01.03.2021
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. TÜRKİYE :
Türkiye ve İran arasında Gara operasyonu gerilimi
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, 23 Şubat günü Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi'nden (IKBY) yayın yapan Rudaw'a verdiği röportajda, Türkiye'yi Kuzey Irak'taki
askeri operasyonlarını "Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle eleştirdi. Pazar günü
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden
açıklamalarının "kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın
istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele
kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği" söylendi. (BBC)
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda
Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu
sığınmacı/göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra,
Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği
belirtildi. Türk sınır birliklerince 23 Şubat'ta 22, 24 Şubat'ta 29 sığınmacı/göçmenin ölümden
kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde,
bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a gelen ve Türkiye'ye geri itilen
yabancılar olduklarının tespit edildiği kaydedildi. (@TC_Disisleri)
Doğu Akdeniz - Ege
•

E. Amiral Cem Gürdeniz: ABD tarafından Yunanistan'da, Türkiye düşmanlığı
kullanıldı, kışkırtıldı. Bu sayede Yunanistan'daki geleneksel ABD karşıtlığı
törpülendi. ABD’nin istediği yasalar geçti. ABD, NATO’daki en ABD karşıtı ülke
olan Yunanistan’da, ABD karşıtlığını öldürdü. ABD, Dedeağaç'a yığınaklanma
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sayesinde Karadeniz-Süveyş ve Karadeniz-Cebelitarık akslarını; Girit sayesinde ise
Süveyş-Karadeniz ve Süveyş-Cebelitarık akslarını kontrol edebilecek konuşlanma
sağlıyor.
•

E. Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu: ABD, Dedeağaç’a yerleşerek İstanbul ve
Çanakkale boğazlarını ve Marmara’yı kontrol imkanı sağlıyor. ABD, Karadeniz'e
kıyıdaş olmamasına rağmen Dedeağaç’a yerleşerek burayı, Karadeniz’e sıçrama
tahtası olarak kullanıyor.

•

Doç. Dr. Cihat Yaycı: Karadeniz’de 1701 km sahilimiz var, en uzun kıyıya sahibiz.
Kıyıdaş devletler hukuki ve hakça bir paylaşım yapmıştır. Burada istediğimiz yerden
her türlü kaynağı çıkartabilir, kullanabiliriz. Karadeniz’deki politikamız, bölgesel
sahiplik ilkesidir. ABD ile Yunanistan, 1990'da savunma anlaşması imzaladı.
Anlaşmaya göre ABD, Souda limanında bir üs kuracak ve geliştirerek modern bir
duruma getirecek. Dedeağaç’ta bir deniz ve hava üssü kuracak. ABD bu anlaşmayla
hem Girit hem Dedeağaç’ta üsler elde ediyor.

•

MSB eski Genel Sekreteri E. Kurmay Albay Ümit Yalım, EGAYDAAK kapsamında
olduğu iddia edilen Limoniye Adası’nda 5 aydır Yunan bayrağının dalgalandığını
ifade etti. Ümit Yalım, “Yunanistan'ın, 20'nci adamızı da işgal ettiğini“ dile getirdi.
Limoniye Adası'nın değişik yerlerinde hem Yunan hem de Bizans bayrağı
dalgalanıyor. Yunanistan, Rodos Adası'ndan Muğla Limoniye Adası'na günlük tekne
turları düzenleyerek turist taşıyor. Limoniye Adası'na dikilen Yunan ve Bizans
bayrakları 5 aydır dalgalanıyor.“

•

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı, Yunanistan'ı Adalar (Ege) Denizi'nde rahatsız etti. Atina
merkezli Enikos: “Yunan filosu, Mavi Vatan'ı çevreliyor. Yunanistan, Ege'de 29 savaş
uçağı uçuruyor ve Semadirek Adası'ndan Meis Adası'na kadar 30 gemi ve denizaltı
bulunduruyor.“

•

Mısır, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18
numaralı parselde ruhsat ihalesi ilan etti. Yunan medyası, "Kahire, Ankara'ya göz
kırpıyor" ve "Mısır falsosu" başlıkları atarak, Yunan Dışişlerinin bu durumdan çok
rahatsız olduğunu belirtti. Yunanistan ile 6 Ağustos 2020'de deniz yetki sınırlarının
kısmi belirlenmesi için anlaşma imzalayan Mısır, Meis gibi küçük adalar da dahil, tüm
adaların yüzde 100 oranda kıta sahanlığı bulunduğu şeklindeki Yunan tezini kabul
etmemişti. (@akdenizpolitik)
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2. AVRUPA :
Fransız General Dominique Delort:
Son 10 yılda Libya'daki bileşenler değişti. Rusya, Türkiye ve Çin bölgede güç kazandı.
Rusya, Suriye'de önemli hedeflerle var. Ama Libya'da yavaş ilerliyor. Rusya'nın, Libya'daki
amacı Türkiye'yi kontrol etmek.
Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayan ABD, Norveç'e izin mi verdi?
NATO üyesi Norveç Donanmasının motorlarını üreten "Bergen Engines", Rus şirketine
satıldı. (rolls-royce.com)
Almanya'da Sol Parti'nin başkanları belli oldu
Almanya'da Sol Parti (Die Linke) delegeleri çevrimiçi olarak düzenlenen parti kongresinde
yeni eş başkanlarını seçti. Seçim sonucuna göre, partinin eş başkanlığını Hessen Eyalet
Meclis Grubu Başkanı Janine Wissler ile Thüringen Parti Teşkilatı Başkanı Susanne HennigWellsow yürütecek. Böylelikle Almanya'da ilk kez bir partinin genel başkanlığını iki kadın
üstlenmiş oldu.(DW)
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Bulgar vekilden Avrupa Parlamentosu’na çağrı
Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki’nin
Moskova’nın Bulgaristan’da yürüttüğü ‘casusluk faaliyetleri’ nedeniyle Rusya'ya yönelik
yaptırımların genişletilmesini gündeme getirdiği bildirildi.(Sputnik)
Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü istifa etti
Hristos Tarantilis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği istifa mektubunda, ailevi
nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. İstifası Miçotakis
tarafından kabul edilen Tarantilis'in yerine Hükümet Sözcüsü Vekili görevini sürdüren
Aristotelia Peloni getirildi.(Ortadoğu Haber)
3. ORTA DOĞU :
İsrail, Şam'a hava saldırısı ve Suriye Hava savunma sistemlerinin füzeleri imhası
Suriye, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail yerel saatle
22.16'da, Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara hava
saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu
düşürdü. (SANA)
Heyetu Tahriru'ş Şam İdlib'de IŞİD hücrelerinin peşinde
Heyetu Tahriru'ş Şam (eski Nusra Cephesi), Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile birlikte,
kaçakçılık şebekelerini ve SDG/YPG hücrelerini takip etmek için güvenlik operasyonu
başlatmasının ardından gerginliğin yaşandığı bir dönemde, İdlib’te kaçırma ve soygun
suçlarına karışan bazı kişileri ve IŞİD’e bağlı hücrelere mensup üyeleri tutuklamak için bir
güvenlik operasyonu başlattı. Buna, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
bölgelerinde yaygın bir seferberlik eşlik etti. (Şarkul Avsat)
Esad rejimi: ABD'nin saldırıları BM Bildirilerini çiğniyor
Suriye rejimi Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’ni sorumluluklarını
üstlenmeye ve ABD’nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak ve tekrarını
önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. (Tasnim)
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Rusya'nın İdlip'te ki mevzilerden çekilmesi rejimi destekleyenlerin öfkesine neden oldu
Rus güçleri geçtiğimiz birkaç gün içinde askeri gruplarını Suriye ordusunun kontrolüne tabi
M5 olarak bilinen Halep-Şam uluslararası otoyolu üzerinde yer alan güney İdlip kırsalında ki
Serakıb kentinden çekmeye başladı. Bölgeden rejimi destekleyen medya kaynakları, Rus
güçlerinin unsurları ve araçlarını Serakıb kentinden bölgede Rusya'ya ait en göze çarpan
askeri noktalardan sayılan Hama askeri meydanı istikametinde çektiğini doğruladılar. Birçok
askeri araç ve tank geri çekildi ve havaalanı istikametine yöneldi.(7al.net)
ABD güçleri “IŞİD” teröristlerini başka yerlere aktarıyor
Amerikan güçleri, Haseke kırsalında yer alan el Şeddadi’deki üslerinden Deyrezzor çölüne
doğru, “IŞİD”li 10 teröristi helikopterlerle aktardı. IŞİD teröristlerinin ABD ordusu tarafından
nakledilmesinin amacı, onları kendi amaçları için kullanmak ve Suriye ordusuna ve sivillere
karşı saldırmalarıdır. (SANA)
Irak el Anbar'da güvenlik güçlerine saldırı
Irak güvenlik kaynakları, Ordu ve Haşdi Şabi güçleri, el Anbar vilayetine bağlı eş Şamiye
isimli bir köyde IŞİD teröristlerine ait bir barınakta bomba yüklü bir aracı etkisizleştirirken
aracın infilak ettiğini, patlama sonucu bir asker ve 6 Haşdi Şabi mensubunun hayatını
kaybettiğini 7 ordu ve Haşdi Şabi mensubunun da yaralandığını aktardı. (İSNA)
Irak'ta ABD'li askerlerin lojistik konvoyunun hedef alınması
Irak'ın Divaniye kenti yakınında ABD'li askerlerin lojistik konvoyu hedef alındı. Öte yandan
Iraklı Şii grupları ortak bir açıklamada Cuma sabahı Haşdi Şabi mevzilerine yönelik ABD
saldırısını kınarlarken, bu saldırının ABD'ye bedelinin çok ağır olacağını bildirdiler. (Mizan)
Irak’ın güneyinde yeni bir federe bölge oluşturuluyor
Zikar’ın il merkezi Nasiriye’de yaşananların yeni bir federal bölgenin ilanı hızlandırdığı ve
bölgede yeni oluşum için çalışmalara başlandığı bildirildi.
İran, Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “İran
topraklarında PKK üyelerinin bulunduğu” yönündeki iddiaları nedeniyle İran Dışişleri
Bakanlığı'na çağrıldı.
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İsrail ordusunun Kudüs yakınlarındaki gizli üssü
Planet Labs Inc. uydu görüntüleri, Kudüs yakınlarındaki Beyt Şims bölgesinde İsrail hava
kuvvetlerine ait bir üssün varlığını gösteriyor. Bu gizli üs, İsrail'in planlarında açık alan
şeklinde ve uçakların haritalarında kapalı alan şeklinde gösteriliyor. GlobalSecurity web sitesi
ayrıca, bu görüntülerde görülen üssün içinde nükleer savaş başlıkları taşıyabilen üç adet savaş
uçağının bulunduğunu ortaya çıkardı. (Haaretz)
Suudi Arabistan, Biden'in politikasına karşı harekete geçiyor
Suudi basını, Riyad yönetiminin ABD Başkanı Jeo Biden'in politikalarına karşı koymak
amacıyla ekonomik hamlede bulunacağını duyurdu. Suudi Arabistan Maliye Bakanı
Muhammed el Cedan bu bağlamda yaptığı açıklamada, Riyad'ın sermaye ihtiyaçlarını
karşılamak için milli finans yönetim merkezinin çabalarında avroyla bono dağıtımına
yöneldiğini belirtti. Ekonomistler ise, Suudi Arabistan'ın bu girişimini tamamen siyasi
olduğunu ve kısa sürede ABD'nin ekonomisine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirdiğini
bildiriyor. (İranpress)
General Seri: Suudi mevzilerini füze ve İHA'larla hedef aldık
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "Yemen hava ve füze kuvvetleri, birer balistik
füze (Zülfakar) ve 15 İHA ile Suudi Arabistan'ın derinliklerinde büyük bir operasyon
gerçekleştirerek Riyad'daki önemli noktaları hedef aldı" dedi. Seri, operasyonda Kasıf-K2 tipi
6 İHA'nın Abha ve Hamis Meşit bölgelerindeki askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. (El
Mesire)
Katar’dan Suudi Arabistan'a artan saldırılara karşı destek mesajı
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yemen'deki İran destekli Husiler'in son
günlerde

artan

saldırılarından

sonra,
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istikrarını

desteklediklerini belirtti. (Ortadoğu Haber)
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4. AFRİKA :
Libya'da ele geçirilen Rus hava savunma sistemi ABD işbirliğiyle Türkiye'ye getirildi
iddiası
Libya’da Ulusal Mutakabat Hükümeti’ne bağlı güçlerin, 2020 yılında ele geçirdiği Rus hava
savunma sistemi Pantsir-S1'in, ABD ile işbirliği içerisinde Türkiye'ye getirilerek incelendiği
iddia edildi. The Africa Report'un haberine göre, iki ülke Mayıs 2020'de Hafter güçlerinin
kontrolünden alınan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde ele geçirilen Pantsir füze sisteminden
istihbari bilgi toplanması için işbirliğine gitti. Bir yetkiliye dayandırılan haberde, Pantsir-S1
savunma sisteminin ABD Hava Kuvvetleri'nin Almanya’nın Ramstein kentindeki Afrika
Komutanlığı Hava Üssü'nden 3 Haziran 2020'de havalanan C-17 Globemaster III nakliye
uçağı ile Türkiye'ye taşındığı bilgisi yer aldı. (EuroNews)
Sisi Kahire'nin Arap dayanışmasına yönelik kararlı tutumunu vurguladı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, diğer Arap ülkelerine yönelik tehditleri
önlenmesi ve ulusal güvenliklerinin korunmasına ilişkin Arap dayanışmasını desteklemeye
yönelik kararlı duruşunu belirtti. Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır es-Sabah
ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin yaptıkları görüşmede, Kuveyt'in uzlaşmaya yönelik
samimi çabalarından dolayı takdirini dile getirdi. (Şarkul Avsat)
Libya Temsilciler Meclisi hükümetin güvenoyu oturumu için tarih belirliyor
Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alması için sürdürülen
tartışmalar devam ediyor. Konu ile ilgili somut ve dikkat çekici bir değişiklikler tartışılıyor.
Bu değişiklikler kapsamında, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in 8 Mart’ta hükümete
güvenoyu verilmesinin tartışılması için Sirte şehrinde toplanma çağrısında bulundu. (Şarkul
Avsat)
5. ASYA :
Taliban: Mayısa kadar tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istiyoruz
Afganistan Taliban'ı, ABD ile geçen sene 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da imzaladıkları
barış anlaşması gereği, mayıs ayına kadar ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini
istediklerini açıkladı.ABD-Taliban barış anlaşmasının yıl dönümü nedeniyle Taliban'dan
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yapılan açıklamada, Taliban'ın anlaşma şartlarına tamamen uyduğu, artık ABD'nin de
uymasının beklendiği belirtildi.(Sputnik)
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın "Genelkurmay Başkanı'nı görevden
alma kararnamesini" geri çevirdi
Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son
gününde Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair
kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi.Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal
yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı,
ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı
Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır." ifadesine yer verildi.(TRT Avaz)
Ermeni radikaller Erivan'ın merkezinde meşalelerle yürüdü
Ermenistan’da giderek derinleşen siyasi kriz aşırıcılık yanlılarını da harekete geçirdi. Radikal
eylemlerle tanınan Sasna Tsrer hareketi yanlıları, başkent Erivan’ın merkezinde akşam
saatlerinde ellerinde meşalelerle yürüyüş düzenledi Radikallerin başlıca talepleri, Başbakan
Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi ve Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a iade edilmesi.(Sputnik)
Başbakan Paşinyan'dan 'demokrasi için toplanın' çağrısı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından
"ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için" miting çağrısı yaptı. Facebook
üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart'ta yürüyüş çağrısı
yaparak, "Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi
ve halkın gücünü savunmaktır. Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı.
Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince
çok insanın katılmasını umduğunu söyledi. (EuroNews)
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: Yasa dışı olarak asker konuşlandırmayı durdur
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasında 10 Kasım 2020'de tüm askeri faaliyetlerin
durdurulmasını içeren ortak bildirinin imzalanmasının ardından, Ermenistan silahlı kuvvetleri
personelinin Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına askerlik hizmeti için
gönderildiği belirtildi. Açıklamada, bunun, uluslararası hukukun norm ve ilkeleri, özellikle de
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vurgulandı.(Haberiniz.com.tr)
6. ABD :
Biden: Trump'ın görevini 'utanç verici bir şekilde' kötüye kullandı
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında aklanmasının
ardından yaptığı açıklamada kendisi dahil birçok ismin Trump'ın görevini ''utanç verici bir
şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti. Biden, "demokrasi kırılgan ve her zaman
savunulması gerekiyor. Ve her zaman tetikte olmalıyız" dedi.(EuroNews)
ABD Başkanı Biden:Suudi Arabistan'dan hesap soracağız
Televizyon kanalı Univision'a röportaj veren Biden, "Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizde
genel olarak nasıl bir tavır alacağımızla ilgili pazartesi günü bir açıklama yapılacak. İnsan
haklarını ihallerinden dolayı Riyad'dan hesap soracağız." diye konuştu.(EuroNews)
ABD, İran'a yönelik yaptırımların ‘sınırlı olarak gevşetilmesine’ hazır
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran’ın terörizme desteğinin sürekli olarak
sorgulanacağı uyarısında bulundu. Price, Tahran’ın nükleer programına kalıcı ve
doğrulanabilir kısıtlamaların yeniden getirilmesine karşılık ABD ve müttefiklerinin
yaptırımları sınırlı bir şekilde hafifletilmesini sağlayacak diplomatik bir çerçevede
çalışabileceğini söyledi.(Şarkul Avsat)
ABD Yemen'deki Husilerin saldırılarını kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Husilerin saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama
yaptı. Price, açıklamasında, "ABD, 27 Şubat günü Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki
yerleşim yerlerine düzenlen saldırıları şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.(Sputnik)
Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell:
“ABD, 2009 ve 2019 yıllarında Türkiye’ye Patriot teklif etti ve 2013’te de Türkiye’nin hava
savunma sistemi ihalesinde yarıştı. Her bir, teklif ortak üretim ve geliştirme konusunda geniş
yelpazede fırsatlar içeriyordu, Türkiye reddetti. Türkiye’yi, S-400'ü elinde tutmamaya
çağırıyoruz. Bu tür satışlar Ruslar’a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye, uzun süreli ve
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değerli bir NATO müttefiki. Ancak bu mesele, Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak
yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. S-400, NATO ve ABD’ye karşı oluşturduğu risk
bakımından eski sistemlerden (S-300) daha büyük bir tehdit. Türkiye’nin sistemi satın alması,
NATO müttefiklerinin Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri
taahhütlere ters düşmektedir.”
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral McKenzie:
“Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bir rol oynadığını görmeye devam edeceğiz. Türkiye
büyük bir NATO müttefiki. Bu sebepten ötürü elimizden geldiğince onlarla çalışmanın bir
yolunu bulmaya çalışacağız.”
7. RUSYA :
Rusya, ilk Arktika-M meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Arktika-M meteoroloji uydusunun ilkinin Soyuz2.1b roket taşıyıcısıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu. Arktika-M uydusu, Türkiye saatiyle
09.55'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yüksek eliptik yörüngeye gönderildi.
(tass/sputnik)
Rus Daimi Temsilci Soltanovskiy: Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkacağı iddiaları doğru
değil
Rusya'nın yakında Avrupa Konseyi'nden çıkacağına dair iddiaları reddeden Rus Daimi
Temsilci İvan Soltanovskiy, Moskova'nın, 25 yıldır üyesi olduğu kuruluşla ve üye ülkelerle
işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi. (ria/tass)
Bir Rus askeri gemisi ilk kez Port Sudan'a giriş yaptı
Rusya Karadeniz Filosu, 'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin Rus donanma üssünün
kurulmasının planlandığı liman kenti Port Sudan'a girdiğini ve fırkateynin, modern Rusya
tarihinde bu limana giriş yapan ilk Rus askeri gemisi olduğunu ifade etti. (tass/sputnik)
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Rus Dışişleri Avrupa Konseyi'ne Ukrayna'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığı
hatırlattı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna ve Baltık ülkelerindeki
Rusça konuşan nüfusa yönelik ayrımcılık gerçeklerine uygun yanıt vermemesinin örgütün
otoritesini sarstığını belirtti. (sputnik/tass)
Mahkemeden Navalnıy’ın şartlı hapis cezasının gerçeğe dönüştürülmesi ile ilgili açıklama
Moskova Şehir Mahkemesi, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın yolsuzluk davası kapsamında
daha önce aldığı 3.5 yıl şartı hapis cezasının gerçeğe dönüştürülmesinin gerekçeleri ile ilgili
açıklamada bulundu. (ria/sputnik)
8. EKONOMİ :
Ticari kredilerde ücret ve erken ödeme düzenlemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden
Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler,
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler
kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım
ücreti, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde
1 düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir
madde eklendi. Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin
kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek
zorunda olacak. (NTV Para)
Dünya Basını
•

Svenska Dagbladet (İsveç): Rus protesto hareketi seçkinlere öfkeyi artırıyor. Navalny,
siyasi görüşlerden ziyade, iktidarın yüksek kademelerinde yolsuzluğun teşhiriyle
muhalif bir figür oldu. Ortak payda, hayal kırıklığı ve giderek kötüleşen mali
durumdur.

•

WeChat (Çin): Rusya neden "uçak gemisi katilini" test ediyor? Rusya, yeni nesil bir
gemi karşıtı füzeyi test ediyor. Maksimum hızı ses hızının dört katıdır ve atış menzili
bin kilometreye ulaşabilir.
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•

Reuters (Dubai) - Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Cumartesi günü yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin Arap işlerine karışmaya son vermesi gerektiğini söyleyerek,
Türkiye'nin savunma bakanının Libya hakkındaki yorumlarını eleştirdi.

•

Bloomberg (ABD): BAE, Libya'dan çekiliyor. BAE, Suudi prensinin başına
gelenlerden sonra Libya'da Wagner'e ödediği maaşları ödemeyecek ve Libya'da
Hafter'e verdiği desteği kesecek.

•

The National Interest (ABD): ABD-Rusya ilişkisinin geleceği büyük ölçüde
Amerika'nın seçimidir. Amerika inkar edilemez hegemonyadan başka bir şeyi kabul
edemezse, Rusya şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okumaya hazır
ciddi bir engel haline gelecektir.

•

Wall Street Journal (ABD): İran, ABD ve AB'nin nükleer program üzerine doğrudan
görüşme teklifini reddetti.

•

Asia Times (Hong Kong): Putin, Haçlılar ve Barbarlar "Medeni" NATO ittifakı,
Büyük Han'ın "dolaylı" torunlarıyla, yani Rusya ile mücadele edemiyor. "Medeni"
NATO ittifakı, Büyük Han'ın "dolaylı" torunlarıyla bir çatışmaya girmesi feleket
getirebilir.

•

foreignaffairs.com: ABD'nin İran'ı bombalama ve yaptırımlar yoluyla Ortadoğu'dan
çıkarma politikası başarısız oldu. Suriye, Irak ve Lübnan İran'a daha bağımlı hale
geliyor. ABD'nin Arap birliğine ve yumuşak güç kullanımına dayalı yeni bir
yaklaşıma ihtiyacı var.

•

lawfareblog.com: ABD'nin en yakın bölgesel müttefiki İsrail ve BAE'yi içeren bir dizi
devlet arasında barış anlaşmalarıyla sonuçlanan tarihi Abraham Anlaşmalarının
pekiştirilmesine yardımcı olması için BAE'ye F-35 sattığı düşünülüyor.

•

Rapor: İsrail, S.Arabistan, BAE ve Bahreyn arasında askeri ittifak kuruluyor. TV
kanalı i24NEWS'e konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, hareketin
"NATO ittifakına benzer şekilde güvenlik-siyasi çıkarları korumayı" amaçladığını
söyledi.

•

Foreign Policy (ABD): Nazizmin hafızasını korumak, Kuzey Akım 2'nin inşası
sırasında Almanya üzerindeki baskının ana kaldıracı. KuzeyAkım-2, Berlin'in hayatta
kalma yolu olduğu için, her halükarda gaz boru hattı tamamlanacak.(@rusencenter)

12

