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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ

HAZİRAN AYI YÖNETİCİ ÖZETİ
-Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasa kapsamında yaklaşık 100 bin asker erken terhis olacak.
- ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a
gönderdiği mektubunda, “Türkiye’nin S-400’ü teslim alması halinde F-35’leri alamayacağını” dile getirdi. Yeni pilotların F-35 eğitiminin durdurulacağını da yazan Shanahan,
Pentagon’un bu adımlarının ABD’nin Rusya’yı hedeflediği “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) kapsamı dışında olduğunu, bu yönde
Kongre’de güçlü bir kararlılık olduğunu aktardı ve “Amerikan Kongresi’nde iki partinin
de Türkiye’nin S-400 alması durumunda Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamak
konusunda güçlü bir kararlılığı var.” denildi.
- Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Rusya’nın S-400 füzelerini Temmuz ayında Türkiye’ye
teslim etmeyi planladığını söyledi. Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ushakov, “Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaların koşulları zamanında yerine getirilir. Herhangi bir ikili sorun yok” dedi.
- Avrupa Birliği Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında “yasa dışı sondaj faaliyetleri yürüttüğü” gerekçesiyle hedef aldı. 28 üye ülkeden bakanlar Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’ye karşı
yanıt olarak devreye sokulabilecek “uygun tedbirler” hazırlamasını istedi.
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Iğdır’da çatışma: 3 şehit, 4 yaralı...

1 Haziran tarihinde, Iğdır’ın Aralık ilçesinde 2’nci Hudut

Tabur Komutanlığı 6’ncı Hudut Komutanlığı’na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın
ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti
Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda
7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2’si olay yerinde şehit
oldu. 1’i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.
Durumu ağır olan asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılımadı. Şehit sayısı üçe çıktı. Yaralı
4 askerin tedavisi ise sürüyor.

Hakkari’de çatışma: İki şehit , 2 yaralı

1 Haziran günü, Hakkari kırsalında operasyona giden

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 3 şüpheli yakalandı...
l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü
DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında bayramda eylem
hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle merkez Seyhan
ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyona katılan ekipler, baskın yapılacak olan evin bulunduğu yerle bağlantılı
sokakların girişlerini zırhlı araçlarla kapattı.
Bazı polisler de uzun namlulu silahlarla evin
çevresinde önlem aldı.
İki katlı evin ikinci katına baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatış- Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen zanlılar
buradaki sağlık kontrolünün ardından emmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker de niyete götürüldü.
yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin
açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler
bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için
bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Çukurca’nın Kasran
Vadisi’nde hain terörist grubu ile çıkan çatışmada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Buradan şehitlerimize yüce
Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. ” dedi.
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Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çatışma: 1 Gaziantep’ten acı haber..Bir polis şehit
şehit, 1 yaralı...
oldu...

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle

4 Haziran günü çıkan çatışmada ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel
(28) olduğu öğrenildi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, Yücel’in şehadet
haberini Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa
Mahallesi’nde oturan Sevtap-Cabbar Yücel çiftine
verdi. Yücel çifti acı haberle büyük üzüncü yaşadı. 5
aylık asker olan şehit Eren Yücel’in bekar olduğu ve
2 kardeşi bulunduğu öğrenildi. Türk bayrağı asılan
şehidin evine yakınları taziyeye geldi.

Gaziantep’te kavgaya müdahale ederken taban-

cayla yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe
Mahallesi’nde önceki gün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru
Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahalelere
rağmen kurtarılmadı.

Şehit polis memuru Kurtoğlu için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek. Öte
yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’sinin tutuklandığı öğrenildi.

Hakkari’den şehit haberi...

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’da Hakkari’de

askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit
olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törende
şehit Öz’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.
Saygı duruşu, şehidin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürüldü. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’na ait uçağa konulan Şehit Öz’ün naaşı
memleketi Ankara’ya uğurlandı.
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Suriye’den şehit haberi geldi...
Suriye’nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine 9 Haziran günü
PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
TSK’nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki
üs bölgesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker
ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK’nın sınırda ve Suriye’de konuşlu bulunan topçu
birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
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Hakkari’de yaralanan Uzman Çavuş Şehit
oldu...

Rusya: Militanlar Suriye’nin iki bölgesinde
ateş açtı…

Hakkari’de üs bölgesine teröristlerin düzenlediği Rusya
saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta
(28), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 4 Mayıs’ta
Irak’ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Piyade Uzman
Çavuş Celal Hayta yaralanarak Ankara GATA’da tedaviye alınmıştı. Hayta 8 Haziran’da tedavi gördüğü
hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jeffrey: Türkiye ile SDG genel bir anlaşmaya sahip...

Suriye’den yine şehit haberi geldi...

Suriye’nin

Savunma Bakanlığı, 10 Haziran günü,
Suriye’de militanların son 24 saat içinde Lazkiye
ve Hama bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini bildirdi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma
Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına açıklamasında, Suriye’de devreye
alınan ateşkese rağmen yasadışı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğini kaydetti.

kuzeyindeki Tel Rıfat’ta PKK/YPG’li
teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin
kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin tanksavarlı saldırısında yaralanan 6 askerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey,
Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ‘prensipte genel bir
anlaşma’ olduğunu söyledi. Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde konuşan Jeffrey,
ABD’nin, ‘görüşmelerin başarılı olması için gerçek bir şans bulunduğuna inandığını’ ifade etti.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde
konuşan Jeffrey, ‘Türkiye ile SDG’nin çekilBölgede tespit edilen terörist hedeflerin derhal ateş me ve güvenli bölge konusunda prensipaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “Bizleri de- te genel bir anlaşmaya sahip olduğunu’ söyledi; ABD’nin, ‘görüşmelerin başarılı olması için
rin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını gerçek bir şans bulunduğuna inandığını’ ekledi.
kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli
ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimi- Jeffrey, anlaşmanın nihai hale gelmesi için bazı noktaze başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arka- lara hâlâ çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bunların, YPG’nin ne kadar geri çekileceği, IŞİD’le mücadedaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. leden geriye kalan Amerikan silahlarının ne olacağı ve
güvenli bölgenin nasıl yönetileceği olduğunu ekledi.
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ABD’den Hulusi Akar’a mektup

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektu-

bunda, “Türkiye’nin S-400’ü teslim alması takdirinde F-35’leri alamayacağını” dile getirdi. Yeni pilotların
F-35 eğitiminin durdurulacağını da yazan Shanahan, Pentagon’un bu adımlarının ABD’nin Rusya’yı hedeflediği “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) kapsamı dışında
olduğunu, bu yönde Kongre’de güçlü bir kararlılık olduğunu aktardı: “Amerikan Kongresi’nde iki partinin
de Türkiye’nin S-400 alması durumunda Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü
bir kararlılığı var.” Shanahan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini alması takdirinde ABD ve
NATO ile işbirliğinin zedeleneceğini de ekledi. “Türkiye’nin savunma sektörü ve ekonomik hedeflerinin
bu durumdan zarar göreceğini, işsizliğin artacağını, büyümenin ve uluslararası ticaretin kayıp yaşacağını”
söyleyen Shanahan, CAATSA yaptırımlarının uygulanması takdirinde iki ülke arasında 75 milyar dolar
olarak belirlenen ticaret hacmi hedefinin sarsılacağını dile getirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada ise mektupla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını
kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere
devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir.” ABD Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yerine getiren
Shanahan, 6 Haziran tarihli mektubunda Akar’ı Nisan ayında Pentagon’da ağırlamaktan ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri telefon konuşmasından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Shanahan mektubunda,
Akar’dan 6 Nisan’da aldığı mektup için teşekkür etti; ABD’nin Türkiye ile stratejik ortaklığına önem verdiğini vurguladı. Ancak Amerikalı yetkili mektubunda, “Türkiye’nin S-400 savunma sistemi eğitimi almaları
için Rusya’ya personel gönderdiğini öğrenmekten ötürü hayalkırıklığı yaşadıklarını” söyledi: “Eğer Türkiye, 28 Mayıs’ta yaptığımız telefon konuşmasında görüştüğümüz gibi S-400’leri temin ederse, ülkelerimizin Türkiye’nin F-35 programına katılımının sona erdirilmesi konusunda bir plan yapması gerekecektir.
Değer verdiğimiz ilişkimizi sürdürmek amacını taşıdığımız halde Türkiye S-400 teslimatını gerçekleştirirse
F-35 alamayacak. Halen S-400 konusundaki kararınızı değiştirme şansınız var.” Diğer yandan Pentagon’ın
silah alımının başında olan Ellen Lord, Washington DC’de gazetecilere Cuma günü yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin 31 Temmuz sonuna kadar Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasını sona erdirmemesi takdirinde
ABD’de eğitim alan Türk pilotların ülke dışına gönderileceğini ve F-35 üretiminden sorumlu olan şirketlerin sözleşmelerinin sona erdirileceğini açıkladı. ‘Henüz geri döndürülemez hiçbir şey yok’ diyen Lord,
Türkiye’nin F-35’lerin 937 parçasının üretiminden sorumlu olduğunu, programdan çıkarılması takdirinde
bu parçaların üretiminin başka şirketlere verileceğini söyledi. Lockheed Martin ve motor üretiminden sorumlu Pratt & Whitney adlı şirketin, şimdiden başka şirketlerle görüşmeye başladığını belirten Lord, Türk
firmaların ellerindeki üretimi bitirdikten sonra görevlerine 2020’nin başında son verilebileceğini aktardı.
ABD Savunma Bakanlığı görevini yürüten Patrick Shanahan ise mektubunda aynı zamanda ABD’nin 31
Temmuz itibariyla Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması için hangi adımları atacağına
dair bir takvimin Akar’a gönderildiğini de söyledi. Shanahan, bu adımlar kapsamında 31 Temmuz öncesinde F-35 eğitimi alan Türk personelin ancak bir kısmının eğitiminin tamamlanacağını, daha sonrasında
Türk personelin eğitim alınmasının engelleneceğini belirtti. Shanahan, bu kapsamda 12 Haziran’da yapılacak F-35 program ortağı tüm hükümet ve şirket yetkililerin bir araya geleceği CEO yuvarlak masa toplantısına da Türkiye’nin davet edilmeyeceğini yazdı. Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
(TSK) bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer anlaşmayı korumaya çalışıyoruz…

ye birlikler sevk edildi.
Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan
ahran ziyaretinde AB’nin nükleer anlaşmaya des- askerlerden 2’si, doktorların tüm çabasına karşın
teklediğini, ama tek başına mucize yaratamayacağını kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavibelirten Maas, ABD ile İran arasında olası savaşın lerinin ise sürdüğü bildirildi.
engellenmesi için tüm imkanların seferber edilmesi Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek
çağrısı yaptı.
için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların
sürdüğü bildirildi.

T

Ruhani: AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki
taahhütlerine uymalı…

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliği ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. İran
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya
BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi artı Alman- gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer
ya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan ve Ortak anlaşma ve bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirKapsamlı Eylem Planı (JCPOA) denilen nükleer an- melerde bulundu.
laşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilmesinden beri can çekişirken; Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas Tahran’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump’ın ‘tarihteki en ağır’ diye nitelediği İran’a
yönelik yaptırımlarının gölgesinde gerçekleşen ziyarette, Maas ilkin İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile
görüşüp ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunceli’den acı haber! 2 şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında 12 Haziranda güvenlik güç-

leriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker
şehit düştü, 2 asker yaralandı. PKK’li teröristlerle
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan
4 askerden, 2’si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon
düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK’li teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4
asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takvi

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkeler arasındaki ilişkiler ile bölge güvenliği üzerinde
olumsuz etki oluşturma dışında bir neticesi olmadığını savunan Ruhani, “İran yaptırımların uygulanması ve baskıların dayatılmasıyla kesinlikle dibe
vurmamıştır. ABD haksız yaptırımlarla ekonomik
terörizm doğrultusunda hareket ediyor. İnsanların
ilaç ve gıdaya erişiminin önünü kapatanlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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Rusya, füzeleri Temmuz ayında Türkiye’ye teslim etmeyi planlıyor...

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Rusya’nın S-400 füzele-

rini Temmuz ayında Türkiye’ye teslim etmeyi planladığını

Erdoğan: ‘Türkiye S-400 savunma
sistemini alacaktır’ demiyorum,
almıştır...

söyledi. Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ushakov, “Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaların koşulları zamanında yerine getirilir. Herhangi bir ikili sorun
yok” dedi.

Erdoğan “Türkiye’nin F-35 proje-

sinden dışlanmasının hesabını her
platformda soracağız” diye konuştu.
ABD, Türkiye’nin S-400 alma kararı nedeniyle F-35 eğitimi verilen
pilotların eğitimini sonlandırmış,
Savunma Bakanlığı’na gönderdiği
mektupla Türkiye’yi projeden çıkarma ve CAATSA yaptırımları uygulamakla tehdit etmişti.
31 Mart’ta partisinin Ankara ve
İstanbul’da kaybetmediğini belirten
Erdoğan, “Her iki yerde de biz kazandık” dedi ve ekledi:
“Bizler buralarda sadece bir vizyon
noktasında, vitrin noktasında her
iki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçeler bazında baktığımızda ilçelerin
kahir ekseriyetini biz aldık mı? Aldık. Meclislerde de kahir ekseriyet
bizde mi? Bizde. Komisyonlar? Bizde. Bu belediyelerin çalışmasının
şekli buralardır.
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Reuters ajansının haberine göre Ushakov, S-400’lerin Temmuz ayında teslim edilip edilmeyeceklerine yönelik bir soruya da, “Evet. Planımız bu yönde” yanıtını verdi.
Rusya’nın savunma sanayi şirketi ROSTEC’in başkanı Sergey Çemezov Cuma günü yaptığı açıklamada S-400’lerin
Türkiye’ye teslimine iki ay içinde başlayacaklarını açıklamıştı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
ise daha önce F-35’ler için ilk teslimatın 21 Haziran’da olacağını söylemişti. Demir Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, S-400’ler konusunda Türkiye’nin ortak bir çalışma
grubu önerdiğini hatırlatmış, “ABD bu konuda hiçbir adım
atmadı” demişti.
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Yunanistan’tan küstah tehdit

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışma-

larına ilişkin, Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söyledi. Başbakanlık binasında
olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı’na Çipras, ülkenin Dışişleri ve Savunma
bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı.
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece,
(Güney) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit
edilirse, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın.” ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB’nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı” tehdidinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin (KKTC),Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik
araştırma ve sondaj yaptığını belirterek, “FATİH1 gemimiz hemen Kıbrıs’ın batısında sondaja başladı.” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizerek, “Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru
haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz sondaj gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki
operasyonlarına başlayacaktır.” açıklamasını yapmıştı.
GKRY, ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Rum kesiminin Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde
bulundurması, adanın doğal kaynaklarının eşit şekilde paylaşılmasını savunan Türkiye ve KKTC’nin tepkisine yol açıyor. Rum Yönetimi’nin, Fatih sondaj gemisi personeline tutuklama kararı almasına da Türkiye
sert şekilde tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY’nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve TTPAO ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin, “Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini
aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu
takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.” açıklamasını yapmıştı.
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Suriye’deki gözlem noktasına havan saldırısı...

Tartus limanının Rusya’ya kiralanmasını
onaylandı…

Milli Savunma Bakanlığı, rejim güçlerinin İdlib Suriye parlamentosu, Tartus limanına yatırım yaGerginliği Azaltma Bölgesi’nde Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı
olduğu değerlendirilen 35 havan saldırısı yapıldığını
açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol
ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zaviye Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı
gözlem noktasına “kasıtlı olduğu değerlendirilen” 35
havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

pılmasıyla ilgili Suriye hükümeti ve Rus STG Engineering şirketi arasında imzalanan anlaşmanın
onaylanmasına dair yasa tasarısına onay verdi. Yasa
tasarısının, 2018 Aralık ayında imzalanan hükümetler arası protokole dayandığı kaydedilen açıklamada, “Sözleşme kapsamında STG Engineering, proje
amaçları için gereken araç gereç, malzeme ve teçhizat girişine uygulanan vergilerden muaf tutuluyor.

Şirket ayrıca sözleşmenin imzalandığı tarihten limanı genişletme projesinin sonuna kadar ama 6 yılı
Havan saldırısında üç askerin hafif yaralandığı be- geçmeyecek şekilde, Suriye’de uygulanan tüm vergilirtilen açıklamada, “Üs bölgemizde yer alan, tesis, lerden muaf tutuluyor” ifadelerine yer verildi.
teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam BM’den İdlib çağrısı...
etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde
gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Husiler Suudi havaalanına füze saldırısı
düzenledi...

Yemen

kanalı el Mesireh’in Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası
Havaalanı’na seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini
duyurmasının ardından, Suud liderliğindeki Arap
koalisyonu da saldırıyı teyit etti. 26 kişinin yaralandığını duyuran koalisyona göre içlerinde üç kadın ile
iki çocuğun da bulunduğu çeşitli milliyetlere mensup 26 yolcu yaralandı.
9

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü

Stephane Dujarric, Suriye’nin kuzeybatısında nisan
ayından bu yana tırmanışa geçen yoğun çatışmalardan dolayı alarm halinde olduklarını belirterek,
“BM, çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor” dedi.
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Akar’dan

İdlib’te yaşananlar bizim için endişe
kaynağı…

ABD’ye

Mektup

Tepkisi...

Milli

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın,
Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alması konusunda kendisine gönderdiği mektupla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı

sözcüsü İbrahim Kalın,
Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada “İdlib’te yaşananlar bizim için endişe kaynağı”
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar
şu şekilde: - Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık Hulusi Akar, mektubun müttefiklik ruhuna aykırı
sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme- olduğunu ve gerekli cevabın hazırlandığını söyledi.
siyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7’nci
Azerbaycan–Gürcistan–Türkiye
Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere
gittiği Azerbaycan’ın Gebele kentinde, gazetecilerin S-400 konusundaki sorularını yanıtladı.

Özellikle
kur,
faiz,
enflasyon
üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler.
ABD ile S-400 ve F-35 konusu gündeme geldi. Terörle mücadele ve ülkemizin iç ve dış güvenliği
konusundaki koordinasyon etraflı bir şekilde ele
alındı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil Irak ve Suriye’deki mücadelemiz örgütlü
ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor.
Seçimi de gözönüne alarak terör örgütünün eylemleriyle ilgili birimlerimiz teyakkuz halinde.

Akar, “Amerika Savunma Bakan Vekili’nden bir
mektup aldım. Mektupta kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir beklenti dile getirilmekle ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte olsa da üslubun
müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan
itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmalaSayın Cumhurbaşkanımız Suriye’den kaynaklanan rı yapıyoruz ve gerekli cevabı hazırlıyoruz” dedi.
güvenlik sorunlarına işaret ettiler. Rejimin kasıtlı
olarak Türkiye’yi tahrik etmek, bölgede alan kazan- Bakan Akar ayrıca konuya ilişkin ilgili kurum ve kurumak amacıyla saldırılara son verilmesi açısından ilgi- luşlar bazında da koordinasyonun devam ettiğini beli birimlerimize ve Rusya’ya bilgi verilmiştir. Bundan lirtti ve Amerika Savunma Bakan Vekili Shanahan’la
sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir. bu ay sonunda bir araya geleceğini dile getirdi.
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AB’den Türkiye’ye ‘Doğu Akdeniz’ Uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında “yasa dışı sondaj faaliyetleri yürüttüğü” gerekçesiyle

hedef aldı. 28 üye ülkeden bakanlar Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’ye karşı yanıt olarak devreye sokulabilecek “uygun tedbirler” hazırlamasını istedi. AB’nin atabileceği olası adımlar arasında, sondaja katılan
şirketlere ve bireylere karşı yaptırımların olabileceği belirtiliyor.
Akdeniz’de zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesi, Türkiye ve AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi arasında
yeraltı kaynaklarına erişilmesi ve yeni arama çalışmaları yürütülmesi açısından rekabete neden oldu.
28 ülkenin Avrupa İşleri Bakanları Lüksemburg’da düzenledikleri toplantıda Ankara’ya, insan hakları konusunda “derin endişe uyandırıcı şekilde geriye gitmesi” ve AB’den “gittikçe uzaklaşmayı sürdürmesi” nedeniyle eleştiriler yöneltildi. Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada AB Konseyi, Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki “yasa dışı” sondaj faaliyetlerinden duyduğu ciddi kaygıyı dile getirdi. Konsey’in açıklamasında,
“Türkiye’nin AB tarafından bu faaliyetleri durdurması yönünde defalarca yapılan çağrılara kulak asmamasından üzüntü duyulduğu” kaydedildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa “AB, 2004 yılında GKRY’yi üye olarak almakla büyük bir hata yapmıştır. Şimdi ise bu hatayı sürdürmek uğruna Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs sorununa indirgemekte ve bu sorunun rehinesi haline gelmektedir. AB’nin, bugünkü kararlarını yine tarafgir şekilde
tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığı görülmektedir. AB bu kararları alırken bir ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket etmiştir. Bu durum, AB’nin kuruluş
felsefesine aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “AB’nin mevcut tutumu esasen Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin
ve Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC’nin haklarını gasp etmeye matuf, temelsiz ve maksimalist tezlerine
dayanmaktadır. Bu tezleri bütünüyle reddediyoruz” denildi. Dışişlerinin açıklaması şöyle devam etti: “Doğu
Akdeniz’e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB’nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Türkiye bütün çevre denizlerinde olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz’de de barış
ve istikrardan yana olagelmiştir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru
hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi bölgede yok saymaya kalkışanlar, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Kıbrıs Türkleri Ada’nın enerji kaynakları
ve enerji gelirleri için ortak enerji komisyonu kurulmasını önermiştir. Ancak bu öneri Rumlar tarafından
reddedilmektedir. Ada’da çözüm bulunana kadar ortak enerji komisyonu olumlu bir adım olacak ve taraflar
arasında güveni arttırarak kapsamlı çözümü kolaylaştıracaktır. Bu gerçekleşene kadar, Türkiye gerek kendi
deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini gerek Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak
amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını koruyacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu önyargılı tutuma rağmen, Türkiye AB sürecinde kararlı ve samimi adımlar atmayı sürdürecektir.
Türkiye, iddia edildiği gibi, AB’den uzaklaşmamaktadır. Tersine, ülkemize karşı adil ve dürüst davranmamakla AB Türkiye’yi kendisinden uzaklaştırmakta, Türk halkı nezdinde inandırıcılığını kaybetmektedir. Terörizm, yasadışı göç, enerji güvenliği gibi küresel sınamalar karşısında, AB’nin tarafgirliği bırakıp stratejik
vizyonla hareket etmesi kendi yararına olacaktır.”
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Shanahan’ın S-400 mektubuna yanıt...

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektu-

buna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
tarafından cevabi mektup gönderildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma
Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran 2019 tarihli
mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

Yavuz

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa
dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara
uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam
edilmesinin önemi ifade edilmiştir.”

İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü...

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri,

yola

çıktı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Güney Kıbrıs Rum
Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz” dedi.
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi
bile olamaz.” ifadelerini kullandı.
Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, KKTC’nin Magosa Körfezi’ndeki
Karpaz-1
kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj
derinliğine ulaşacağını bildirdi.

ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava
Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü
duyurdu.
Devrim Muhafızları’na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi’ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava
Kuvvetleri’ne ait Global Hawk tipi İHA’nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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Lice’de “silah kazası” sonucu şehit...

PKK’lı teröristler Iğdır’da taciz ateşi açtı...

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Türkiye - İran sınır hattındaki Iğdır Şehit Bülent
er İslam Muhammed Altuğ (21), dün sabah bir askerin silahından çıkan ‘kaza kurşunu’ ile yaşamını
yitirerek, şehit düştü. Kaza kurşunu ile şehit düşen
Er İslam Muhammet Altuğ’un terhis olmasına 5
günü kaldığı öğrenildi. Altuğ’un cenazesi memleketi
Yalova’da, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze
namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Aydın Hudut Karakol Komutanlığı’na 26 Haziran
günü PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Misliyle
karşılık verilen taciz ateşi sonrası teröristler İran topraklarına kaçtı.
Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Iğdır’ın Aralık
ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki bölgede meydana
geldi. PKK’lı teröristler tarafından bölgeye keskin
nişancı tüfeğiyle taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri
tarafından anında misliyle karşılık verildi. Teröristler açılan ateş sonucu İran topraklarına kaçtı. Açılan
ateş sonrası seken bazı mermiler, karakola 400 metre uzaklıktaki Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne isabet
etti. Gümrük Müdürlüğü binasının camı kırılırken,
ekipler kaçan teröristlerin yakalanması için operasAltuğ’un iki kardeşinin bulunduğu ve nişanlısı Ayşe- yonlarını sürdürüyor.
nur Kaya ile ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin kuzeni Gökhan Demir, gazetecilere Rejim güçleri İdlib’de TSK gözlem noktasıyaptığı açıklamada, Muhammed İslam Altuğ ile en nın yakınını hedef aldı...
son 15 Haziran’da görüştüklerini söyledi. Altuğ’un,
terhis olup Yalova’ya gelmeye hazırlandığını belirten Suriye rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Demir, “Cuma günü akşam buraya inmiş olacaktı. 31 (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10
No’lu ateşkes gözlem noktasının yakınını son iki saat
Ağustos gibi düğün düşünüyorlardı.” dedi.
içinde iki kez hedef aldı.
Rejim güçleri, İdlib’in güney kırsalındaki Zaviye bölSuriye’de teröristlerle çatışma: 1 şehit...
gesindeki 10 No’lu gözlem noktasının yakınını top
ve havan atışlarıyla son iki saat içinde iki kez vurdu.
uriye’nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Hare- Saldırı neticesinde maddi hasar oluştuğu ve noktadaki yangının sürdüğü öğrenildi.
katı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölge- TSK, dün gece söz konusu noktaya zırhlı araç, persosi mevkiinde 25 Haziran günü güvenlik güçleriyle nel taşıyıcı, ağır silah ve mühimmattan oluşan takviPKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ye güç göndermişti.
Rejim, söz konusu bölgeyi 29 Nisan’da, 4, 12, 31 MaUzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı.
yıs ve 8 Haziran’da da hedef almıştı.
TSK’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde AstaCandan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahale- na anlaşmaları çerçevesinde kurduğu 12 adet gözlem
lere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın noktası mevcut.
ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına TSK’nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı
alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cena- noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed
zesinin, memleketi Aksaray’a gönderileceği bildiril- rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.
di.

S
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Yeni askerlik yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeni-

den düzenleyen kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 100 bin asker erken
terhis olacak. Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına
göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak’tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak’ta sona erecek. Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti
yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda,
bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını,
Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi
yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.
Yeni askerlik kanunun da “yedek astsubay”da yer alıyor. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından
“astsubay astçavuş” nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak. Yedek astsubay aday adayları, 2 veya
3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl
ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK)’nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay
miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK’nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de
dikkate alınacak.

TSK ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Bu kapsamda bedel,
silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten
yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az
olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. edelli askerlikten
yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak. Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış
yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve
bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın
bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Acı haber Afrin’den geldi...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

İdlib’de gözlem noktasına havan Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’li
saldırısı...
teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.

Milli

Savunma Bakanlığı (MSB),
Türkiye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına,
Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden 27 Haziran tarihinde açılan top/havan saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 3
askerin de yaralandığını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, Suriye
rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği bölgeden,
Türkiye’nin 10 numaralı gözlem noktasına bugün top/havan atışları ile saldırılar
gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırıların
kasıtlı olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Yapılan saldırıda 1
kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş,
3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi
tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır” denildi.
Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak
Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin, Genelkurmay Başkanlığı’na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu
ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiği kaydedildi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı
bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizleri derin
bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz
şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı
Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

Hakkari’de bir asker şehit oldu...
Hakkari Valiliği’nden 29 Haziran’da yapılan açıklamada,
merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile
PKK’lılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Durumun yakından takip edildiğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer
verildi:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan
bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar
dileriz.”

15

Açıklamada, “Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit
olmuştur.” ifadesi kullanıldı.
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İdlib’de Gözlem Noktası Bölgesine Rejim
Unsurlarınca Yapılan Top Atışları...
28 Haziran tarihinde İdlib’de konuşlu gözlem noktalarımıza yeniden saldırı düzenlendi. MSB’den yapılan açıklamada; “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden,
10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç
adet top atışı yapılmıştır. Yapılan saldırıda personel
ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.

Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar
sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli
karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.
Durum yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna
saygı ile duyurulur.” denildi.
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