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Geçtiğimiz hafta uluslararası siyaset, özellikle 

Türkiye açısından son derece önemli 

gelişmelere sahne oldu. Dünyanın gözü önce 

Türkiye ile Rusya’nın ortak şekilde 

projelendirdikleri ve Türkiye’nin ilk nükleer 

enerji santrali Akkuyu Nükleer Tesisi’nin temel 

atma törenindeydi. Toplam hacmi 20 milyar 

doların üzerinde olan bu proje hem Türkiye’nin 

enerji bağımlılığı, çeşitliliği hem de Türkiye ile 

Rusya ilişkileri açısından son derece önemli bir 

yere sahip. Sadece Türk-Rus ilişkilerini değil, 

projenin büyüklüğü ve stratejik önemi 

dolayısıyla Türkiye ile Batı müttefiklerinin de 

ilişkilerini etkileyen bir yere sahip Akkuyu 

projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 

konuşmalarında kendi ülkelerinden ziyade 

dünyaya mesaj verdiler. Önemli bir NATO üyesi 

olan Türkiye’nin Rusya ile bu denli stratejik 

ilişkilere girmesi, başta Avrupa olmak üzere 

ABD ve diğer ülkelerle ilişkilerinde önemli bir 

kavşak noktasını geçtiğini gösteriyor. Son 

yıllarda özellikle bağımsız dış politika izleyen 

Türkiye’nin bu hamleleri diğer ülkelerle olan 

ilişkilerinde de elini güçlendirdi kuşkusuz. Tek 

bir gruba ya da bloka ait olmanın yarattığı 

bağımlılık Türkiye’nin hak ettiği ölçüde etkili bir 

aktör olamamasını ve kendi içinde de birçok 

sorunla boğuşmasını beraberinde getirmişti. 

Zira NATO, ABD ve AB angajmanları Türkiye’nin 

kendi içinde yaşadığı, darbeler, terör ve 

ekonomik krizler gibi birçok problemli başlıkla 

etkili bir şekilde mücadele etmesini önlüyordu. 

Rusya ve İran gibi ülkelerle Suriye konusunda 

en azından daha iyi bir noktaya gelinmesini de 

sağlayan Türkiye, sadece bir bloka değil, 

küresel sistemin tüm oyuncularıyla konu bazlı 

ilişki kurabileceğini de kanıtlamış oldu. 

Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmesi de yine 

benzer bir zeminde dünyanın gözlerini 

dikkatlice diktiği bir görüşme oldu. Ancak 

elbette en fazla da Suriyelilerin ilgilendiği bir 

toplantıydı. Dünyadaki milyonlarca Suriyeli 

göçmen, Suriye içindeki milyonlarca evsiz 

barksız insan, abluka altına alınmış şehirlerde 

yaşayan insanlar, yaralılar, açlıkla ve hastalıkla 

boğuşanlar Astana toplantılarıyla başlayan bu 

sürecin devam etmesi ile en azından 

tutunacakları bir umut buluyorlar. Türkiye’nin 

zirve sonrası tavrını ve önerilerini aktaran 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insani ve vicdani 

açıdan olaylara yaklaşımı sanıyorum Suriye 

konusunda başka hiçbir aktörün başaramadığı, 

umursamadığı bir durumdur. Ama yine de 

Türkiye, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı 

harekatları ile Suriye’de etkisini arttırmış ve bu 

da masadaki elini güçlendirmiştir. Masada eli 

güçlenen vicdanlı bir Türkiye’nin varlığı da en 

fazla Suriye halkına umut olmuştur.  

Gazze’de yaşanan insanlık dramı yine 

dünyanın gündemine oturdu. Gazze - İsrail 

sınırında düzenlenen gösterilerde 17 

Filistinlinin İsrail askerleri tarafından 

öldürülmesi Türkiye başta olmak üzere bazı 

uluslararası kuruluşlarda da güçlü bir 

şekilde kınandı. Ramallah'ta pazar gecesi 

yüzlerce Filistinli, Katolik Kilisesi ile birlikte 

düzenlenen gösteride ellerinde mumlar ve 

bayraklarla hayatını kaybeden Filistinlileri 

andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda 
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Netanyahu ve hükümetini sert sözlerle 

eleştirdi.  

Geçen haftanın bir diğer önemli konu başlığı da 

kuşkusuz Rusya ile İngiltere arasında devam 

eden casus kriziydi. Olaya diğer Batı ülkeleri de 

müdahil oldular ve Rus diplomatların 

peyderpey sınır dışı edildiğini, istenmeyen 

adamlar ilan edildiğini izledik aynı gün içinde. 

ABD, AB ülkeleri ve NATO açıklamalar yaparak 

Rusya ile olan ilişkilerini en alt seviyeye 

çektiklerini belirttiler. Rusya da benzer şekilde 

karşılık verse de olayın artçı sarsıntıları sürüyor. 

Ankara’daki zirvede konuyla ilgili görüşü 

sorulan Putin, İngiltere ile daha fazla gerilim 

istemiyor minvalinde konuşsa da Batı dünyası 

eline geçen bu fırsatı değerlendirmek istiyor.  

Dünyanın gözlerini çevirdiği bir diğer önemli 

gelişme de kuşkusuz Kuzey-Güney Kore 

arasında açıklanan görüşme takvimi. Kuzey 

Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet 

Başkanı Moon Jae-in'in 27 Nisan'da 

görüşecekleri duyuruldu.  

 

 
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye-Rusya-İran Zirvesi 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 

birlikte Ankara'dan telekonferansla 

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel 

atma törenini gerçekleştirdiler.  

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, modern 

Türkiye tarihindeki en iddialı enerji 

projelerinden biri. Türkiye ve Rusya 

arasındaki stratejik ortaklığı da temsil 

ediyor. İki ülke, Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali Anlaşması'nı 2010 yılında 

imzaladı. Nükleer tesis, 4 bin 800 

megavatlık kapasiteye sahip olacak ve 

tahminen 20 milyar dolara mâl olacak. 

Santral, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 

olan 2023'te faaliyete geçecek. 

Türkiye ziyareti boyunca Putin, Türkiye-

Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 

(ÜDİK) 7. toplantısına da katıldı. 

Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 

Ankara'da Suriye konulu Üçlü Zirve 

gerçekleşti.  

Üç lider Suriye için toprak bütünlüğü 

vurgusu yaptı. Suriye krizinin sona 

erdirilmesi için yürütülen Erdoğan "Toprak 

ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" dedi. 

Putin insani yardımın öneminin altını çizdi. 

Ruhani de ABD'yi eleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 

"Benim asıl üzerinde durmam gereken, 

şöyle bir teklifim var. Güvenli bölgede, 

gerek bizim tarafta gerekse Kuzey Suriye 

tarafında, güvenli bölgede konut inşası 

temin edelim diyorum. Bu konut inşasını 

yapmak suretiyle bu insanları çadırlardan, 

konteynır kentlerden kurtaralım" dedi. 

 

NATO'dan Rusya'ya Yaptırım 

 

İngiltere'de Rus ajan Sergey Skripal ve 

kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'ya bir 

tepki de NATO'dan geldi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 

ittifakın Rusya misyonunda yer alan görevli 

sayısının 30'dan 20'ye indirildiğini, 7 Rus 

diplomatın akreditasyonunun da iptal 

edildiğini duyurdu. 

Rusya aleyhine alınan kararları basın 

açıklamasıyla duyuran Jens Stoltenberg, 
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"Bu yaptırımları Salisbury'deki saldırı 

tetiklemiş olabilir ancak bu kararın, 

Rusya'nın genel olarak sergilediği tehlikeli 

ve kabul edilemez tutumuna karşı NATO 

üyelerinin verdiği bir yanıt olarak idrak 

edilmesinde fayda var. Kırım'ın yasa dışı 

ilhakını gördük, siber saldırılara tanıklık 

ettik, Rusya'nın komşularına karşı askeri 

güç kullanmaya hazır olduğunu şahit 

olduk." diye konuştu. 

Stoltenberg ayrıca, bu kararla birlikte 

Rusya'nın NATO ülkelerinde istihbarat 

kapasitesini de düşürmek zorunda 

kalacağını dile getirdi. 

Kırım'ın ilhakı sonrasında NATO, 

Rusya'yla askeri işbirliğini askıya almıştı. 

Son yaptırımlarla Rusya'ya net bir mesaj 

verildiğini söyleyen Stoltenberg siyasi 

diyalog kapılarınınsa her zaman açık 

olduğunu ifade etti. 

Eski ajanın zehirlenmesinde Rusya'nın 

parmağı olduğunu savunan Avrupa ülkeleri 

ile ABD, toplamda 100 Rus diplomatı sınır 

dışı etme kararı almıştı. 

 

Binlerce Moldovalı, Romanya ile Birleşme Çağrısında Bulundu 

 

Moldova'da düzenlenen ve on bini aşkın 

göstericinin katıldığı eylemde 'Romanya ile 

birleşelim' çağrısı yapıldı. 

Moldova'da bu yılın Kasım ayında genel 

seçimlerin yapılması planlanıyor. Seçimlere 

aylar kala ülkede Moskova'nın desteklediği 

siyasi gruplar ile AB yanlısı kesimler 

arasında ipler gerilmiş durumda. 

Seçimlerden olası bir Rusya yanlısı 

hükumetin ortaya çıkmasından endişe eden 

kesimler Romanya ile birleşmek istiyor. 

Ancak Avrupa Birliği üyesi Romanya ile 

Moldova'nın birleşmesine neredeyse 

imkânsız gözüyle bakılıyor. 

Moldova ve Romanya İkinci Dünya Savaşı 

sonrası kısa süreliğine birleşerek Büyük 

Romanya'yı oluşturdu. Moldova 1940 

yılında Sovyetler Birliği tarafından ilhak 

edilmiş ancak Sovyetlerin 1991 yılında 

çöküşü sonrası bağımsızlığını ilan etmişti. 

Moldova, tek taraflı bağımsızlığını ilan 

eden Transdinyester ile Romanya arasında 

bulunuyor. 

 

İngiltere Galileo Programından Çıkartılabilir 

 

Brexit kapsamında İngiltere'nin Avrupa 

Birliği'nin uydu navigasyon sistemi Galileo 

programından çıkartılabileceği belirtiliyor 

zira güvenlik konusunda bazı endişeler 

yaşanıyor. Konu ile ilgili tartışmalar 

sürüyor. Uzay uzmanı Peter Selding konuya 

açıklık getirdi: 

"Şu anda, Galileo ile ilgili belirli konularda, 

herhangi ihtiyatlı bir direktörün yapacağı 

gibi, Avrupa Komisyonu İngiltere'yi 

güvenlik konusunda belirli tartışmalardan 

uzak tutmayı hedefliyor." 

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 

ayrılmasına sadece bir yıl kaldı. İngiltere 

hükümetlerin kullandığı şifreli Galileo 

programlarına dâhil edilmeyebilir. Amerika 

Birleşik Devletleri ve Norveç Galileo 

programlarına erişimin sağlanması için 

teklifte bulundu. Bu durum İngiliz 

işadamlarını da oldukça endişelendiriyor. 

Brexit kapsamında İngiltere ile Avrupa 

Birliği arasında müzakereler birçok engele 

takılıyor. Londra'nın Avrupa Birliği'nden 

ayrılmadan önce birçok soruna çözüm 

üretmesi gerekiyor. 

 

Rusya’dan Kuzey Kutbu'nda Önemli Askeri Hamle 
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Eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın 

zehirlenmesi gerekçesiyle batılı ülkelerin 

Rusya’ya karşı ortak politika izlediği bir 

dönemde Moskova’dan askeri alanda 

önemli bir hamle geldi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler 

Birliği döneminden bu yana ilk kez Rus 

denizaltı savar uçaklarının Kuzey Kutbu 

üzerinden Kuzey Amerika'ya askeri eğitim 

uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Son 

yıllarda Rusya, yeni askeri tesisler inşa 

ederek ve bölgeye daha fazla birlik ve askeri 

mühimmat göndererek kuzey sınırlarındaki 

savunma kapasitesini belirgin şekilde 

artırdı. Rusya'nın bugün itibarıyla Arktik 

bölgesinde 4 askeri üssü bulunuyor. ABD 

bölgede söz sahibi olabilmek adına 

Alaska’da geniş çaplı askeri tatbikatlar 

gerçekleştiriyor 

Kuzey Kutbu mineral zengini ve askeri 

açıdan stratejik bir bölge olmasıyla, başta 

Rusya ve ABD olmak üzere birçok ülke 

bölgede yerini almak için çalışmalarda 

bulunuyor. 

 

Kuzey ve Güney Kore Liderleri Buluşacak 

 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney 

Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 27 

Nisan'da görüşecekleri duyuruldu. 

Görüşme kararı ülkelerin üst düzey 

yetkililerinden oluşan heyetlerin iki ülke 

sınırında düzenledikleri toplantıda 

kararlaştırıldı. Ri Son Gwon, K. Kore heyeti 

başkanı: Kuzey ve Güney Kore arasında 27 

Nisan 2018 tarihinde sınır köyü 

Panmunjom'daki Barış Evi'nde liderlerin 

istekleri doğrultusunda bir Kore Zirvesi'nin 

yapılması planlandı. 

Heyetlerin 4 Nisan'da yeniden bir araya 

gelerek zirvenin güvenliği ve protokolünü 

ele almak üzere çalışma toplantısı yapılması 

konusunda mutabakata vardığı da 

kaydedildi. 

1953 yılında sona eren Kore Savaşı'nın 

ardından iki ülke liderleri arasında şimdiye 

kadar sadece 2000 ve 2007 yıllarında iki kez 

yapılan Kore Zirvesi'nin, Kore 

Yarımadası'ndaki nükleer sorunun 

çözümüne katkı yapması bekleniyor. 

Nitekim Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 25 

Mart’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı 

ziyarette bu ülkenin devlet başkanı Şi 

Cinping ile yaptığı görüşmede, Kore 

Yarımadası’nın nükleerden arındırılması 

değişmez tavrımızdır demiş, “Güney Kore 

ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza 

karşılık verir, barış ve istikrara katkı 

yapacak bir atmosfer oluşturmaya yardımcı 

olursa, Kore Yarımadası’nın nükleer sorunu 

çözüme kavuşabilir” ifadelerini kullanmıştı. 

 

İtalya ile Fransa Arasında Kriz 

 

Silahlı Fransız polisi İtalya'nın 

Bardonecchia şehrine girerek buradaki bir 

klinikte bulunan Nijerya uyruklu 

göçmenlere uyuşturucu testi uyguladı. 

Fransız polisinin kendi topraklarında izinsiz 

uygulama yapmasını yetki aşımı olarak 

gören İtalya'da Dışişleri Bakanlığı Fransa 

Büyükelçisi'ni açıklama yapmaya çağırdı. 

Konu hakkında açıklama yapan 

Bardonecchia Belediye Başkanı Francesco 

Avato "Üzgünüm çünkü bu şekilde 

davranmamaları gerekiyordu. Kristal 

dükkânına giren filler gibi davrandılar. 

Özellikle de kristal dükkânı onların 

değilken böyle bir davranışa hakları yoktu. 

Görevlerini Fransız topraklarında ve başka 

yerlerde yapabilirlerdi ama bu kadar hassas 

merkezde değil. Bu merkezde işlerin huzur 

içinde yapılması gerekiyor" ifadesinde 

bulundu. Fransa hükümeti ise yapılan 

açıklamayla kontrollerin resmi izin alınarak 

yapıldığını iddia etti. 
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Erdoğan ve Netanyahu Arasında Gazze Gerilimi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 

Gazze sınırında İsrail askerlerinin Filistinli 

göstericilere müdahale ederek en az 17 

kişiyi öldürüp bin 400'den fazla kişiyi 

yaralaması ile ilgili birbirlerine sert 

ifadelerle yüklendi. Parti il kongresi için 

Adana'da olan Erdoğan, Netanyahu'yu 

dürüst olmamakla suçladı: "Biz teröristlerle 

uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler 

değil. Çünkü sen terör devletisin ve terör 

devleti olarak da işte Gazze'de yaptıkların 

ortada, Kudüs'te yaptıkların ortada." 

 

Cuma günü on binlerce Filistinli Gazze ile 

İsrail'i ayıran tel örgünün yakınlarında 

gösteri düzenlemiş İsrail askerleri de 

protestoculara müdahale etmişti. Askerlerin 

gerçek mermi kullanmasıyla yaşanan can 

kayıpları ve yaralanmalar tüm dünyada 

tepki çekti. 

 

Katolik Kilisesi İsrail'in protesto edildiği eylemlerde ön safta 

 

Gazze - İsrail sınırında düzenlenen 

gösterilerde 15 Filistinli’nin İsrail askerleri 

tarafından öldürülmesi protesto edildi. 

Ramallah'ta pazar gecesi yüzlerce Filistinli, 

Katolik Kilisesi ile birlikte düzenlenen 

gösteride ellerinde mumlar ve bayraklarla 

hayatını kaybeden Filistinlileri andı. 

İsrail Savunma Bakanlığı, Birleşmiş 

Milletler ve Uluslararası Af Örgütü 

önderliğindeki bazı kurumların 15 

Filistinli’nin öldürülmesi olayı ile ilgili 

soruşturma açılması çağrılarını reddetmişti. 

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman 

konuyla ilgili açıklamasında "İsrailli 

askerler yapmaları gerekeni yaptı" 

ifadelerini kullanmıştı. Gazze Sağlık 

Bakanlığı verilerine göre 750 Filistinli İsrail 

askerleri tarafından gösteriler esnasında 

gerçek ya da plastik mermilerle vuruldu ya 

da yaralandı. 

Protestoların nedeni nedir? 

Filistinliler 65 kilometrelik sınırda altı hafta 

sürmesi planlanan protesto gösterileri için 

bir araya gelmişti. 30 Mart Toprak Günü 

gösterilerin nedeni İsrail devletinin 

kurulduğu 1948’de İsrail askerleri 

tarafından evlerinden sürülerek Gazze 

tarafına kaçan Filistinli sığınmacıların ve 

ailelerin işgal atındaki yurtlarına geri 

dönmek istemeleri. İsrail ise Filistinlilerin 

geri dönme haklarını reddediyor. 

İsrail, Gazze’den 2005 yılında çekildi ancak 

güvenlik kaygılarını öne sürerek kara ve 

deniz sınırlarını hala sıkı şekilde kontrol 

ediyor. Mısır da Gazze sınırının büyük 

kısmını kapalı tutuyor. 

 

Japonya Başbakanı Abe, Trump ile Görüşecek 

 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan 

tarihleri arasında Donald Trump ile 

görüşmek üzere ABD'yi ziyaret edeceğini 

duyurdu. Abe konuya ilişkin yaptığı 

açıklamada, Trump ‘tan Kuzey Kore lideri 

Kim Jong-un ile yapacağı görüşmede 

Kuzey Kore'nin geçmişte kaçırdığı Japonya 

vatandaşları konusunu gündeme 

getirmesini isteyebileceğini söyledi.  

 

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki 

Panmunjom köyünde 27 Nisan'da bir araya 

gelecek. Kuzey Kore lideri Kim'in ABD 

Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ise 

Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanıyor. 

Kim, başkent Pyongyang'da sahneye çıkan 

Güney Koreli pop ve rock yıldızlarını 

izlemiş, sanatçılarla el sıkışmıştı.
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Rusya: Trump, Putin’e Beyaz Saray’da Görüşme Teklif Etti 

 

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy 

Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 

Mart’taki telefon görüşmelerinde Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme 

teklif ettiğini söyledi. 

Gazetecilere konuşan Uşakov, Trump’ın bu 

konuşmada Putin’le yüz yüz görüşmeyi 

teklif ettiğini belirtti. Uşakov “Her şey 

yolunda giderse ABD’lilerin olası bir 

görüşmeyi konuşma yönündeki teklifleri 

konusunda fikir değiştirmemesini 

umuyorum” dedi. Trump, Rusya’da 18 

Mart’ta gerçekleşen başkanlık 

seçimlerindeki zaferinin ardından Putin’i 

telefonla arayarak tebrik etmişti. Uşakov, 

“Trump ilk görüşmenin Beyaz Saray’da 

gerçekleşmesini teklif etti. Bu teklif telefon 

konuşmasında geldi” ifadesini kullandı. Öte 

yandan Uşakov, eski Rus ajan Sergey 

Skripal ve kızının zehirlenmesi 

suçlamalarında Londra’ya destek veren 

ABD’nin  60 Rus diplomatı sınırdışı 

etmesinin de ilişkilerde gerilemeye neden 

olduğunu belirtti

.  

 

Batı'dan Rusya'ya Tepki Çığ Gibi Büyüyor 
 

İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal ile kızı 

Yuliya'nın zehirlenmesi ve Londra'nın bu 

durumdan Moskova'yı sorumlu tutmasıyla 

patlak veren diplomatik kriz derinleşerek 

devam ediyor. Bazı NATO ve Avrupa 

Birliği üyesi ülkeler, İngiltere ile dayanışma 

amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme 

kararı aldı. 

Bu bağlamda Seattle'deki Rus 

konsolosluğun kapatılması dâhil ABD 60, 

Ukrayna 13, Almanya, Fransa, Polonya ve 

Kanada 4, Litvanya, Moldova ve Çek 

Cumhuriyeti 3, İspanya, İtalya, Danimarka, 

Avustralya, Hollanda, Arnavutluk 2, 

Finlandiya, Estonya, Letonya, İsveç, 

Norveç, Makedonya, Macaristan, 

Romanya, Hırvatistan ve İrlanda 1'er Rus 

diplomatı sınır dışı etti. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, çok 

sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı 

etme kararının Rusya'ya gönderilen toplu 

bir mesaj olduğunu söyledi. 

İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson da 

çeşitli ülkelerce alınan sınır dışı kararlarının 

tarihte Rusya'ya karşı alınan en büyük toplu 

sınır dışı kararı olduğunu dile getirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

Birliği'nden ülkelerin Rus diplomatları 

sınırdışı kararına Moskova'dan karşılık 

geldi. 

Buna göre ABD'nin Moskova 

Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin 

Yekaterinburg Konsolosluğu'nun 2 çalışanı 

'istenmeyen kişi' ilan edildi. Rusya'nın 

Seattle Konsolosluğu'nun kapatılmasına 

karşılık da ABD'nin St. Petersburg 

Konsolosluğu kapatılıyor. 
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