçileri olumsuz yönde etkilediği biliniyor. 

 

Doğu Avrupa Ülkelerinde Rusya Tehdidi Büyüyor 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya’nın sadece Ukrayna ile değil tüm Avrupa ile 

hibrit savaşı yaptığını söyledi. 

DELFI haber portalına göre Klimkin, Estonya’nın başkenti Talin’e yaptığı resmi ziyaret 

sırasında bu ülkenin hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında 

Klimkin, uluslararası toplumdan Minsk anlaşmalarını uygulamayan Rusya’ya yönelik 

baskısını sürdürmesini istedi. 

Donbas bölgesinde gerginliğin azalması, sınır bölgeleri dahil olmak üzere tüm Donbas’ta 

AGİT temsilcilerinin kontrolü altına geçmesi ve Rus askeri birliklerinin geri çekilmesi 

gerektiğini belirten Klimkin, sadece bu koşullar altında Donbas’ta serbest ve meşru yerel 

seçimlerin yapılmasının mümkün olacağını kaydetti. 

Klimkin, “Donbas’ta her gün insanlar ölüyor. Bölgeye Rusya’dan silah ve asker 

yerleştiriliyor. Şu an Donbas, Rusya’dan getirilen adamlarla mafya tarzında yönetiliyor. Tabii 

ki Rusya’nın koruması altındaki bir bölgedir.” ifadelerini kullandı. 

Kırım ve Donbas sakinlerin Rus propagandası etkisinde yaşadıklarını söyleyen Klimkin, buna 

rağmen çoğu kişinin normal yaşamın ve Ukrayna yasalarının geri dönmesinin isteğini dile 

getirdi. 

Rusya’ya uygulanan yaptırımların genişletilmesinin Avrupa Birliği’nin (AB) çıkarları için 

önemli olduğunu bildiren Klimkin, “Rusya, sadece Ukrayna ile değil, tüm Avrupa ile hibrit 

savaşı yapıyor” ifadesini kullandı. 

 

10 Haziran 



Rusya'da Bütçe Açığı 22 Milyar Dolar 

Rusya’da bu yılın haziran ayı itibarıyla bütçe açığının 1,48 trilyon ruble (yaklaşık 22 milyar 

dolar) olarak gerçekleştiği bildirildi. 

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 1 Haziran ayı 

itibarıyla bütçe açığı 1,48 trilyon ruble olurken, bütçe gelirleri 4,64 trilyon ruble, bütçe 

giderleri ise 6,1 trilyon ruble düzeyine gerçekleşti. 

Hafta başında yapılan açıklamada, ülkenin ocak-nisan dönemi ticaret fazlasının da geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre, yüzde 48 azalarak, 33,2 milyar dolara gerilediği bildirilmişti. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik krizle boğuşan Rusya’nın, gayri safi milli 

hasılası geçtiğimiz yıl yüzde 3,7 küçülmüştü. 

 

11 Haziran 

İran'dan Rusya'ya Suriye Övgüsü 

İran, Rusya'nın Suriye’deki eylemlerini övdü. 

Rus RIA Novosti ajansının İran IRNA ajansını kaynak göstererek verdiği habere göre, İran 

Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Ali Şamkhani, Rusya'nın Suriye'deki yaptığı askeri 

eylemlerinden övgüyle bahsetti. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yapan 

Şamkhan, "Ben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye’de terörizme karşı kapsamlı 

ve etkin şekilde atan adımlarının övgüye layık olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Perşembe günü Tahran'da İran, Suriye ve Rusya savunma bakanları bir araya gelerek ortak bir 

toplantı yaptı. Toplantıda İran Savunma Bakanı Dehran Hüseyin Suriye’deki ateşkes rejimine 

destek verdiklerini belirterek, Suriyeli muhaliflere ülkelerinde istikrarın ve güvenliğin 

korunması için gerekli olan adımları atmaya çağırdı. 

 

Ukrayna İle Rusya Kiliselerini De Ayırıyor 



Yunanistan'ın Girit adasında önümüzdeki hafta bin yıl aradan sonra düzenlenecek olan 

Ortodoks Konsülü öncesinde Ukrayna Parlamentosu'nda iktidar partilerine mensup 

milletvekilleri, Fener Patrikhanesi'ne, Ukrayna'da Rus Kilisesi'nden bağımsız Ukrayna 

Ortodoks Kilisesi kurmasına yardımcı olması için çağrıda bulunmaya hazırlanıyor. 

Ukrayna'da koalisyon hükümetinin iki ortağından biri olan Halk Cephesi'nin milletvekili 

Sergey Vısotskiy, konuyla ilgili olarak Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bir grup 

milletvekilinin, Ukrayna Ortodoksları'nın Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması ve bağımsız 

(otosefal) bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulması konusunda Fener Rum Patrikhanesi'ne 

başvurmaya hazırlandıklarını, ilgili tasarının önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacağını 

belirtti. 

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Moskova yönetiminin ideolojik dayanağı haline geldiğini ve 

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi teşkilatına bağlı pek çok rahibin Doğu Ukrayna'daki Rusya 

yanlısı ayrılıkçılara destek verdiğini ifade eden Vısotskiy, Ukrayna'da yıllar önce milli 

çizgideki rahipler tarafından kurulmuş olan Kiev Patrikhanesi'nin bulunduğunu, fakat bu 

kilisenin henüz Ortodoks dünyasında hiç bir kilise tarafından tanınmadığını kaydetti. 

Milliyetçi çizgideki Kiev Patrikhanesi'nin Ortodoks dünyasında tanınmamasının Ukrayna'nın 

Rusya'nın dini etkisinden çıkmasına engel olduğunu ifade eden Vısotskiy, bu konuda Fener 

Rum Patrikhanesi'ne başvurmaya hazırlandıklarını söyledi. 

Daha önceden de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun aynı konuda Fener Rum 

Patrikhanesi'ne başvurduğunu hatırlatan milletvekili, bu tasarının Ukrayna Parlamentosu 

tarafından kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Fener Rum 

Patrikhanesi'ne yönelik çağrısının sadece kendi tutumunu değil, aynı zamanda Ukrayna 

halkının tutumunu da yansıttığını göstereceğini söyledi. 

 

12 Haziran 

Rusya, Ukrayna’dan Gaz Teklifi Bekliyor 

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Moskova’nın Ukrayna’dan gaz fiyatı ile 

ilgili teklif beklediğini açıkladı. 



Konu ile ilgili açıklama yapan Novak, “Herşey, Ukraynalı mevkidaşlarımızdan gelecek 

tekliflere bağlı olacak. Bildiğim kadarıyla, bu konuda Naftogaz ve Gazprom temas içindeler” 

dedi. 

Daha önce Aleksandr Novak, Rusya’nın enerji şirketi Gazprom’un Ukrayna’ya gazı 177 

dolara (bin metreküp için) satacağını belirtmişti. Bu açıklamaya cevaben Ukrayna’nın enerji 

şirketi Naftogaz yetkilileri, Ukrayna’nın bu fiyata Rus gazı almayacağını ve sadece 

Avrupa’dan gaz ithal edileceğini kaydetmişti. 

Ukrayna, Rus gazını ancak Avrupa’dan ithal ettiği gazdan daha düşük fiyat ile satılması 

durumunda satın alacağını açıklamıştı. 

 

13 Haziran 

Avrupa'da Rusya'ya Karşı Ortak Savunma Sistemi 

Litvanya Savunma Bakanı Juozas Olekas, Polonya ve Baltık ülkeleri bölgelerarası hava 

savunma sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı. 

Rusya’nın kendi batı sınırlarında askeri pozisyonlarını güçlendirmesi nedeniyle Polonya, 

Litvanya, Letonya ve Estonya’nın sözkonusu inisiyatifi ele aldıklarını açıklayan Juozas 

Olekas, “Bölgeler arası hava savunma sistemi gibi bir şey oluşturmak için Estonya, Polonya, 

Letonya ile müzakereler yapıyoruz” diye belirtti. 

Rusya’nın ülke batısındaki Bryansk bölgesinde bulunan Klintsi şehrinde (Ukrayna sınırına 50 

km mesafede) çok sayıda asker ve askeri teçhizat tespit edilerek Rusya’nın yeni bir askeri 

üssün inşaatına başladığı belirlendi. 



 

 

14 Haziran 

Türkiye, Rusya’yı Havadan Denetleyecek 

Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası 'Açık Semalar Anlaşması' uyarınca Türk ve 

Finlandiyalı askeri uzmanlardan oluşan ekibin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait CN/235 gözlem 

uçağıyla Rusya üzerinde denetim uçuşu gerçekleştireceklerini duyurdu. 

Türkiye’nin geçtiğimiz Şubat ayında benzer bir uçuş için Rusya’ya izin vermemesine rağmen, 

bu gözlem uçuşuna Rusya'nın müsaade ettiğine dikkat çekildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı adına açıklamayı yapan Açık Semalar Anlaşması sorumlusu 

Sergey Rijkov, “Türkiye ve Finlandiya’dan askeri uzmanların oluşturduğu grup savaş riskini 

azaltmak amacıyla 13-17 Haziran tarihleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait CN/235 

gözlem uçağıyla Rusya toprakları üzerinde belirlen güzergâhta uçuş gerçekleştirecek. Yabancı 

müfettişlerin gözlem uçuşuna Rus subaylar da eşlik edecek” dedi. 

Rijkov, “Burada hatırlatmamız gereken önemli bir husus var. Geçtiğimiz Şubat ayında Rusya 

Savunma Bakanlığının Türkiye üzerindeki gözlem uçuşu talebi Ankara tarafından 

reddedilmişti. O tarihte Türk tarafı rota konusunda mutabık kalınamadığı gerekçesiyle 

talebimize ‘Hayır’ demişti” ifadesini kullandı. 



 

15 Haziran 

'Rusya Tüm Avrupa'yı Tehdit Ediyor' 

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul 

Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Rusya'nın tutumu tüm dünyayı, Avrupa'yı, özellikle bu 

coğrafyadaki ülkeleri tedirgin ediyor. Bunun çözülmesi için ortak hareket etmek gerekiyor." 

dedi. 

NATO PA'nın Ukrayna Parlamentosu işbirliği ile Kiev'de gerçekleştirdiği 92. Rose-Roth 

Semineri'nin ikinci gününde Bak, AA muhabirine Ukrayna krizi hakkında değerlendirmelerde 

bulundu. 

Türkiye olarak Kırım Tatarlarını her konuda desteklediklerini belirten Bak, uluslararası 

platformlarda da bu desteği vurguladıklarını ifade etti. Bak, şöyle devam etti: 

"Bizim için öncelikli konulardan birisi Kırım Tatarlarıdır. Geçmişte Kırım Tatarlarının 

uğradıkları sürgün, yaşadıkları olaylar ve yine aynı durumla karşı karşıya kalmaları gerçekten 

hem bizleri hem de uluslararası camiayı etkiliyor. Türkiye olarak tüm desteğimizi tüm 

gücümüzle onlar için ortaya koyuyoruz." 

Ukrayna'da yaşanan krizin sona erdirilmesi için uluslararası camianın desteğine ihtiyaç 

olduğunu vurgulayan Bak, "Ukrayna, krizi sonlandırmak için bir reform ajandası ortaya 

koymuş. Yaptığımız değerlendirmelerde Ukrayna'nın özellikle Rus ordusu karşısında ortaya 

koyabileceği bir askeri gücü olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın askeri gücünün geliştirilmesi 

gerekiyor. 2020'ye kadar ortaya konan modernizasyon sürecinin devam ettirilmesi gerekiyor." 

diye konuştu. 

Ukrayna'nın doğusunda olduğu gibi, çatışmaların sürdürülmesinin Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin'in bir politika aracı olduğunu belirten Bak, Rusya'ya yönelik yaptırımların net 

bir şekilde ortaya konması ve uygulanması gerektiğini dile getirdi. Bak, şunları kaydetti: 

"Rusya'nın tutumu tüm dünyayı, Avrupa'yı, özellikle bu coğrafyadaki ülkeleri tedirgin ediyor. 

Bunun çözülmesi için ortak hareket etmek gerekiyor. Rusya'ya karşı, başta ekonomik 

yaptırımlar olmak üzere diğer bütün uygulamaların sözde kalmamasını, eyleme geçmesini 

istiyoruz." 



 

16 Haziran 

Ekonomik Kriz Ruslara Rosneft'i Sattırıyor 

Rusya’nın en önemli devlet şirketlerinden biri olan Rosneft petrol şirketinin müdürü, şirketin 

hisselerinin beşte birinin 'stratejik yatırımcılara' kapalı ihale ile satılacağını açıkladı. 

Rosneft şirketi müdürü İgor Seçin, 14 Haziran tarihinde İtalyan Il Sole 24 Ore gazetesine 

verdiği röportajda, "Rusya'nın ekonomik sorunları, petrol fiyatlarındaki düşüşler ve Batı 

ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımlarından dolayı şirketin global borsalarda yeterince 

değerlendirilmediğini söyledi. 

Rusya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rosneft petrol şirketinin yüzde 19.5 

hissesinin özelleştirmesi ile 700 milyar ruble (yaklaşık 10 milyar dolar) gelir sağlanacak ve 

elde edilen gelir devlet bütçesi açığının azaltılması için kullanılacak. 

Seçin, "Dünya petrol piyasa fiyatlarındaki durum ve batı yaptırımlarından dolayı şirkete 

verilen değer onun temel değeri ile uyuşmuyor”, dedi. Bu nedenden dolayı şirket hisselerinin 

satıştan önce bu hisselerin fiyatının artırılması yönteminin deneneceğini açıklayarak, "Biz 

bunu başarırsak şirketin hisselerinden gelecek faydaları da artırmış olacağız” dedi. 

 

17 Haziran 

Rusya ve İran Ulusal Paralarıyla İşbirliğine Gidiyor 

Rusya ve İran çok yakında ulusal paralar ile ticarete başlayabilecek. 

RIA Novosti ajansı, İran Merkez Bankası Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Hüseyin 

Yaqub Miyabi'nin perşembe günü bir açıklama yaparak Rusya ve İran’ın yakın zamanda ikili 

ticaret ve ekonomik ilişkilerinde ulusal paralarının kullanılması hakkında anlaşmaya 

varabileceğini söyledi. 

İranlı yetkili, "Biz Rusya Merkez Bankasına iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde 

ulusal paralarımızdan faydalanma teklifimizi sunduk. Rusya tarafı şu anda bu teklifimizi 

değerlendiriyor ve biz çok yakında bu konuda ülkelerimiz arasında bir anlaşma 

imzalanacağını umuyoruz” dedi. 



Miyabi, Moskova hükümetinin bu konuya çok sıcak baktığını belirterek, “Biz de bu yönde 

çaba gösteriyoruz. Çünkü böyle anlaşma iki taraf için de yararlı olacak. Önemlisi bu anlaşma 

sağlanırsa mali risklerimiz minimize edilecek”dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

NATO Filosu Karadeniz’de Krize Sebep Oldu 

 

Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında, Rusya tehdidine karşı Estonya, 

Letonya, Litvanya ve Polonya’da 4 tabur konuşlandırma ve NATO’nun Karadeniz’deki 

caydırıcılığını güçlendirme kararı alındı. 



Kararın ardından Romanya, Kırım’daki Rus filosuna karşılık Karadeniz’de Romanya, 

Ukrayna,Bulgaristan, Türkiye ve ABD’nin katılacağı bir NATO filosu oluşturma fikrini 

ortaya attı. Rusya ise Karadeniz’de NATO filosunu kurma fikrinin kabul edilemez olduğunu 

ifade etti. 

Denizhaberajansı'nda yer alan habere göre, Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr 

Gruşko, “Tam olarak neler olup bittiğini anlamıyorum. Karadeniz’de kıyısı ve filoları olan 

ülkeler Bulgaristan, Romanya ve Türkiye” dedi. Rus yetkililer Montrö Sözleşmesi’ne göre 

yabancı ülke gemilerinin Karadeniz’de 21 günden fazla kalamayacağına dikkat çekti. 

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, çalışma ziyareti için Bükreş’e gelen Ukrayna 

Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’yu filo fikrine ikna etti. Iohannis, ardından Bulgaristan’a 

giderken Bulgar mevkidaşı Rosen Plevneliev de destek verdiğini açıkladı. Ancak bu sözler 

ülkede çatlak yarattı. 

Rus doğalgazını toprakları üzerinden geçirmenin hayalini kuran Başbakan Boyko Borisov, 

acil olarak Plevneliev ile görüşerek bir basın toplantısı yaptı. Plevneliev ve Bulgar Savunma 

Bakanı ile kameraların karşısına geçen Borisov, Sofya’nın Karadeniz’de NATO filosuna karşı 

olduğunu ilan etti. 

Toplantıda Bulgaristan’a Kaçak yollardan giren 200 mültecinin Türkiye’ye iade edildiğini 

söyleyen Başbakan, Türk makamlarının söz konusu 200 kişiyi kabul etmediğini belirerek, 

“Türkiye mülteci geri kabul anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor” dedi. 

Borisov, Türk makamların anlaşmayı askıya aldığını, ancak resmi bildirimin yapılmadığını 

ifade etti. Ancak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Dariesi yetkilileri, 200 mültecinin Türkiye’ye 

kabul edilmediği iddiasını yalanladı. Türk yetkililer, Bulgaristan’la varılan mülteci 

anlaşmasının da askıya alınmadığını bildirdi. 

 

Rusya, Belarus'a Petrol İhracını Azaltacak 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, doğalgaz borcunu ödemediği için Belarus’a petrol 

ihracını azaltacaklarını bildirdi. 

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) 

konuşan Novak, Belarus’un ödemediği doğalgaz borcu nedeniyle bu ülkeye ihraç ettikleri 

petrol miktarını azaltacaklarını belirtti. 



Bu yılın ilk çeyreğinde Belarus’a ihraç edilmesi planlanan 250 bin ton petrolden yalnızca 89 

bin tonluk kısmını gönderdiklerini ifade eden Novak, bu ülkeye ikinci çeyrekte ise henüz 

petrol ihraç edilmediğini söyledi. Novak, önümüzdeki süreçte Belarus'a petrol ihracında ne 

kadar kesinti yapacaklarının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. 

Novak, SPIEF kapsamında yapılan anlaşmalara değinirken de Gazprom ve Shell’in 

Rusya’daki üç doğalgaz projesine toplamda 13 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. 

Shell’in, Gazprom’a ait olan ve Rusya’nın Sakhalin bölgesinde bulunan Yujno-Kirinskoye 

doğalgaz sahasının geliştirilmesinde yer alacağını açıklayan Novak, "Shell ve Gazprom 

şirketleri ayrıca Baltık bölgesindeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi ve Sakhalin-2 LNG 

tesisinin genişletilmesi için ortak yatırım yapacaklar." dedi. 

Rusya’nın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom, Belarus'taki kamu şirketlerinden tahsil 

edemediği doğalgaz bedelleri nedeniyle mayıs ayında Uluslararası Tahkim Mahkemesi 

nezdinde dava açmıştı. Belaruslu yetkililer ise petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geçen 

aylarda Gazprom’dan doğalgaz fiyatında indirim talep etmiş, ancak bu talep reddedilmişti. 

 

18 Haziran 

Rus Ordusu Kazakistan’ı Terk Ediyor 

Rusya askerlerinin kademeli olarak Kazakistan’dan ayrılmaya başladığı bildirildi. 

Rus Bağımsız Askeri İnceleme dergisinde editör yardımcısı Vladimir Gundarov imzasıyla 

yayınlanan yazıda, Rusya’nın Kazakistan’da askeri amaçlarla kiraladığı toplam 2 milyon 

hektar alanı iade edeceği, bugüne kadar yaklaşık 1.7 milyon hektar arazının iadesi için 

belgelerin imzalandığı bildirildi. 

Söz konusu askeri alanların Aktöbinsk ilindeki Sarı-Şagan askeri eğitim merkezine ait olduğu 

sanılıyor. Bölgede en son olarak 2014 yılında füze denemesi yapılmıştı. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, son Kazakistan ziyareti sırasında 1.7 milyon hektar 

askeri alanın Kazakistan’a iade edildiğini, bunun yanında yine 300 bin hektarlık Emba askeri 

üssünün iade protokolünün taraflarca imzalanmaya hazırlandığını açıklamıştı. 



Kazakistan’a bu arazilerin iade edilmesi Rus askeri bütçesine önemli tasarruflar getiriyor. 

Bununla ülkenin Kazakistan’da askeri alanlar için yıllık toplam kira bedeli 4 milyon dolar 

azalarak 23.486 milyondan 19.357 milyon dolara inecek. 

 

19 Haziran 

Rusya Savunma Bakanı'ndan Esad'a Ziyaret 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile 

görüştüğü bildirildi.  

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin'in direktifiyle Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Beşşar Esad ile görüştüğü 

belirtildi. 

Görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği ve "Suriye'de aktif terörist gruplarla mücadelede 

işbirliği" gibi konularının değerlendirildiği ifade edildi.  

Sergey Şoygu'nun ayrıca Rusya'nın Himeymin'de bulunan askeri üssünü de ziyaret ederek 

incelemelerde bulunduğu kaydedildi.  

Açıklamada, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. 

 

20 Haziran 

Rusya'da Gelirler Düşmeye Devam Ediyor 

Rusya’da harcanabilir gelirlerin bu yılın mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,7 düştüğü 

bildirildi. 

Rusya Federal İstatistik Dairesi (ROSSTAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 

harcanabilir gelirler bu yılın mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,7 azalırken, aylık ortalama 

maaş ise aynı dönemde bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 6,2 artarak 36 bin 570 rubleye 

yükseldi. 



Açıklamada, Rusya’daki işsizlik oranının bu yılın mayıs ayı itibarıyla 4,3 milyon kişiyle 

yüzde 5,6 oranında gerçekleştiği, aynı dönemde geçtiğimiz yılın mayıs ayına kıyasla ülkedeki 

işsiz sayısında yüzde 0,3’lük artış olduğu kaydedildi. 

Perakende satış gelirlerinin ise bu yılın mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

yüzde 6,1’lik düşüşle 2,2 trilyona gerilediğinin belirtildiği açıklamada, bu yılın ocak-mayıs 

döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7’lik düşüşle 10,9 trilyon 

rublelik perakende satış geliri elde edildiğine yer verildi. 

Rusya'dan, BDT ülkelerine askeri uydu yardımı 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri askeri amaçlı uydu iletişim sistemi oluşturuyor. 

BDT İcra Komitesi basın servisi, topluluk ülkelerinin askeri amaçlarla uydu iletişim sistemi 

oluşturacağını bildirdi. 

Habere göre 21-22 Haziranda Minsk şehrindeki BDT İcra Komitesi uzmanlar grubu bir 

toplantı düzenleyerek askeri amaçlı uydu haberleşme sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi 

ile ilgili anlaşma taslağı hazırlayacak. 

Belgede BDT ülkeleri arasında askeri amaçlarla uydu haberleşme sistemlerinin kullanımı ve 

onların geliştirilmesinin bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin güvenirliği ve kontrolünü 

iyileştirmek amacıyla yapılacağı kaydedileceği belirtildi. 

BDT İcra Komitesi web sitesinde yayınlanan bir açıklamada konu ile ilgili şöyle denildi: 

"Böyle bir sistemin oluşturulmasını sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu Savunma 

Bakanlığı, BDT Savunma Bakanlıklarına sistemin teknik özelliklerinin oluşturulması ve 

onların ulusal şubelerle uyumluluk sağlamasında yardımcı olacaktır” 

"BDT ülkelerinin askeri amaçlı uydu iletişim sistemi oluşturması için gerekli olan araştırma 

ve geliştirme çalışmaları, BDT ülkelerinin ilgili ilmi ve sanayi işletme merkezlerinde hayata 

geçirilecektir." 

"Bu anlaşmanın uygulanması ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu, BDT üyesi ülkelerin 

Savunma Bakanları Konseyi tarafından kontrol edilecek ve konu uzmanlarının hazırladığı 

taslak belgeler, BDT Hükümet Başkanları Konseyine sunulacaktır." 

 



21 Haziran 

AB, Rusya'ya Yaptırımı 2017'ye Uzattı 

Avrupa Birliği Rusya'ya uyguladığı ambargoyu 6 ay daha uzatma kararı aldı. 

 

Rusya, Tacik Muhalifleri Teslim Etti 

Rusya, Tacikistan’da silahlı isyan yapan muhalif  General Nazarzoda'nın grubundan iki kişiyi 

Tacikistan'a teslim etti. 

Azadlık radyosunun haberine göre, Interpol geçen hafta Rusya’nın Kazan şehrinde 

Tacikistan’da silahlı isyan yapan General Abdukhalim Nazarzoda’nın (Hoji Halim) şoförü 

Mirzo Mukammilov ve onun kardeşi Kanoat Mukammilov’ı tutuklayarak Tacikistan'a iade 

etti. 

Mukammilov kardeşler Tacikistan eski Savunma Bakan Yardımcısı Nazarzoda grubunın 

üyeleri olmakla ve onun kişisel silahlarını gizlemekle suçlanıyor. Kardeşlerin ülkelerine 

iadesinden sonra onların yurtdışına kaçmasına yardım eden onlarca kişi ise tutuklandı. 

Ekim 2015'te, Tacik yetkililer Sadriddin, Najmiddin ve Muborak Mukammilov aynı 

suçlamalarla tutuklanmıştı. Ancak Mirzo ve Kanoat isimli kardeşleri polis tarafından 

bulunamamıştı. 

Aile yakını olan Husniddin Razzokov isimli Tacikistan vatandaşı, 20 Haziran'da Azadlık 

Radyosuna bağlanarak, geçen hafta Mirzo ve Kanoat Mukammilov kardeşlerin Kazan 

kentinde tutuklandıklarını ve Tacikistan’a teslim edildiklerini söyledi. 

2015 yılının Eylül ayında eski Savunma Bakanı yardımcısı General Abdukhalim Nazarzoda 

(Hoji Halim) liderliğinde yaklaşık 300 kişilik grup İmamali Rahmanov yönetimine karşı 

silahlı isyan başlatmıştı. Tacik güvenlik güçleri bu isyanı bastırmış, General Nazarzoda ve 

onun yakınındaki 25 kişi öldürülmüş ve yine bu isyanla ilgili 200 kişi tutuklanmıştı. 

 

22 Haziran 

Moldova'nın Ana Tehdidi Rusya 



Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi 21 Haziran'da ülkenin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi 

taslağını onayladı.  

Rus Regnum ajansının bildirdiğine göre, belge oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen belge 

değerlendirilmesi ve nihai onay için meclis'e teslim edilecek. 

Belgede ülkeye yönelik tehditler arasında bölgesel istikrarsızlık, Ukrayna ve Dnepr 

bölgesindeki çatışmalar, Rusya'ya enerji bağımlılığı ve bilgisel tehditler gösterildi. 

Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti, Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin “ulusal 

güvenliği artırmaya ve Moldova’nın Avrupa’ya yakınlaşma seyrini teşvik etmeye" yönelik 

olduğunu söyledi. 

Bu belgenin hazırlanmasında ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Bilimler 

Akademisi ve sivil toplum kuruluşları, Alman Marshall Merkezi yanında Romanya, ABD ve 

Letonya'dan uluslararası uzmanlar katıldı. 

Rusya'nın Yaptırımları 'Etkisiz' Kaldı 

Rus Ulusal Ekonomi Akademisi, Rus Dış Ticaret Akademisi ve Rusya merkezli Gaydar 

Enstitüsü tarafından hazırlanan “Rusya’daki Ekonomik Durumun Takibi: Eğilimler ve Sosyo-

Ekonomik Gelişmelerdeki Sıkıntılar” adlı rapora göre, Türkiye’ye yönelik uygulanan meyve 

ve sebze ambargosunun “ders verici” bir etki yaratma ihtimali zayıf olarak görülüyor. 

Rapora göre, Rus rublesindeki devalüasyon nedeniyle ülkedeki ithal ürünler hızla 

pahalılaşırken, iç talep ise aynı hızla gerilemeye başladı ve bu durum ithalatçılar üzerinde 

dezavantaj yaratırken, yaptırımların etkisini de zayıflattı. 

Türkiye’de ürünlerini diğer pazarlara yönlendirmekte zorlanan salatalık üreticilerinin 

yaptırımlardan en büyük zararı gördüğünün belirtildiği raporda, domates ve diğer sebze 

üreticilerinin ise ürünlerini Belarus ve Azerbaycan gibi pazarlara yönlendirmeyi 

başardıklarına dikkat çekildi. 

Raporda, Rusya’nın diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlerin ise Türk ürünlerinden daha pahalı 

olduğunun altı çizilirken, özellikle Belarus’tan Rusya’ya yönelik sebze ihracatında yaşanan 

artışın ise, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin yeniden ihracı nedeniyle gerçekleştiği 

kaydedildi. 



Rusya, geçen yılın kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrası Türkiye'ye bir dizi ekonomik 

yaptırım uygulamaya başlamıştı. 

 

23 Haziran 

AB-Rusya Hattında 'Küçük Adımlar Diplomasisi' 

Rusya, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna krizinde oynadığına inanılan rol sebebiyle iki yıldan bu yana 

Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde. Salı günü bir araya gelen Avrupa 

Birliği Büyükelçileri ambargonun altı ay daha uzatılması konusunda karara varsalar da konu 

asıl olarak ay sonunda Brüksel'de organize edilecek AB devlet ve hükümet başkanları 

zirvesinde karar bağlanacak. 

Avrupa gibi Rusya da Avrupa'ya ambargo uyguluyor. Mayıs ayında Rusya Federasyonu 

Başbakanı Dmitri Medvedev ambargoların 2017'in sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Ne 

var ki, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda yaptığı 

konuşmada daha esnek bir tutum sergileyebileceklerini ifade ederek müzakerelere açık 

olduğunun sinyalini verdi. Söz konusu kriz noktalarında (Donbass ve Kırım) iki yıldan bu 

yana herhangi bir ilerlemenin sağlanamaması bir yaptırım aracı olarak ambargoların 

tartışılmasına sebep oluyor. 

Birlik içinde konuya pragmatik mülahazalarla yaklaşan devletler yok değil. Doğu Avrupa 

devletleri kapıları tamamen kapatırken Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan 

ambargoların kaldırılmasını talep ediyor. Ekonomik krizlerin kıskacında nefes almaya çalışan 

Yunanistan ancak dolaylı yollardan (üçüncü ülkeler üzerinden ör. Fildişi) Rusya pazarına 

ulaşabiliyor. Diğer Birlik üyeleri içinde üç büyüklerin (Almanya, Fransa ve İtalya) 

yaklaşımlarında da bir esneme görülüyor. İtalya Konseyi Başkanı Matteo Renzi'nin St. 

Petresburg Ekonomik Forumu'na onlarca işadamıyla katılması ve olumlu mesajlar göndermesi 

farklı bir tutum içinde olduklarını gösteriyor. İtalya gibi Fransa'da tamamen kaldırılmasa da 

tekrar düşünülebileceğine inanıyor. Sosyal hoşnutsuzlukların giderek arttığı Fransa'da tarım 

sektörü ambargodan büyük darbe aldı (ihracatı 386,8 milyon dolardan 23,3 milyon dolara 

gerilerken Norveç için durum çok daha kritik 1,1 milyar dolardan 9,7 milyon dolara düştü). 

Artan hoşnutsuzluklarla birlikte kırsalda aşırı sağın yükselişi yaklaşan cumhurbaşkanlığı 

seçimleri öncesinde Ulusal Cephe'nin uzun yıllardan beri ileri sürdüğü argümanlarından birini 



tamamen ortadan kaldırmasa da zayıflatacaktır. Almanya aynı sebebe dayanmasa da daha 

esnek bir tutum alabileceği sinyalini gönderiyor. 

Rusya, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ün 

katılmasını aynı yönde atılmış güçlü bir adım (veya zafer) olarak değerlendiriyor. Bir yanda 

petrol gelirlerinde görülen düşüş, diğer yanda ambargoların getirdiği ağır yükler GSMH'sının 

yüzde 3,7 oranında (2015) küçülmesine sebep oldu. Rusya'nın AB, Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada ve Norveç'e 2014'ün ikinci yarısından bu yana uyguladığı sebze, meyve, 

süt ürünleri, balık... ambargolarının söz konusu devletlere kaybı 9 milyar dolar olarak 

yansıyor (Avrupa Birliği'nin yeniden büyüme trendine geçmesi hissedilmesini engelliyor. 

Ancak mikro ölçekte kendini hissettiriyor). Rusya tarım sektörünü bu sayede 

geliştirebileceğini iddia etse de orta vadede sonuçlarının görülebilecek olması kısa vadede 

yarar sağlamadığı gibi enflasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca rublenin dolar 

karşısında değer kaybetmesi tarım sektörünün ihtiyacı olan teknoloji transferini zorlaştırıyor. 

Bu minvalde, Rus halkının yüzde 59'u tüketim alışkanlıklarını gözden geçirirken yüzde 33'ü 

bahçe üretimine geçerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor (VTsİOM Enstitüsü). Bu durumun 

sosyal ve ekonomik sahada açtığı yaralar Avrupa Birliği karşıtlığıyla bastırılsa da sonuna 

kadar sürdürmesi mümkün görünmüyor. 

Ne var ki, Avrupa Birliği'nden gelen olumlu sinyaller gibi Vladimir Putin'in St. Petersburg 

Ekonomik Forumu'nda uzattığı "zeytin dalı" Ukrayna krizinde düğümleniyor. Avrupa 

ayrılıkçı bölgelerin Kiev'in kontrolüne dönmesini ve Donbass bölgesinde bir an önce 

seçimlerin yapılmasını; Rusya Kiev'in olumsuz çıkışlarından vazgeçmesini talep ediyor. 

Minsk Anlaşması'nın tam manasıyla uygulanamaması çözümü zorlaştırsa da Moskova 

karşılıklı iyi niyet göstergeleriyle aşılabileceğini iddia ediyor. İlk adımı da Forum öncesi 

Rusya'da tutuklu bulunan Ukraynalı esirlerin bir kısmını serbest bırakarak gösterdi. 

Güvensizliğin karşılıklı olduğu söylenebilir. Putin Batı'ya (NATO'nun Doğu Avrupa ve 

Balkanlar genişlemesi dahil) ne kadar güvenmiyorsa Batı'da Putin'e o kadar güvenmiyor. Batı, 

Kırım ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi zaman kazanmaya yönelik bir manevra 

olabileceğini düşünüyor. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız Rusya 

politikası değiştirmesi güç görünse de bir an önce "soğuk savaş" psikolojisinden kurtulup 

2014 öncesi duruma dönmesinin yararına olduğunu biliyor. Bu minvalde birlikte hareket 

etmeseler de yan yana durabileceklerine inanıyor. Güven bunalımının "küçük adımlar 



diplomasisiyle" aşılacağına inanılması aslında farklı beklentilerin hesaba katılmasıyla 

düşünüldüğünde anlam kazanıyor. 

Rusya, Çin’in Asya'da giderek artan gücünü dengeleyemeyeceğini bilmesi ve iki cephede 

yürüttüğü mücadelede Avrasya'da izole edilmekten çekinmesi tercihe zorluyor. Bir yanda 

"İpek Yolu" (Çin) diğer yanda "Vladivostok'tan Vancouver'e" (Almanya) Avrasya ekonomik 

pazarı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri içinde Rusya-Çin yakınlaşmasının Çin'in elini 

güçlendirdiğini bilmesi oyunu bozmaya zorluyor. Rusya'nın özellikle Suriye krizinde 

oynadığı ve oynamakta olduğu rol ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir dönemeç oldu. Her 

iki tarafın müstakbel Suriye konusunda yakın bakışlara sahip olması yakınlaşmayı 

kolaylaştırıyor. Avrupa Birliği için Rusya mülteci krizinde Türkiye'ye karşı oynayabileceği 

bir kart olarak beliriyor. Birlik, Ankara ile varılan geri kabul anlaşmanın kadük hale gelmesi 

durumunda Suriye krizinin (mülteci akının) sonlandırılmasında Moskova'nın ağırlığını 

artıracağına, yakınlaşmanın bütün tarafların yararına olacağına inanıyor. Bu minvalde daha 

fazla uzaklaştırmak veya karşısına almak yerine yakınında tutması gerekiyor. Ambargolar ilk 

bakışta Rusya Federasyonu'nu daha fazla etkiliyor görünse de her iki tarafı bir şekilde 

etkiliyor. Brüksel-Moskova hattında yaşanan ambargo gerilimi Ukrayna krizine düğümlense 

de iki yılın bilançosu yapıldığında herhangi bir sonuca ulaşamamaları tarafları daha pragmatik 

yaklaşımlara zorluyor. Birlik ve Amerika Birleşik Devletleri ambargoları tamamen 

kaldırmasa da İran örneğinde olduğu gibi zamana yaymaları mümkün. Gelecek altı ay bu 

noktada büyük önem taşıyor (kamuoylarının hazırlanması gerekiyor). Son kertede, Birliğin 

geleceği ne Moskova'dan, ne de Kiev'den… Schengen'den geçiyor! 

 

Rusya'dan Türkiye'ye Soçi Daveti 

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vailiy Nebenzya, Türkiye'yi Soçi'de gerçekleşecek 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına davet ettiklerini, Türk ve Ukraynalı dışişleri 

bakanlarının katılımını beklediklerini söyledi. 

Nebenzya, Sputnik'e demecinde, "Türkiye ve Ukrayna da dahil tüm ülkelerin bakanlarını 

davet ettik ve herkesi bekliyoruz. Ama onlardan hâlâ bir cevap almadık. Toplantıya kimin 

gelip gelmeyeceği bu hafta ya da gelecek hafta belli olur" dedi. 



Nebenzya toplantının formatının ikili görüşmeler yapmaya imkan vermediğini ama Türkiye 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla böyle bir görüşme gerçekleştirilmesine hazır 

olduklarını söyledi. 

"Sanıyorum, Türk bakan orada olursa bizim bakanımızla görüşmek isteyebilir. Böyle bir 

görüşme gerçekleşebilir. Zira kimseden kaçmıyor ya da saklanmıyoruz" diyen Nebenzya, 

"Tüm görüşmelere açığız" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

25 Haziran 2016 

Putin, Çin'de 30 Anlaşmaya İmza Attı 

 



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin’de resmi törenle 

karşılandı, taraflar arasında 30'a yakın anlaşma imzalandı. 

Başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda yapılan resmi 

karşılama töreninin ardından taraflar, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunarak ikili 

ilişkiler ile bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. 

Çin ve Rusya arasında ekonomi, kültür, eğitim, enerji, medya, teknoloji gibi alanlarda 30’a 

yakın anlaşma imzalanırken, özellikle yolcu uçağı ve helikopter üretimi konusunda Ar-Ge 

işbirliğini kapsayan anlaşma dikkati çekti. Programın sonunda iki ülke liderleri gazetecilerin 

karşısına geçerek, ziyaret ve görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) istikrarlı ve 

sağlıklı bir yolda ilerlemesi için ortak çaba sarf etmeye hazır olduklarını vurguladı. 

ŞİÖ üyeleri arasında diyalog ve işbirliğinin artırılmasının müzakere yoluyla fikir ayrılıkların 

giderilmesinde olumlu katkıları olduğunu vurgulayan Şi, Çin ve Rusya arasında stratejik 

işbirliği ortaklığı tesis edilmesinin yirminci yılında Putin’in Pekin’e yaptığı resmi ziyaretin 

özel anlamı olduğuna işaret etti. 

Şi, Rusya ile siyasi ve stratejik konularda işbirliği ilişkisinin güçlendirilmesi ve önemli 

küresel ve bölgesel konularda sürekli diyalog halinde ortak hareket edilmesinin önemine 

işaret etti. 

Bölgelerinde karşılıklı ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi ve ŞİÖ kapsamında somut 

işbirliğinin artırılmasından yana olduklarının altını çizen Şi, Kore yarımadasının nükleerden 

arındırılması ve terörle mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. 

-Putin, Çin'in evsahipliğindeki G20 zirvesine katılacak 

Şi, ayrıca “Ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının müzakere yoluyla çözülebileceği, yaptırım 

uygulama tehdidinin sorunların çözümüne fayda sağlamayacağı” ifadesini kullanarak, Pekin 

ve Moskova yönetimlerinin, “problem ve fikir ayrılıklarının çözümünde tek taraflı tavıra ve 

ilgili ülkelerin bilgisi dışında karar alınmasına karşı olduğunu” söyledi. Çin lideri, Rusya 

Devlet Başkanı Putin’i eylül ayında Çin’in evsahipliğinde Hangzhou kentinde düzenlenecek 

G20 Liderler Zirvesi’ne davet ettiğini sözlerine ekledi. 



Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilendiklerine 

vurgu yaparak, Çin ile özellikle nükleer enerji, sanayi, gıda, tarım ve finans alanlarındaki 

işbirliğini ortak çabalar sonucu geliştirmekten memnun olduklarını dile getirdi. 

Uzay araştırmaları, roket teknolojileri, demiryolları ve sivil havacılık alanlarında Çin ile 

işbirliğini genişletmek hedefinde olduklarını söyleyen Putin, Çin ile önemli uluslararası 

konuların neredeyse tamamında fikir birliği içerisinde oldukları” ifadesini kullandı. 

Putin, terörle mücadelede işbirliği, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve Güney 

Çin Denizi sorunun çözümünde ilgili ülkelerin diyalog ve siyasi müzakere yoluna 

başvurmasından yana olduklarını sözlerine ekledi. 

 

Suriye'de Yine Rus Katliamı: 35 Ölü 

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Deyruz Zor kentine bağlı El Kuriye ilçesinde bir 

cami ile yerleşim yerine ''vakum bombasıyla'' düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere 

göre 35 sivilin yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. 

AA muhabirinin sivil savunma ve hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus jetleri 

Deyruz Zor kentinin doğusundaki Kuriye ilçesinde İman Camisi ile sivil yerleşim yerine 

''vakum bombasıyla'' saldırdı. 

Bombardıman sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sivilin yaşamını 

yitirdiğini, 70 kişinin de yaralandığını belirten yetkililer, sivil savunma ekiplerinin enkaz 

altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını dile getirdi. 

Yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığı, çok sayıda yaralının durumunun ciddi olduğu 

belirtildi. 

Bu arada Deyruz Zor'daki yerel medya aktivistlerinden Amir Huveydi ise Rus jetlerinin 

saldırdığı bölgelerde büyük maddi hasar meydana geldiğini aktararak, ''Rusya Deyru'z Zor'da 

sivillere yönelik bir katliama imza attı. Ruslar Kuriye ilçesinde İman Camisi'ne de saldırdı. 

Ölümlerin büyük kısmı camiye düzenlenen saldırıda gerçekleşti.'' dedi. 

Huveydi, Rus savaş uçaklarının vakum bombası kullandığını bildirdi. 



Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Esad rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları 

kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları 

yüksek irtifadan yapamıyor. Rejim uçakları, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş 

alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat 

geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken çok gürültü 

çıkarıyor. 

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus 

saldırılarında ilk duyulan ses bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman 

için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp 

saldırıyor. 

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanlar saldırıların rejime, yeniler 

ise Ruslara ait olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan muhalifler uçakları, üsler çevresinde ve 

ülkenin kilit noktalarında ekipmanlarla konuşlandırılmış gözetlemecilerden oluşan "rasat 

sistemi" ve "telsiz şifrelerini kırma ve dinleme" ile büyük ölçüde tespit edebiliyor. 

 

 

Rusya-Türkiye Krizi Belarus'a Yaradı 

Türkiye’ye uygulanan tarım ürünleri yaptırımlarını fırsata çeviren Belarus, Rusya’nın en 

büyük sebze ve meyve tedarikçisi haline gelirken, turizm alanında da bu krizden maksimum 

çıkar elde etmeye başladı. 

Rusya Dış Ekonomik İlişkiler Akademisi ile “Gaydar” enstitüsü tarafından yayınlanan son 

rapora göre Türkiye’ye yönelik tarım ürünleri yasağı Rusya çevresinde küresel gelişmeler 

hesaba katılarak irdelenerek şu tespitler yapıldı: 

“Rusya yönetiminin, Türkiye’ye terbiye edici olacağı var sayımıyla ilan ettiği tarım ürünleri 

yaptırımları rublenin değer kaybetmesiyle fiyaskoya dönüşmüştür. Değer kaybeden milli para 

ruble iç piyasada tarım ürünleri fiyatlarının artışına yol açarken, tüketimin düşmesine ve 

dolayısıyla Rus ithalatçıları zor durumda bırakmıştır. Sonuç itibarıyla neticesi şüpheli bu 

yaptırımlar Rusya’ya komşu ülkelerin işine yaramıştır. Bu durumdan en yüksek geliri ise 

Rusya’nın sebze meyve tedarikçisi haline gelen Beyaz Rusya cumhuriyeti elde etmiştir. Bu 

eski Sovyet cumhuriyeti sadece bir numaralıdomates, hıyar ve salata ihracatçısı olmamış, aynı 



zamanda tropik ürün sayılan muz, ananas ve mango tedarikçimiz olmuştur. Beyaz Rusya re-

export merkezi olmuştur.” 

Rusya-Türkiye arasında patlak veren uçak krizinden Beyaz Rusya tarım sektörü yanı sıra 

turizm alanında da ülkesi için maksimum çıkar elde etmeyi başladı. Beyaz Rusya başkenti 

Minsk’te komşu ülke Rusya vatandaşlarına özel hizmet veren bir dizi turizm acentesi türedi. 

Bu acenteler Rusya vatandaşlarına Türkiye istikametinde tur paketleri satışlarına başladı. 

  

27 Haziran 

Doğalgaz İhracatında Rusya Dünya Birincisi 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yıllık istatistik bültenini verilerine göre, geçen 

yıl dünyada toplam 1 trilyon 46 milyar 793 milyon metreküp doğalgaz ihracatı 

gerçekleştirildi. 

Küresel enerji piyasasına ihraç edilen toplam doğalgaz miktarının beşte birine yakını 

Rusya'dan geldi. Doğalgaz ihracatında Rusya'yı 129 milyar 877 milyon metreküple Katar ve 

114 milyar 221 milyon metreküple Norveç izledi. 

Rusya'nın doğalgaz ihracatı 2013 ve 2014 yıllarında düştü. Ülkenin 2013'te doğalgaz ihracatı 

218 milyar metreküp seviyelerindeyken, bu rakam 2014'te 26 milyar metreküp azalışla 192 

milyar metreküpe kadar geriledi. 

Dünya doğalgaz ihracatında ilk on ülke şöyle sıralandı: 

Ülke doğalgaz ihracat miktarı (milyar metreküp): 

 

Rusya 196,016  

Katar 129,877  

Norveç 114,221  

Kanada 78,253  

Hollanda 50,962  

ABD 49,880  

Türkmenistan 45,804  

Cezayir 43,418  



Avustralya 36,936  

Malezya 35,753 

 

Mısır Donanma Kuvvetlerini Güçlendiriyor 

Rusya Deniz Kuvvetleri yetkilisi Viktor Koçemazov, Mısır donanmasına R-32 füze korveti 

teslimatının yapıldığını açıkladı. 

C4defence'nin haberine göre, silahlı gruplara karşı destek verecek korvetin nerelerde görev 

yapacağı açıklanmadı. 

Öte yandan Rus yetkililer Mosit füze savunma sistemlerinin de Mısır donanmasına 

ulaştırıldığı kaydetti. 

Fransa'nın Mısır'a sattığı "Mistral" tipi helikopter taşıyan savaş gemiler de önceki gün 

İskenderiye askeri limanına ulaşmıştı. 

Radio Free Europe'nin haberine göre, Rusya’nın sipariş ettiği ancak Ukrayna krizi nedeniyle 

Fransa’nın bu ülkeye satışını askıya aldığı iki savaş gemisi, 950 milyon euro karşılığında 

Mısır'a satılmıştı. 

28 Haziran 

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya Bilgilendirmesi 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın saat 12.00'de görüşmesinin planlandığını belirten 

Kalın, "Türk Rus ilişkilerinin normalleşmesi için çok önemli bir adım atıldı." dedi: "Görüşme 

yarın 12.00'da yapılacak. İkili ilişkiler için neler yapılması gerekiyor buna bakmamız lazım. 

Türkiye ve Rusya bölgede iki önemli güç. Bölgedeki sorunların diyalogla çözülmesi için 

çalışmalar yapılmalı. Cumhurbaşkanı Putin'e üzüntülerini iletti. Rus aileye taziyeler iletildi. 

Bu temel insani bir tavır. Ailenin acısının hafifletilmesi için gereken adımların atılmasına 

hazırız." 

"Şimdi artık bir gelecek perspektifiyle bakıp Türk-Rus ilişkilerini normalleştirerek, ikili 

ilişkiler olsun, bölgesel konularda olsun neler yapabiliriz bunlara bakmamız gerekiyor. 

Türkiye de Rusya da bölgenin iki tane güçlü ülkesi, birbirlerine ilgisiz kalmaları, birbirlerini 



yok saymaları tabi ki düşünülemez. İki lider de burada büyük bir liderlik örneği göstererek bu 

krizin aşılması için çok önemli bir adım attılar. Bundan sonra da dediğim gibi hem ikili 

ilişkiler ama aynı zamanda bölgesel konular Suriye, Ukrayna, Kırım vesaire diğer konularda 

da sorunların diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözümü için yeni bir sayfa açılacak. Bunun 

da inşallah biz hem ikili ilişkilerimize hem bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını 

umut ediyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna ilişkin bir başka soru üzerine ise Kalın, şunları 

söyledi: 

 

"Üzüntülerini ifade ettiler orada, 'kusura bakmasınlar' dendi ve aileye bir, dün de 

açıklamamda söylemiştim aslında. Aileye 'kusura bakmasınlar' dedi, bu çok insani bir tavır, 

yani sebebi ne olursa olsun bir insan öldü orada. Onun ailesine bir taziyelerini iletti. Bunun 

Rus tarafından kabul edilmesi de tabi memnuniyet verici. Bu temel üzerinde biz şimdi 

ilişkilerimizi yeniden normalleştirme yolunda nasıl adımlar atabiliriz bunlara bakacağız." 

 

Ölen Rus pilotun ailesine tazminat ödenip ödenmemesi konusundaki soruya ise Kalın, "Sayın 

Cumhurbaşkanımızın mektubunda ifade edilen, 'ailenin acılarının hafifletilmesi için biz 

gereken adımları atmaya hazırız’ ailenin bu yönde bir talebi olursa, şu anda henüz yok tabi. 

Bunu dediğim gibi bir insani zeminde mutlaka değerlendireceğiz." cevabını verdi 

Sırbistan Rusya'dan Askeri Helikopter Aldı 

Sırbistan'ın, 25 milyon avro karşılığında Rusya'dan satın aldığı iki askeri nakliye helikopterin 

teslimi dolayısıyla Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda düzenlendi. 

Törende konuşan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, güçlü ülke ekonomisinin orduyu da 

güçlendireceğini belirterek, gelecek dönemde ordu mensuplarının maaşlarını arttırmak için de 

çalışmalar yapacaklarını vurguladı. 

Sırbistan Ordusu'nun yeni helikopterleriyle daha modern ve daha donanımlı olacağını 

söyleyen Vucic, her geçen gün savunma alanındaki kapasitelerini geliştirdiklerini ifade etti. 

Sırbistan'ın barış yanlısı bir politika izlemesine karşın, ülke güvenliğine de önem verdiklerini 

kaydeden Vucic, eski Yugoslavya lideri Josip Broz Tito'nun sözlerinden alıntı yaparak, "Asla 

savaş olmayacak gibi yaşıyor ve çalışıyoruz ancak her zaman ülkemizi korumaya ve 

savunmaya hazırız." ifadelerini kullandı. 



Sırbistan Hava Kuvvetleri Komutanı General Ranko Zivak da bugünün Sırbistan Ordusu için 

"tarihi bir gün" olduğunu belirterek, on yıllar sonra orduya ilk kez helikopter teslimatı 

yapıldığına şahitlik ettiklerini dile getirdi. 

Yeni helikopterlerin ordu için öneminin büyük olduğunu kaydeden Zivak, ordu bünyesinde 8 

nakliye helikopteri bulunduğuna, bunların altısının 35-36 yıllık eski helikopterler olduğuna 

işaret etti. 

İki askeri nakliye helikopterinin, Sırbistan Ordusu'na 39 yıl sonra ilk satın alınan helikopterler 

olduğu bildirildi. 

 

Çin, Türkiye-Rusya Yakınlaşmasından Memnun 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hun Lei, Çin'in Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin 

düzelmesine olumlu baktığını bildirdi. 

Gazetem.ru'da yer alan habere göre Lei, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

açıklamaları üzerine şunları söyledi: 

"Biz yapılan açıklamalara dikkat ettik. Çin, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesine 

olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı. 

Hatırlanacağı üzere, Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta Türkiye'nin vurduğu Rus uçağı için 'özür 

dilediğini' duyurmuştu. 

 

29 Haziran 2016 

Rusya AB'ye Yönelik Yaptırımları Uzattı 



 

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatmasının ardından, Rusya da 

misilleme olarak aynı yönde karar aldı. 

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkenin ulusal çıkarlarını 

gözetmek amacıyla, AB'ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların 31 Aralık 2017 tarihine 

kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi. 

AB, bir süre önce Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresinin 1 yıl uzatılmasını 

kararlaştırmıştı. 

 

 

 

Fransa-Rusya Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, mevkidaşı Lavrov ile Dışişleri Bakanlığında bir 

araya geldi. 

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'de çözüm 

konusunda Türkiye ile yakın zamana kadar çok dar çerçevede görüşmelerimiz oldu fakat 

bildiğimiz sebeplerden dolayı bunlar sonlanmıştı." diye konuştu. 



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki 

son telefon görüşmesinde ilişkilerin normalleşmesi konusunun görüşüldüğüne değinen 

Lavrov, "Türk ortaklarımızla Suriye'deki krizin çözümü konusunda fikir alışverişi yapmaya 

devam edebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Suriye'de yapılan ateşkese yönelik sayısız ihlallere ilişkin soruyu cevaplayan Lavrov, "IŞİD 

ve El-Nusra'nın kontrolündeki bölgeler dışında ateşkesin uygulanması gerekir. Bununla 

birlikte ılımlı muhalefet El-Nusra tarafından kontrol edilen bölgeleri henüz terk etmedi. 

ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kullanarak bu grupları çekilmeye ikna etmesi gerekir." diye 

konuştu. 

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin 

ailelerine başsağlığı dileyen Lavrov, teröre karşı uluslararası planda iş birliği çağrısında 

bulundu. 

Ayrault ise terör saldırsına değindiği konuşmasında, "Bir kez daha terörizmin her yeri 

vurduğunu görüyoruz. Fransa tüm Türk halkıyla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle 

dayanışma içindedir." diye konuştu. 

Dünya çapında terörle mücadelede bazı eksiklikler olduğuna işaret eden Ayrault, uluslararası 

toplumun özellikle IŞİD ile mücadele konusunda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. 

Bakan Ayrault ayrıca Lavrov'un, St. Petersburg'da Putin'in girişimiyle Azerbaycan ve 

Ermenistan liderlerinin katıldığı zirveden çıkan sonuçlarla ilgili kendisini bilgilendirdiğini 

söyledi. Ayrault, Fransa olarak Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda Paris'te bir 

toplantı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. 

 

 

Rusya'nın Irak'a Silah Sevkiyatı Sürecek 

Rusya'nın Irak Büyükelçisi İlya Morgunov, Rusya'nın Irak ordusuna ve Kürt milislere silah 

sevk etmeyi sürdüreceğini söyledi. 

Interfax'a konuşan Morgunov, Rusya tarafından sevk edilen silahların Musul'un IŞİD’den 

alınması için aktif şekilde kullanılacağını ifade etti. 



Irak'a iki ayda bir ilave silah sevkiyatı yapıldığını da kaydeden Rus diplomat, "Bir uçak Irak 

ordusunun ihtiyaçları için Bağdat'a, bir başka uçak ise Kürt milislerin ihtiyaçları için Bağdat 

üzerinden Erbil'e uçuyor" dedi. 

Morgunov, Kürt milislere gönderilen silahlar için Bağdat'ın onayını aldıklarını da sözlerine 

ekledi. 

 

30 Haziran 

Putin, Türkiye Kararnamesini İmzaladı 

Rusya, Ankara ile Moskova arasındaki görüşmelerin sonucuna istinaden, Türkiye'ye yönelik 

ekonomik ve ticari kısıtlamaların hafifletilmesi yönünde adım atacak. Kremlin'den yapılan 

açıklamaya göre, Türkiye'ye özel ekonomik önlemlerin uygulanmasını içeren 28 Kasım 2015 

tarihli kararnamede değişiklik yapılması talimatını veren Putin, Rusya Federasyonu 

vatandaşlarına getirilen Türkiye ziyaretine ilişkin yasağı da kaldırdı. 

Öte yandan Putin, Rusya hükümetine 'Türkiye ile Rusya arasındaki charter uçuşlara getirilen 

yasağın kaldırılmasıyla ilgili önlemler alma', 'Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler 

konusunda Türkiye hükümeti ile müzakereler yapma', 'müzakerelerin sonuçlarına bağlı 

olarak, 28 Kasım 2015 tarihli kararnamede öngörülen özel ekonomik önlemlerin ve diğer 

önlemlerin süresinin ve niteliğinin değiştirilmesi için teklif sunma' ve 'mevcut kararnameye 

uygun olarak kendi eylemlerini gerçekleştirme' talimatı verdi. 

Açıklamada, kararnamenin resmi yayın tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de bildirildi. 

 

 

Rusya'dan MGK'ya Sürpriz Mektup 

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, MGK Sekreteri'ne bir mektup 

yazdı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısının ardından kaleme 

alınan mektupta, "Bu tür trajik olaylar, terör tehditlerine karşı ikili ve çok taraflı ortak eylem 

ve işbirliği ihtiyacını vurgulamaktadır" denildi. 

Rusya'daki Türk Şirketlerine Yönelik Kısıtlamalar Kalkıyor 



Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Kozak, Türk inşaat şirketlerine getirilen kısıtlamaların 

kalkmasına yönelik teklifin hazırlandığını belirtti. 

Kozak, Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamaya göre teklifin iki hafta 

içerisinde hazırlanacağını belirtti. 

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik 

ekonomik kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirtmişti. 

 

 


