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Paris'teki Terör İle Mücadele Zirvesi'nde Terörün Finansmanı Konuşuldu 

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 

Terör ile Mücadele Zirvesi'nde, terörün 

finansmanının önlenmesi amacıyla 10 

maddelik karar ve önlemlerin ele alındığı 

ortak bildiri yayımlandı. Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

Merkezinde toplanan zirveye yetmişe 

yakın ülke, 1989’da OECD bünyesinde 

kurulan Kara Paranın Aklanmasının 

Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu 

(FATF) üyesi 37 ülke, G20 ülkeleri, 

DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon ve 

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 

kuruluşların temsilcileri katıldı. Yapılan 

ortak açıklamada, başta dijital sektör 

olmak üzere, terörün finansmanının 

önlenmesi için özel sektör ile iş birliğinin 

arttırılması, terörün finansmanın 

belirlendiği durumlarda varlıkların 

dondurulması ve el konulması için ulusal 

ve uluslararası mekanizmaların 

güçlendirilmesi gibi önemli açıklamalarda 

bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron zirvedeki 

konuşmasında terör örgütlerin 

propagandasına dikkat çekti: "IŞİD ve El 

Kaide gibi terör örgütleri neredeyse 

sahadaki tüm etkinlilerinin kaybetmişken, 

propagandalarını yapmaları için serbest 

alan bırakmamız onların yeniden dirilmesi 

ve güçlenmesine izin vermek anlamına 

gelir ve böyle bir durumu kabul etmemiz 

mümkün değil." Zirvede Türkiye'yi İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı 

Naci Ağbal temsil etti. Terörle mücadelede 

iş birliğinin artırılması için zirvenin 

2019'da Avustralya'da yeniden toplanması 

kararı alındı.  

 

Kore Yarımadası'nda Tarihi Uzlaşma 

Kore yarımadasında tarihi anlara tanıklık 

edilen Cuma günü sonunda Kuzey ve 

Güney Kore arasında bölgenin tamamen 

nükleer silahlardan arındırılması üzerinde 

uzlaşmaya varıldı. Her iki Kore ülkesi 

ABD ve Çin ile birlikte çalışarak 

1950’lerde gerçekleşen Kore Savaşı'nı 

resmi olarak bitirecek ve bölgeye kalıcı, 

somut barışı getirecek bir 'Kore Barış 

Antlaşması' hazırlamak konusunda da 

mutabık kaldı. Görüşmeler sonrası yapılan 

açıklamada her iki lider de yeni bir 

dönemin başladığına işaret etti. Güney 

Kore Lideri Moon Jae in: “Kuzey Kore'nin 

nükleer testleri dondurarak başlaması son 

derece önemlidir. Bu Kore yarımadasının 

tamamen nükleerden arındırılması için çok 

değerli bir başlangıçtır. Kuzey ve Güney'in 

bundan böyle tam denüklerizasyon için 

yakın işbirliği içinde çalışacağını net bir 

şekilde duyuruyorum. Artık Kore'de savaş 

olmayacak. Yeni bir barış dönemi 

başlamıştır.” Kuzey Kore Lideri Kim Jong 

Un: “Bugün tüm dünyanın önünde 

imzalanan anlaşmamızın eski anlaşmalar 

gibi son bulmaması adına yakın iletişim 

içerisinde olarak iyi sonuçlar elde etmek 

için çaba harcayacağız.” İkili daha sonra 

açık havada sohbet ederek ve tarihi 

görüşmenin anısına bir ağaç dikerek güne 

devam etti. Varılan uzlaşma ayrıca askeri 

silahlanmanın da kademeli olarak 

azaltılmasını, düşmanca davranışların 

sonlanmasını, askeri olarak güçlendirilmiş 

olan sınır bölgesinin bir barış bölgesine 

dönüştürülmesini ve başta ABD olmak 

üzere üçüncü ülkeler ile çoklu görüşmeler 

gerçekleştirilmesini öngörüyor. Sabah 

saatlerinde Güney Kore sınırını geçen Kim 

Jong Un buraya ayak basan ilk Kuzey Kore 
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lideri olarak tarihe geçmişti. İki lider önce 

ortada el sıkıştı, daha sonra Güney Kore'de 

basına poz verdi ve ardından Kim Jong 

Un'un davetiyle Kuzey Kore tarafına geçip 

orada el sıkışmıştı. Kremlin’den iki liderin 

buluşmasıyla ilgili açıklama yapıldı. 

Kremlin Kuzey ve Güney’den liderlerin 

zirvesini överek, buluşmayı, “çok olumlu 

bir haber” diye nitelendirirken Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in her iki ülke 

arasındaki doğrudan görüşmeleri çok uzun 

süredir desteklediğini bildirdi.

 

Brüksel'de Uygur Türkleri Çin’i Protesto Etti 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 2 

bin kişi, Pekin yönetiminin Uygurlara 

yönelik baskılarını protesto etti. Dünya 

Uygur Kongresinin çağrısı üzerine çeşitli 

ülkelerden çok sayıda gösterici 

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu 

yakınlarında buluştu. AB-Çin zirvesine 

katılan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı 

Li Keqiang, AB Konseyi binası önünde 

toplanan yüzlerce Tibet ve Uygur Türkleri 

tarafından protesto edildi. Gösteride, 

Dünya Uygur Kongresi Onursal Başkanı 

Rabia Kadir ve Dünya Uygur Kongresi 

Başkanı Dolkun İsa da yer aldı. Rabia 

Kadir, Uygurların yargısız ve keyfi olarak 

tutuklandığını ifade etti: “Çin’de yaklaşık 1 

milyon Uygur Türkü kamplara atıldı ve 

bunu dünyaya duyurmak için Avrupa 

Birliği kurumları önünde toplandık. 

Tutuklu bulunan insanların bırakılması için 

Avrupa Parlamentosu’ndan yardım talep 

ediyoruz.”  

Avrupa kurumlarından yardım talep eden 

Rabia Kadir anneleri babaları kamplara 

atılan on binlerce çocuk olduğunu ifade 

etti. İleri yaştaki Uygurların dahi kamplara 

atıldığını belirten Rabia Kadir şu anda beş 

çocuğu ve 11 torunu ile toplam 37 

akrabasının Çin'in kamplarında 

bulunduğunu söyledi. Ailelerinden uzun 

zamandır haber alamayan ve yüzlerini 

gizlemek zorunda kalan birçok kişinin 

işkencenin artmasından korktukları ancak 

yine de gösteriye katıldıkları öğrenildi. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü konuyla ilgili 

yayımladığı raporda, "Potansiyel tehdit" 

olduğu iddia edilen kişilerin mimlendiği ve 

tehlikeli olarak değerlendirilen Uygurların 

herhangi bir yargı kararı olmaksızın 

"Siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı 

merkezlerine gönderildiği ifade edildi. 

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel Washington'da 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 

Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'un ardından yine bir 

Avrupalı lideri Beyaz Saray’da ağırladı. 

Trump'ın konuğu Almanya Başbakanı 

Angela Merkel. Ziyaretinin profili düşük 

tutulsa da, Almanya'nın ekonomik 

büyüklüğü toplantıların önemini artırıyor. 

Alman şirketler, ABD'de yaklaşık 700 bin 

istihdam sağlarken, Almanya, Birleşik 

Devletleri’n Avrupa'daki en önemli 

ekonomik partneri konumunda.  İki lider 

görüşmede İran nükleer anlaşması, 

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek 

gümrük tarifesi uygulama planını, Kore 

Yarımadası'ndaki gelişmeler, Rusya ile 
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ilişkiler ve Almanya ile NATO ülkelerinin 

savunma harcamaları konularını ele aldı. 

Görüşme sonrasındaki ortak basın 

toplantısında konuşan Merkel, Avrupa 

Birliği (AB) ve Almanya ile ABD arasında 

adil bir ticari anlaşmaya erişilmesi için 

görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini 

belirtti. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 

ortaya koyduğu çok yanlı ticaret sistemine 

uygun bir ticaret istediklerini belirten 

Merkel, ancak DTÖ'nün uzun yıllardır 

uluslararası ölçekte çok yönlü bir anlaşma 

gerçekleştiremediğini aktardı. Merkel, 

ABD ile AB arasında ikili bir ticaret 

anlaşmasını kast ederek, "O sebepten ABD 

ile bu yönde ikili müzakereler 

öngörebiliyorum” dedi. Almanya 

Başbakanı Merkel’e yöneltilen bir soru 

üzerine ABD ile Rusya konusunda 

işbirliğinden memnun olduğunu ifade etti. 

Rusya ile yaşanan çatışmalar ve Rusya'nın 

Suriye'deki rolü konusunda ABD ile 

"yüksek derecede bir mutabakat” 

olduğundan bahseden Merkel, ABD 

Kongresi'nin Rusya'ya karşı aldığı 

yaptırımların Alman şirketler için ne 

anlama geleceği konusunda iki ülkenin 

ticaret bakanlarının görüştüğünü söyledi. 

Trump ise ABD ile Almanya ve AB 

arasındaki ticari ilişkilerin “karşılıklı” ve 

hem kendisi hem de Merkel'in aralarındaki 

ticaret ilişkisinin daha "adil” olmasını 

istediğini belirtti. Trump ayrıca Almanya 

başta olmak üzere bütün NATO 

ülkelerinden ortak savunma giderlerine 

daha fazla katkı sağlamaları yönündeki 

çağrısını yineledi. Trump çağrısını 

yineledikten sonra, "NATO müthiş ancak 

Avrupa’ya bizden daha çok yardım ediyor” 

dedi. Trump, iki sene önce alınan ülkelerin 

gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini 

NATO bütçesine aktarmaları kararı 

konusunda ısrar ediyor. Trump'ın 

başkanlık koltuğuna oturmasının ardından 

iki lider bir araya gelmiş ve kameraların 

karşısında Trump'ın soğuk tavırları dikkat 

çekmişti. Trump, seçim kampanyası 

boyunca, özellikle Almanya'nın mülteci 

politikasına sert eleştiriler yöneltmişti. 

 

Trump: İran’ın Nükleer Silahlara Sahip Olmasına İzin Vermeyeceğiz 

Almanya Başbakanı Angela Merkel 

Amerika Birleşik Devletleri’ne düzenlediği 

kısa ziyareti kapsamında ABD Başkanı 

Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da 

ağırlandı. İki ülkenin liderleri 

düzenledikleri ortak basın toplantısında, 

İran’la nükleer anlaşmanın geleceği, 

gümrük vergileri, Kore’deki tarihi zirveye 

ilişkin görüşlerini açıkladı. İran anlaşmanın 

“kusursuz” olmadığının altını çizen 

Merkel, anlaşmanın barış için “ilk adım” 

niteliği taşıdığını belirtti: “İran anlaşması 

konusunda fikrimi açıkça beyan ettim. Söz 

konusu anlaşma bütün sorunların 

çözülmesi için yeterli olmasa da, üzerinde 

çalışabileceğimiz önemli bir temel 

oluşturuyor. Son iki ayda, İngiltere, Fransa 

ve Almanya bu konuda önemli adımlar attı. 

Bu konuda sonraki dönemlerde, ABD’nin 

nasıl bir karar alacağını göreceğiz”. Selefi 

Barack Obama'nın imzaladığı anlaşmanın 

ülkesi açısından "tehlikeli" olduğunu 

söyleyen Trump, İran'ın nükleer silaha 

sahip olmalarına izin vermeyeceklerini 

ifade etti: “Bizler katil rejimin nükleer 

silahlara sahip olmaya daha fazla 
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yaklaşmasını engellemeliyiz ve İran 

tehlikeli füzeleri yaygınlaştırmayı ve Orta 

Doğu'da terörü desteklemeyi durdurmalı. 

Şunu açıkça ifade etmek istiyorum, İran 

hiçbir zaman nükleer silaha sahip 

olmayacak.” İki liderin görüşmesindeki 

önemli gündem maddelerinden biri de 

ticaretti. Trump, Almanya ve diğer Avrupa 

ülkeleriyle “çift taraflı ve daha adil” bir 

ticaret ilişkisi görmek istediğini vurguladı. 

Trump yönetiminin çelik ve alüminyum 

ithalatına getirdiği yeni gümrük 

vergilerinden Avrupa ülkeleri geçici 

süreyle muaf tutulmuştu ancak bu 

muafiyetin süresi 1 Mayıs’ta doluyor. Son 

olarak, Kore'deki önemli zirveyi 

değerlendiren Trump, her iki lideri bu 

tarihi buluşmadan ötürü tebrik etti. 

 

Rus, İran ve Türk Dışişleri Bakanları Moskova'da Bir Araya Geldi 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus 

mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı 

mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın 

Başkenti Moskova'da bir araya geldi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 

Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve İran 

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptıkları 

görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili 

ortak bildirge kabul ettiklerini açıkladı. 

Mevlüt Çavuşoğlu ise, askeri bir çözümün 

mümkün olmadığını belirterek siyasi 

çözümün en iyi seçenek olduğunu 

vurguladı. Çavuşoğlu'na göre, sonuca 

gidilebilmesi için Birleşmiş Milletlerle 

(BM) birlikte çalışılması gerekiyor. 

Çavuşoğlu ayrıca Menbiç'teki YPG'li 

teröristlerin hem Suriye hem de 

Türkiye'nin güvenliğine tehdit 

oluşturduğunu söyledi. Astana sürecini 

yürüten üç ülke, Suriye'de muhaliflerin 

kontrolündeki noktalarda çatışmasızlık 

bölgeleri ilan etmişti. Anlaşmayla Türkiye, 

muhaliflerin elindeki en büyük vilayet 

İdlib'e askeri gözlemciler yerleştirdi. 

Görüşmenin ardından Rus mevkidaşı 

Lavrov ile ikili toplantıya geçen 

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin 

her geçen gün daha iyiye gittiğini 

vurgulayarak, bölgesel konularda da 

birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğüne 

işaret etti. 

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO Zirvesi'nde 

Senato tarafından ABD Dışişleri Bakanı 

olarak onaylanmasından birkaç saat sonra, 

Mike Pompeo NATO Dışişleri Bakanları 

toplantısı için Brüksel'e geldi. Pompeo, ilk 

açıklamasında Amerika'nın NATO'ya 

verdiği önemi belirtti: “Bugün yapılan 

çalışmanın önemi ölçülemez, hedeflerimiz 

önemli ve bu görev ABD için son derece 

önemli. Başkan Trump buraya gelmemi 

gerçekten önemle istedi.” Donald Trump'ın 

NATO’yu eleştiren açıklamaları Kuzey 

Atlantik İttifakı’nı endişelendiriyor. Ancak 

bugün, ortak bir sorun Washington'u 

NATO'ya daha da yaklaştırıyor. NATO 
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Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Soğuk 

savaşta değiliz, ama Soğuk Savaş sonrası 

inşa etmeye çalışılan bir stratejik ortaklık 

döneminde de değiliz. Bu yeni bir dönem, 

daha sağlam ve güçlü durmak önemli ama 

aynı zamanda iletişim kanalları da açık 

tutulmalı,” NATO üyesi ülkeler Rusya'nın 

oluşturduğu tehdit konusunda hemfikir 

olsalar da, askeri harcamalar konusunda 

ortak bir görüşe sahip değiller. Pompeo 

‘nun Brüksel’e hızlı bir şekilde gelişi, 

Avrupa müttefikleri tarafından çok önemli 

bir jest olarak görülüyor. Donald Trump'ın 

izlediği çizgiden sonra, İttifakın 

desteklenmesi yolunda yaptığı konuşma, 

bir dönüş anlamı taşıyor. Temmuz ayında 

yapılacak bir sonraki zirvede. NATO 

liderlerinin, Washington’un ateş hattındaki 

Rusya’ya karşı daha güçlü adımlar atmaları 

gerekiyor" dedi. 

 

Kuzey Kore'den Mayıs Ayında ‘Nükleer Siteyi Kapatma’ Sözü 

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Mayıs 

ayında ülkesinin nükleer test sitesini 

kapatma ve bu süreci Güney Kore ve 

ABD’den gelecek uzman ve gazetecilere 

açma sözü verdi. Güney Kore Başkanlık 

ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, 

Kim’in bu sözü Güney Kore Devlet 

Başkanı Moon Jae-İn ile Cuma günü 

gerçekleştirdiği tarihi görüşmede verdiği 

belirtildi. Güney Kore Başkanlık Ofisi 

Basın sözcüsü Yoon Young-chan, basın 

toplantısında bu haberi "Güney ve Kuzey 

Kore zirvesi sırasında, Kuzey Kore 

Başkanı Kim Jong Un, ülkesinin 

kuzeyindeki nükleer deneme sitesini 

kapatacağını ve süreci uluslararası topluma 

açacağını söyledi” sözleriyle duyurdu. Kim 

Jong Un, nükleer ile balistik füze 

denemelerinin ve savaşa hazır olduğu 

söyleminin ardından gelmesi nedeniyle 

önemli. Pyongyang yıllardır, ABD'nin 

saldırgan tavrına karşı kendini savunmak 

için ihtiyaç duyduğunu söylediği nükleer 

silahlarından vazgeçmeme konusunda 

ısrarlıydı. 2016 ve 2017 yılları boyunca 

tüm uyarılara rağmen üst üste nükleer ve 

balistik füze denemeleri yapması, krizi 

tırmandırmıştı. Bu nedenle Nisan 2018 

itibariyle bu noktaya ulaşılmış olması 

birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme. ABD 

ile Güney Kore, Pyongyang'ın bu 

adımından memnun. Kuzey Kore'den bu 

taahhütlerle ilgili resmi bir açıklama 

yapılmazken, ABD Başkanı Donald 

Trump'ın da, Kim ile bir araya gelmesi 

beklenen Mayıs ayı, bir dizi nükleer 

görüşmeye sahne olacak. Cumartesi günü 

Trump da konuyla ilgili bir açıklama 

yaparak Kuzey Kore lideriyle 

“önümüzdeki 3 ya da 4 hafta içinde” Kore 

Yarımadası'nın tamamen nükleer 

silahlardan arındırılması konusunu 

görüşeceğini söyledi. Kuzey Kore Lideri 

Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet 

Başkanı Moon Jae-in, geçtiğimiz Cuma 

günü, 65 yıl sonra ilk kez, iki ülkeyi ayıran 

Panmunjom sınır köyünde bir araya 

gelmişti. El ele tutuşan iki lider Kore 

yarımadasını nükleer silahlardan arındırma 

ve 65 yıldır devam eden savaşa son verme 

kararı almıştı. 
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Trump’tan AB'ye Sözlü Saldırı: Bizden Faydalanmak İçin Kurulmuş Bir Birlik 

Uluslararası ticaret konusuna ilişkin 

açıklamalar yapan Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa 

Birliği ve diğer ülkelere sözlü saldırıda 

bulunarak birliğin ve Çin gibi ülkelerin 

ABD’den ekonomik olarak faydalandığını 

ileri sürdü. Başkan Donald Trump: 

“Biliyorsunuz Avrupa Birliği kulağa çok 

hoş geliyor. Nedeni belli. Resmen bir birlik 

oldular evet. Amerika Birleşik 

Devletleri’nden avantaj sağlamak, bizden 

faydalanmak için bu birliği kurdular ve 

onları suçlamıyorum. Gerçekten 

suçlamıyorum. Çin’in lideri Xi’yi 

suçlamıyorum, Japonya Başbakanı Abe’yi 

suçlamıyorum. Bizden faydalanan hiçbir 

devleti ve lideri suçlamıyorum. Ben 

geçmiş başkanlarımızı, bu ülkenin 

geçmişteki liderlerini suçluyorum 

yalnızca.” Trump ayrıca Çin ile ticaretin 

geleceğine, Kuzey Kore ile planlanan 

görüşmeye, İran nükleer anlaşması ve 

Rusya soruşturması konularına da 

konuşmasında yer derdi. 

 

Macron ile Ruhani Nükleer Anlaşmayı Görüştü 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 

ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ‘nin 

dün akşam yaptıkları telefon 

görüşmesinde, 2015 'te imzalanan nükleer 

anlaşmanın devam etmesi yönünde 

mutabık kaldıkları bildirildi. Fransa 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, tarafların nükleer anlaşmanın 

devam edebilmesi için ilerleyen günlerde 

beraber çalışma yürütecekleri belirtildi. Bir 

saat süren görüşmede Suriye ve Yemen 

meselesi de masaya yatırıldı. ABD Başkanı 

Donald Trump, 12 Mayıs'a kadar, 

anlaşmadaki "korkunç hatalar" olarak 

nitelendirdiği kısımlarının değiştirilmesi 

gerektiğini belirtmiş, aksi halde İran'a 

yönelik ekonomik yaptırımları yeniden 

yürürlüğe sokulacağını söylemişti. Hasan 

Ruhani ise, ABD'nin imzalanan nükleer 

anlaşmadan imzasını çekmesinin "ciddi 

sonuçları" olacağı uyarısı yapmıştı.

 

Pompeo: ABD Bu Kavgada İsrail’in Yanında 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 

Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyareti 

kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin 

Netanyahu ile görüşmesinin ardından ortak 

basın toplantısı düzenledi. “İran’ın tüm 

bölge için bir tehdit unsuru” olduğunu 

söyleyen Pompeo, nükleer anlaşmaya 

ilişkin yapılacak düzenlemeler ABD 

Başkanı Donald Trump’ı memnun etmezse 

anlaşmadan çekileceklerini ifade etti. Mike 

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı: “İran’ın 

İsrail'e karşı tehditkâr tutumundan dolayı 

ciddi endişelerimiz var. İran’ın bölgeyi 

kontrolü altına alma çabalarına karşı 

İsrail'in yanında olmaya devam edeceğiz. 

ABD bu kavgada İsrail'le birlikte, İsrail'in 
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egemenlik hakkını savunmasını tamamen 

destekliyoruz”. Benyamin Netanyahu da 

konuşmasında İran’ı hedef aldı: Radikal 

İslamcılık ile nükleer silahların bir araya 

gelmesi dünyanın güvenliği için büyük bir 

tehdit olur. Özellikle de İran’ının nükleer 

silaha sahip olma çabası endişe verici bir 

durum. Mike Pompeo İsrail'e geçmeden 

önce Suudi Arabistan Kralı Selman bin 

Abdülaziz El Suud ile de bir araya 

gelmişti. Pompeo, Katar'a yönelik 

ablukanın İran'ın, Yemen ve Suriye'deki 

etkisini arttırmasına yol açtığına inandığını 

belirterek ablukanın son bulması 

çağrısında bulunmuştu. Katar ve Körfez 

ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözümü 

için Kuveyt öncülüğünde ve eski ABD 

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 

desteklediği arabuluculuk çabaları 

başarısız olmuştu. Ayrıca Pompeo Kuzey 

Kore Lideri Kim Jong Un nükleer 

silahlanmaya karşı geri dönüşü olmayan 

adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. 

Pompeo: “Kuzey Kore’nin nükleer 

silahsızlanma konusunda atacağı her adım 

önemli. Bu konudaki öncelik nükleer 

silahsızlanmadır. Başkan Trump bunu 

sağlamak için Kuzey Korelilere ekonomik 

baskı uyguladı ve bize bu imkânı sunmuş 

gibi görünüyor, eğer bunu başarabilirsek, 

bu dünya için dönüştürücü olabilecek bir 

fırsat.” şeklinde konuştu. Pompeo ‘nun 

Kuzey Kore ile ilgili yaptığı bu yorum 

Başkan Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim 

Jong Un arasında önümüzdeki günlerde 

gerçekleşmesi beklenen görüşmede 

Amerika’nın beklentisini net olarak ortaya 

koyduğu şeklinde yorumlandı. 

 

BM Heyeti Rohingya Müslümanları İçin Myanmar’da 

BM Güvenlik Konseyi elçileri, Myanmar 

ordusu tarafından Rohingya 

Müslümanlarına uygulan etnik temizliğin 

sonuçlarını gözlemlemek üzere Bangladeş 

ve Myanmar'a gitti. BM heyeti, 

Müslümanlara sert şiddet uygulanan 

Rakhine eyaletine gitmeden önce 

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve 

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile 

görüşecekler. Rakhine ‘deki güvenlik 

görevlerine yapılan isyancı saldırılara yanıt 

olarak geçen yıl Ağustos ayında askeri 

operasyon başladığından beri 700 bine 

yakın Rohingyalı, sınırı aşarak 

Bangladeş'te kamplara kaçtı. Gözlemlerin 

ardından toplanan Rohingya Krizi ve 

Çözüm Yolları Konferansı’na dünyanın 

farklı kesimlerinden; diplomatlar, 

uluslararası kuruluşların yetkilileri, insan 

hakları grupları, akademisyenler, sivil 

toplum kuruluşları temsilcileri, Rohingya 

kuruluşları liderleri ve medyayı temsilen 

yaklaşık 500 kişi katıldı. 15 bilim adamı ve 

aktivist, Rohingya krizi ile ilgili görüşlerini 

ve çözüm önerilerini paylaştı. Konferansa 

katılan konuşmacılar, Myanmar'daki yerli 

Rohingya azınlığa yönelik, soykırım 

yapıldığını ve Rohingya Müslümanlarına 

karşı insanlığa karşı etnik katliam 

yapıldığına vurgu yaptı. Bu suçların 

uluslararası Adalet Divanı tarafından 

kovuşturulan suçlar olduğu belirtilerek, 

BM’nin bu konuda ciddi manada adımlar 

atması istendi. Bir yıla yakın süredir 

kamplarda yaşamını sürdüren mülteciler, 

BM elçilerinin, Myanmar vatandaşlığına 

kavuşmalarına ve geride bıraktıkları mal ve 
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mülkleri yeniden kazanmalarına yardım etmelerini umut ediyor. 

 

Suriye Ordusuna Ait Mevzilere Füze Saldırısı 

Suriye'nin Hama ve Halep vilayetlerinde 

askeri mevzilere yönelik füze saldırıları 

düzenlendi. Pazar gece saatlerinde 

düzenlenen saldırılarda rejim güçlerine ait 

mühimmat depolarının hedef alındığı ve 

patlamaların ardından bölgede yangın 

çıktığı kaydedildi. Saldırılarda vurulan 

üslerden birinin İran destekli milisler 

tarafından kullanıldığı söylenildi. Yerel 

kaynaklar patlamalarda en az 18'i İranlı, 

yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiğini 

duyurdu. Suriye medyasına göre saldırıları 

İsrail düzenledi ve İranlı milisleri hedef 

aldı. Ancak konuyla ilgili Tel Aviv 

yönetiminden henüz açıklama gelmedi. 

İsrail daha önce de Humus ‘ta bir hava 

üssünü vurarak, en az 7 İranlı askerin 

ölümüne neden olmuştu. Hama ve Halep 

saldırılarından birkaç saat sonra, Pazartesi 

günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 

Şam'da İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik 

Komitesi Başkanı Alaeddin Boroujerdi'yi 

ağırladı. Esad, Amerika Birleşik Devletleri 

ve müttefiklerinin Suriye'de mağlup 

olduklarını savundu. 

 

İsrail İran'ı Yalancılıkla Suçladı 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 

İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını 

beyan ederken yalan söylediğini ileri 

sürdü. İran'dan ise İsrail'e yanıt gecikmedi. 

Tahran, Netanyahu'nun bu suçlamalarının 

“asılsız” ve “propaganda amaçlı” olduğunu 

bildirdi. Netenyahu, yaptığı açıklamada 

şunları söyledi: “Ben bu akşam İran'ın 

yalan söylediğini açıklamak için 

buradayım. İşte her bir füze için 10 kiloton 

TNT uyumlu 5 savaş başlığı üretimi ve 

testi için görev tasarım çizelgesi.” Amerika 

Birleşik Devlet Başkanı Donald Trump, 

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın 12 

Mayıs'a kadar değiştirilmesini istiyor ve 

aksi takdirde Tahran'a yaptırım tehdidinde 

bulunuyor. Trump bu konuda şunları 

söyledi: “Ben onların bunu yaptığı 

söylüyorum, onlar boş boş oturmuyor, 

televizyon amaçlı füze geliştirdiklerini 

söylüyorlar ancak ben buna inanmıyorum. 

Ne olacak bakıp göreceğiz. Ne yapacağımı 

söylemeyeceğim, ama herkes bizim 12 

Mayıs'a kadar bir karar vereceğimizi 

biliyor.” İran ile P5 1 ülkeleri (ABD, 

İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 

arasında 2015 yılında nükleer anlaşma 

imzalanmıştı. ABD'nin aksine İran'da 

önemli ihaleler alan Fransa ve Almanya, 

bu anlaşmanın bozulmasını istemiyor. 
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Türk Akım’ında İlk Hattın Deniz Altı Kısmı Tamamlandı 

Gazprom Rusya'dan başlayıp Karadeniz 

üzerinden Türkiye'ye doğalgaz taşıyacak 

olan birinci boru hattının deniz altındaki 

kısmının tamamlandığını duyurdu. Rus 

enerji devinden yapılan açıklamada 

inşaatına geçen yıl başlanan Türk Akımı 

projesinde 1161 kilometrelik hattın 

döşendiği belirtildi. Yunanistan, 

Bulgaristan ve İtalya gibi Avrupa 

ülkelerine gaz taşıyacak olan ikinci hat ise 

bu yılın üçüncü çeyreğinde inşa edilecek 

Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak boru 

hattının kara üzerinde döşenecek kısmıyla 

ilgili Türkiye'nin onayının beklendiğini 

açıklamıştı. Hattın tamamının 2019 yılında 

bitirilmesi planlanıyor. Türk Akımı her biri 

15,75 milyar metreküplük 2 hattan 

oluşuyor. Türk Akım’ının 19 milyar dolara 

mal olması bekleniyor. Toplam 31,5 milyar 

metreküp kapasiteye sahip olacak boru 

hatlarından ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı 

sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden 

Avrupa'ya ulaşacak. 

 

Macron'un Politikaları Paris'te Protesto Edildi 

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs işçi 

bayramı kutlamalarında, Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'un çalışma hayatında 

getirmek istediği reformlar protesto edildi. 

Macron'un özelleştirme reformuna karşı 

çıkmak için bir aydır grevde bulunan 

Ulusal Demiryolu İşçileri, gösterilerde en 

ön saflardaydı. Ulusal Demiryolu çalışanı 

bir kadın tepkisini şu şekilde dile getirdi: 

"Sorun her yerde aynı, hastaneler, 

postaneler, huzurevleri, demiryolu 

işletmesinde, sorun hep aynı, yeteri kadar 

çalışanı istihdam etmiyorlar bu yüzden 

işler doğru dürüst yürümüyor." 

Göstericiler, yürüyüş sırasında 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 

liberal ekonomik politikalarını eleştiren 

pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. 

Fransa'nın en büyük işçi sendikaları 

konfederasyonu olan CGT lideri Philippe 

Martinez ise şunları söyledi: "Bugün eksik 

olan sendika birlikteliğinin 

somutlaştırılamaması, mesleklerde, 

şirketlerde gördüğümüz bu sendika birliği 

ulusal düzeye de yansıtılmalı." Bu arada 

başkentteki gösteriler, radikal sol bir 

grubun Austerlitz tren garı civarında şiddet 

içeren eylemlerine sahne oldu. Yüzleri 

maskeyle kapalı bir grup eylemci, 

mağazaların vitrinleri kırdı ve bazı araçları 

ateşe verdi. Göstericiler, bölgeye gelen 

polisin üzerine şişe ve taş attı. Polis, çıkan 

arbedenin ardından basınçlı su ve göz 

yaşartıcı gaz sıkarak eylemcileri dağıttı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan G. Kore’de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği 

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-

in tarafından devlet töreni ile karşılandı. 
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Başkent Seul’ de “Mavi Ev” olarak bilinen 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki salona 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı ve 

eşi ile geldi. Erdoğan ile Moon tören 

kıtasını selamladıktan sonra, Türkiye ve 

Güney Kore milli marşları çalındı. 

Liderler, baş başa ve heyetler arası 

görüşmelerinden sonra iki ülke arasındaki 

anlaşma törenine katıldı. Erdoğan, 

buradaki temaslarının ardından Seul’ de 

ziyaret ettiği Ulusal Mezarlık'a çelenk 

bıraktı, ardından tütsü yaktı ve ölenler 

anısına saygı duruşunda bulundu. 

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, Türkiye ile 

Güney Kore tarafından yayımlanan ortak 

açıklamada Erdoğan ile Moon'un, karşılıklı 

ekonomik işbirliği yanında Filistin ve 

Suriye dâhil olmak üzere Ortadoğu'daki 

durum hakkında görüş alışverişinde 

bulunduğu duyuruldu. “Devlet Başkanı 

Moon, Türkiye'nin Suriye'deki insani krize 

çare bulunması ve ihtilafın çözüme 

ulaştırılması amacıyla gösterdiği çabaları 

büyük bir takdirle karşılamıştır.” denildi. 

 


