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Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Kudüs Mesaisi 

Arap Birliği, herhangi bir ülkenin 

“Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanıması” kararıyla mücadele için kapsamlı 

bir plan hazırlamayı hedeflediğini açıkladı. 

Arap Birliği’nin ABD’nin Tel Aviv’deki 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve 

sonrasında yaşanan olayları görüşmek 

üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de dışişleri 

bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği 

toplantı sona erdi. Toplantı sonunda alınan 

karar çerçevesinde, Arap Birliği Genel 

Sekreterliği, ABD başta olmak üzere 

ülkelerin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanıma ve büyükelçiliklerini Kudüs’e 

taşıma kararlarıyla mücadele etmede 

kullanılabilecek yöntem ve araçları 

kapsayan bir plan hazırlamakla 

görevlendirildi. Karara göre, planın siyasi, 

hukuki ve ekonomik yol ve yöntemleri 

kapsayacağı, kabul edildiği tarihten 

itibaren iki hafta içinde onaylanması ve 

uygulanması için üye devletlere iletileceği 

belirtildi. Toplantıda ayrıca Arap Birliği 

Genel Sekreterliği’ne, “İsrail işgal 

güçlerinin Gazze’de gerçekleştirdiği 

katliam ve suçları soruşturmak için 

uzmanlardan oluşan uluslararası bağımsız 

bir komisyon kurmak için acilen harekete 

geçmesi” konusunda yetki verildi. 

ABD’nin ardından Orta Amerika ülkesi 

Guatemala’nın büyükelçiliğini Tel 

Aviv’den Kudüs’e taşımasını kınayan 

dışişleri bakanları, birliğe üye ülkelerin bu 

konuda uygun siyasi ve ekonomik adımlar 

atmayı planladığı aktarıldı. Bazı 

ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs’e 

taşıma yönündeki niyetlerini de kınayan 

bakanlar, böyle bir adımı atmaktan 

kaçınmaları için bu ülkelerle iletişim 

kurulması, bu adımı atmaları durumunda 

da yapılacakları planlama gibi konularda 

tavsiyeler sunmak üzere Arap Birliği Genel 

Sekreterliği’ni görevlendirdi. 

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nden İsrail’e Sert Tepki 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 

Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, 

İsrail’in Filistinlilere yaptığı katliama 

yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız 

soruşturma çağrısında bulundu. Raad el-

Hüseyin İsrail güvenlik güçlerinin Gazze 

Şeridi’ndeki göstericilere orantısız karşılık 

verdiğini ve çoğu silahsız olan Filistinlilere 

gerçek mermilerle vurduğunu söyledi. 

Zeyd Raad El Hüseyin, BM İnsan Hakları 

Yüksek Komiseri : “Pazartesi günü, İsrail 

tarafında bir askerin bir taştan hafif 

yaralandığı bildirildi. Bir işgalci güç 

tarafından yasa dışı güç kullanımından 

kaynaklanan cinayetler Cenevre 

Konvansiyonunun 4’üncü maddesinin 

ihlaline yol açar.” Öte yandan ABD 

Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den Kudüs’e 

taşınmasını protesto eden Filistin halkıyla 

dayanışma için İstanbul Yenikapı'da 

“Zulme Lanet Kudüs'e Destek” mitingi 

düzenlendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 

ise, İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 

zirvesine katılan ülkelere “ İsrail'in insanlık 

suçuna ümmet olarak birlik içinde en sert 

tepkiyi vermemiz gerekiyor” dedi. 14 

Mayıs Pazartesi günü Gazze Şeridi’nde 

büyükelçilik açılışını protesto eden gruba 
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İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 

yaklaşık 60 kişi yaşamını yitirmiş, iki 

binden fazla kişi de yaralanmıştı. 

 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yaptırımlara Rağmen İran’la İş Yapanlardan Hesap 

Soracağız 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 

ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan geri 

çekilmesi sonrası uygulanacak yaptırımlara 

rağmen İran’la iş yapanlara hesap 

soracaklarını söyledi. Washington’da 

gazetecilere konuşan Pompeo, “İran’a 

tarihteki görülmüş en güçlü yaptırımları 

uygulayacağız” dedi. ABD Başkanı 

Donald Trump’ın 2015’te imzalanan 

nükleer anlaşmadan çekilmesi, Avrupa 

Birliği’nin (AB) ve bazı müttefik ülkelerin 

tepkisine neden olmuştu. Pompeo’nun 

açıklamaları, Dışişleri Bakanı sıfatıyla 

yaptığı ilk büyük basın toplantısında geldi. 

“İran’a eşi benzeri görülmemiş türden 

yaptırımlar uygulayacağız.” diyen Pompeo, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahran’daki 

liderlerin ne kadar ciddi olduğumuzdan 

şüphesi kalmayacak. Finansal baskıları 

artıracağız. İran bir daha asla Orta Doğu’da 

baskı kuracak sınırsız yetkiyi eline 

geçiremeyecek. İran'a yaptığımız talepler 

anlamsız değil.” “Eğer nükleer programı 

yeniden başlatırlarsa, biz de yanıt vermeye 

tam manasıyla hazırız” diyen Pompeo, bu 

yanıtın niteliğiyle ilgili ise detay vermedi. 

Yaptırımların yeniden başlaması halinde, 

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, 

Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer 

faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık 

ekonomik yaptırımların kaldırılmasına 

yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Trump ise 

anlaşmayı “delilik” olarak nitelendirerek, 

çekilmek istediğini söylüyor, İngiltere ve 

AB’li müttefikleri onu vazgeçirmeye 

çalışıyordu. Tarihi bir karar veren Trump 8 

Mayıs’ta Beyaz Saray'da anlaşmadan 

çekildiklerini açıkladı. İran, “Trump'ın 

kararı hukuka aykırı” sözleriyle karara 

tepki gösterdi. İran’a yönelik yaptırımların 

yeniden başlaması, İran ile iş yapan üçüncü 

ülke ve şirketleri de ilgilendiriyor. 

Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı 

ülkeler için, para, altın, ham petrol ve 

petrol ürünleri ticaretine yönelik 

yaptırımlar önemli. Başta Çin, Hindistan 

ve Türkiye olmak üzere İran’dan petrol ve 

petrol ürünü satın alan pek çok ülke ABD 

ile görüşüp istisna talebinde bulunacaklar. 

Öte yandan Türkiye karara rağmen İran ile 

ticaretin devam edeceğini söylüyor. 

 

Merkel ve Putin Soçi’de Görüştü 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 

Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. 

Almanya ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra 

Suriye, İran ve Kuzey Akım 2 projesinin 

konuşulduğu görüşmenin ardından liderler 

ortak basın toplantısı düzenledi. Angela 

Merkel, “Rusya ile iyi ilişki içinde olmak 

stratejik menfaatimizedir. Toplumlarımızın 

aynı fikirde olduğu çok bağlantı ve iş 

birliği var. Alman-Rus işbirliği de, bazen 

çok derinden ve çok ciddi farklılıklara 
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katlanmak zorunda. Ama tekrar ediyorum, 

eğer problemleri çözmek istiyorsanız, 

birbirinizle konuşmalısınız” ifadelerini 

kullandı. İki ülke arasındaki ticari 

ilişkilerin sürekli arttığına ve ekonomik 

ilişkilerin önemine vurgu yapan Rusya 

lideri Vladimir Putin şöyle konuştu: 

“Almanya, Rusya için her zaman önemli 

bir ortak olmuştur. Geçtiğimiz yıl iki ülke 

arasındaki ticaret hacmi yüzde yirmi üç 

arttı ve bu rakam bu yıl başında da yüzde 

13 yeniden yükseldi” Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2’ye 

yalnızca ekonomik bir proje olarak 

baktıklarını belirterek, “ABD Başkanı 

Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa 

pazarına Amerikan gazının tedarikini 

teşvik ediyor. Ancak projenin hayata 

geçmesi için mücadele edeceğiz” dedi. 

Putin, “Projenin uygulanması, Ukrayna 

üzerinden Avrupa’ya doğalgaz 

sevkiyatının sonlandırılacağı anlamına 

gelmiyor. Ekonomik anlamda şartların 

uygun olması halinde buradan da sevkiyat 

devam edecek” diye konuştu. 

 

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin Gündemi Donald Trump 

Avrupalı liderler, Avrupa Birliği (AB) - 

Batı Balkanlar Zirvesi için Bulgaristan’ın 

başkenti Sofya’da toplandı. Zirve 

öncesindeki akşam yemeğinde bir araya 

gelen liderler arasında, Balkanlardan çok 

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer 

anlaşmadan çekilmesi konuşuldu. Avrupa 

Konseyi Başkanı Donald Tusk, kaprisli 

olarak nitelediği adaşını sert ifadelerle 

eleştirdi. Tusk, “İran sadık kaldığı sürece 

AB de nükleer anlaşmaya uyacaktır” dedi 

ve ABD’nin anlaşmadan çekilmesini 

kınadı. Konsey Başkanı, “Trump’ın son 

kararlarına bakınca insan, böyle dostlar 

oldukça düşmana ne gerek var diye 

düşünemeden edemiyor.” ifadelerini 

kullandı. Ticaret savaşları, nükleer anlaşma 

ve ABD’nin Iran’a yönelik yaptırımları 15 

yılda ilk kez düzenlenen zirvenin 

gündemine oturdu. Bölgesel gelişmeler, 

Balkan ülkeleri ile AB ilişkileri ve birliğe 

girmeye çalışan ülkelerin uyum süreci gibi 

maddeler Washington kaynaklı konuların 

gölgesinde kalacak gibi görünüyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump Avrupa Birliği Konseyi 

Başkanı Donald Tusk’ın kendisi 

hakkındaki yorumlarına yanıt vererek 

“Benim hakkımda istediklerini 

söyleyebilir, suçlamada bulunabilir beni 

kötü şekilde anabilirler ancak ticaret 

konusundaki pozisyonum değişmeyecek” 

diyerek şunları söyledi: “AB ticaret 

konusunda bize karşı son derece 

hakkaniyetsiz davranmış bir birlik. 

İşçilerimize, çalışanlarımıza karşı da aynı 

şekilde, geçtiğimiz yıl 151 milyar dolarlık 

ticaret açığımız oluştu. Jean-Claude’u ve 

Tusk’ı çok iyi tanıyorum ve ikisini de 

severim ama her ikisi de kolay değil ve 

meseleleri bizim için müzakere edecek 

kimse olmamış şimdiye kadar. Durum o ki, 

Çin’i saymazsak AB bize ticaret 

konusunda yapılabilecek en kötü 

muameleyi yapıyor” açıklamaların da 

bulundu. 
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ABD ile Çin Karşılıklı Olarak Ek Gümrük Vergilerini Kaldırıyor 

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin 

arasında yaklaşık bir hafta süren ticaret 

konulu toplantılar sonunda anlaşma 

sağlandı. Pekin yönetiminin en üst düzey 

ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan 

Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in 

görüşmesi sonrası, iki ülke karşılıklı olarak 

açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini 

durdurma kararı aldı. Çin ayrıca aradaki 

ticaret dengesizliğini azaltmak için 

ABD’den daha fazla mal ve hizmet alma 

sözü verdi. ABD Başkanı Donald Trump, 

Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar 

Dolarlık gümrük vergisine Pekin’den 

misilleme gelmesinin ardından iki ülke 

arasında ticaret savaşları senaryoları 

konuşulmaya başlamıştı. İki ülke arasında 

yıllık 335 milyar Dolarlık ticaret açığı 

bulunuyor. Washington yönetimi bu 

rakamı 200 milyar Dolar kadar düşürmeyi 

amaçlıyor. İlk vergileri Trump getirmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump getirmeye 

çalıştığı ek gümrük vergileri için 

“Amerika’nın fikri mülkiyetinin Çin 

tarafından çalınmasını” engellemek adına 

bu adımı attığını söylemişti. ABD Çin’den 

alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük 

vergisi getirmişti. Çin’de buna karşılık 

ABD’den uçak, soya fasulyesi, otomobil, 

domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi 

uygulayacağını açıkladı. 

 

Trump’tan NATO Üyesi Ülkelere Savunma Harcaması Uyarısı 

ABD Başkanı Donald Trump, NATO 

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de 

katıldığı kabine toplantısında konuştu. 

Çoğu NATO ülkelerinin artık savunma 

harcamalarını NATO taahhütleri 

kapsamında GSYİH’nin yüzde 2’si 

seviyesine çıkardığını hatırlatan Trump 

bazı üye ülkelerin henüz bu taahhütlerini 

yerine getirmediğini ifade etti. Bu konuda 

taahhütlerini yerine getiren 7 NATO üyesi 

ülkeye teşekkür eden Trump, 

“Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. 

Onlarla ilgilenilecek.” şeklinde konuştu. 

NATO ülkelerinin yüzde 2 olan savunma 

harcamaları hedefinin düşük olduğunu 

belirten Trump, “Bu rakam gerçekten 

yüzde 4 olmalı, yüzde 2 çok düşük bir 

rakam” dedi. Almanya’nın savunma 

katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO 

içerisindeki liderlik rolünü göstermesi 

gerektiğini savunan Trump, bu ülkeye 

ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Almanya, 

sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve 

en fazla faydalanan da o. Açıkçası 

ABD’den çok çok daha fazla faydalanıyor. 

Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek 

Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar. 

Dolayısıyla bu bizim daha sonra 

konuşacağımız bir şeydir.” Stoltenberg ise 

sağında oturduğu Trump’ın NATO 

üyelerinin savunma harcamaları 

konusundaki çabasını takdir ettiğini dile 

getirdi. NATO Genel Sekreteri 

Stoltenberg, “Sizin savunma bütçesi 

konusundaki öncülüğünüz fark yaratmada 

çok yardımcı oldu. Müttefikleri etkiliyor 

bu. Çünkü üye ülkeler şimdi savunma 

harcamalarını yükseltiyor. Hiçbir müttefik 

bütçelerini kısmıyorlar.” şeklinde konuştu. 



Haftalık Dış Politika Bülteni – 25 Mayıs 2018 

 

 

 

25 Mayıs 2018  5 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Avrupalı Türklere Seslendi 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 

(UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'na 

katılmak için Bosna Hersek'e giden 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Saraybosna havalimanında Bosna Hersek 

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir 

İzzetbegovic ve eşi Sabija İzzetbegovic 

tarafından karşılandı. Erdoğan, Bakir 

İzzetbegovic ile görüşmesinin ardından 

ortak basın toplantısı için kameraların 

karşısına geçti. İki ülke arasında ekonomi, 

ticaret, tarım, enerji, turizm ve savunma 

alanlarındaki ilişkileri masaya 

yatırdıklarını belirten Erdoğan, yaklaşan 

seçimlere de vurgu yaptı. Erdoğan, “24 

Haziran’da bizim seçimlerimiz var, 7 

Ekim’de Bosna Hersek’in seçimleri var. 

Bütün bu seçimlerin ülkemizin birliği 

beraberliği için birer vesilesi olmasını 

temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Bosna'nın yeni seçim yasasını ülkenin iç 

meselesi olarak gördüklerini belirten 

Erdoğan, “Barış ortamında, şeffaf ve adil 

bir seçim gerçekleşmesini temenni 

ediyorum” şeklinde konuştu. Türkiye - 

Bosna Hersek arasındaki ticaret hacmini 1 

milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini 

belirten Erdoğan, bunun için yeni bir 

serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe 

sokacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ayrıca Bosna Hersek’in AB 

sürecindeki taahhütlerini yerine 

getirmesinden övgüyle söz etti. 

 

Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı Bölgesel Konuları Görüştü 

Katar Emiri, İran Cumhurbaşkanı Ruhani 

ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki 

ülke arasındaki ilişkiler ve halkların 

yararına olan bu ilişkileri güçlendirmenin 

yolları ele alındı. İkilinin ayrıca bölgesel 

ve uluslararası gelişmeleri de masaya 

yatırdığı belirtildi. Katar Emiri Şeyh 

Temim, görüşmede “İran’ın, ülkesine 

uygulanan abluka ve bu ablukanın 

ekonomik etkilerinin hafifletilmesi 

konusundaki tutumu dolayısıyla” 

Ruhani’ye teşekkürlerini iletti. Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 

Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik 

ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka 

uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol 

açmıştı. 

 

Fransa: Çalışma Yasası Reformuna Karşı Protestolar Dinmiyor 

Fransa’da çalışma yasası reformuna karşı 

tepkiler dinmek bilmiyor. Başkent Paris ve 

toplam 140 şehirde düzenlenen 

protestolarda Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron hükümetinin çalışan hakları 

konusunda getirmeyi hedeflediği 

değişiklikler sert bir şekilde protesto edildi. 

Tüm sendikaların da ilk defa katıldığı 

protestolarda güvenlik güçleri ile 

göstericiler arasında arbede yaşandı. 

Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alındı. 

Reform sadece özel sektör değil kamu 

çalışanlarının haklarında da değişikliklere 

gidiyor. Ülke genelinde 5,7 milyon kamu 
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çalışanı bulunuyor. Hükümet bu sayıyı 

2022’ye kadar 120 bin kişi azaltmayı 

hedefliyor. Ayrıca 2016’dan beri sadece 

yüzde 0,6’lık bir zam alan çalışanlara 

2019’da maaş artırımı öngörülmüyor. Bu 

durumun kamu hizmetlerindeki kaliteyi 

düşüreceği savunuluyor. Özel sektördeyse 

ekonomik nedenlerden dolayı işten 

çıkartmalarda şirketlere kolaylıklar 

sağlanıyor. 

 

Paraguay’ın Kudüs Büyükelçiliği Açıldı 

Amerika Birleşik Devletleri ve 

Guatemala'nın ardından Güney Amerika 

ülkesi Paraguay da Tel Aviv’deki 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. 

Paraguay’ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan 

resmi törenin ardından hizmete açıldı. 

Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı 

Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı 

Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra İsrailli 

bazı bakanlar katıldı. Paraguay, ABD ve 

Guatemala'nın ardından Tel Aviv’deki 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan üçüncü 

ülke oldu. ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği 

14 Mayıs’ta Başkan Donald Trump’ın 

damadı ve danışmanı Jared Kushner ile 

kızı Ivanka Trump’ın da katıldığı törenle 

açılmıştı. Abluka altındaki Gazze sınırında 

ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem 

büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması hem de 

İsrail’in kuruluş yılı olan Nekbe’yi “Büyük 

Felaket” anmak için düzenlenen 

gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları 

sonucu 60’tan fazla Filistinli hayatını 

kaybetmiş, binlerce Filistinli de 

yaralanmıştı. Orta Amerika ülkesi 

Guatemala ise ABD’nin ardından 16 

Mayıs’ta Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 

Kudüs’e taşımıştı. Filistin, ABD ve 

Guatemala’nın ardından Güney Amerika 

ülkesi Paraguay’ın da Tel Aviv’deki 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadı. 

 

Irak’ta Muhalif Din adamı Mukteda El Sadr Seçimlerden Galip Çıktı 

Irak’ta 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan 

parlamento seçimlerini Mukteda El Sadr’ın 

önderliğindeki ittifak kazandı. Irak Seçim 

Komisyonu’nun açıkladığı resmi sonuçlara 

göre, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve 

İran’a karşıtlığı ile tanınan Şii din adamı El 

Sadr’ın yönettiği koalisyon, mecliste 

kazandığı 54 sandalye ile seçimlerden 

birinci parti olarak çıktı. El Sadr seçimlere 

bizzat katılmadığı için başbakan olamıyor, 

fakat koalisyon görüşmelerinde önemli bir 

söze sahip olması bekleniyor. Diğer 

yandan, İran’a yakınlığıyla bilinen ve 

IŞİD’e karşı savaşan paramiliter birlikleri 

yöneten Hadi El Amiri önderliğindeki 

Fetih İttifakı 47 sandalye alarak ikinci parti 

oldu. Görevdeki Başbakan Haydar El 

İbadi’nin liderliğindeki Nasır Koalisyonu 

ise 42 sandalye ile seçimlerden üçüncü 

parti olarak çıktı. Sandıktan çıkan bu 

beklenmedik sonuç, ülkede yaygın olan 

yolsuzluklara ve devletin işlevsizliğine 

halkın verdiği tepki olarak 

değerlendiriliyor. El Sadr’ın komünist ve 

laik gruplarla yaptığı ittifak, ülkedeki 

Washington ve Tahran ağırlıklı dış 

müdahaleleri bitirmek istiyor. Seçimlerden 

önce İran ise, yaptığı resmi açıklama ile El 
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Sadr ittifakının Irak’ı yönetmesine izin 

vermeyeceklerini söylemişti. Bu sene ilk 

defa elektronik ortamda yapılan seçimlere 

katılım %45’in altında kaldı. 

 

Katalonya’da Quim Toro Dönemi Resmen Başladı 

Katalonya Özerk Yönetimi başkanlığına 

seçilen eski “Katalonya için Birlik Partisi” 

milletvekili Quim Torra yapılan kısa tören 

sonrası yemin ederek görevine başladı. 

Brüksel’de sürgünde olan eski başkan 

Carles Puigdemont tarafından kendi yerine 

aday gösterilen Torra’nın, anayasadan 

bahsetmemesi dikkat çekerken, bunun 

yerine Katalan halkının isteği ve iradesini 

ön plana çıkardı. Quim Torra, Katalonya 

Özerk Bölgesi Yeni Başkanı: 

“Generalitat’ın başkanı olarak üzerime 

düşen görevi yerime yerine getireceğime 

ve Katalan halkının istek ve iradesini 

temsil eden Katalan Parlamentosu'na bağlı 

kalacağıma yemin ederim.” Bu gelişme 

üzerine İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 

Yurttaşlar Partisi lideri Albert Rivera ile 

bir araya geldi. İkili, Katalonya’da yaklaşık 

yedi aydır devam eden belirsiz durumu 

masaya yatırarak Quim Torra’nın başkan 

seçilmesi gibi konuları görüştü. Katalonya 

Parlamentosu 27 Ekim 2017 tarihinde 

Bağımsız Katalonya Cumhuriyeti’ni ilan 

etmiş, bu gelişme sonrası Madrid hükümeti 

Anayasa'nın 155. maddesini devreye 

sokarak Katalonya’nın özerkliğini askıya 

almıştı. O dönem Katalonya Özerk Bölgesi 

lideri olan Carles Puigdemont ve beş 

hükümet temsilcisi haklarında soruşturma 

açılınca Brüksel’e kaçmıştı. 

 

Trump Kim’le Buluşmayı İptal Etti 

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore 

ile Haziran ayında yapılması planlanan 

zirveyi iptal ettiğini açıkladı. Trump, 

buluşmayı neden iptal ettiğini Beyaz Saray 

tarafından yayınlanan bir mektupla, Kuzey 

Kore'nin Punggye-ri Nükleer Tesisi’nin 

tünellerini patlatmasından hemen sonra 

bildirdi. Trump Kuzey Kore liderine 

yazdığı mektupta “Ne yazık ki muazzam 

bir öfke ve açık düşmanlık içeren son 

söylemlerin ardından, uzun süredir 

planladığımız bu zirveyi yapmak uygun 

olmayacak” ifadelerini kullandı. “Bu 

kaçırılmış bir fırsat” diyen Trump, hala 

Kim Jong Un’la buluşmayı umut ettiğini 

dile getirdi. Perşembe günü Kuzey Kore 

bir kez daha zirveyi iptal etme tehdidinde 

bulunmuş ve gerekirse Washington ile 

nükleer bir savaşa girmeye hazır 

olduklarını belirtmişti. Kuzey Kore 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui 

ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence için 

“Kuzey Kore ile Libya'nın nükleer 

programlarını karşılaştıracak kadar budala 

bir politikacı" dedi. Donald Trump ve Kim 

Jong Un’un 12 Haziran’da Singapur’da 

düzenlenecek zirvede bir araya gelmesi 

bekleniyordu. 

 


