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“İsrail, savunma anlaşmasını feshetti” 

Milliyet Gazetesi’nde bugün yer alan haberde, İsrailli yetkililerin dün yaptıkları açıklamada, 

“Türkiye’nin son teknoloji hava istihbarat birimlerini İsrail’e düşman üçüncü şahıslara 

iletebileceğinden” endişe duyduklarını söyledi. 

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan ve sistemi geliştiren firma Elbir System’den yetkililer 

anlaşmaya son verildiğini doğruladı. İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Gazze’ye insani 

yardım taşıtan Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail askerlerinin yaptığı baskında 9 kişiyi öldürmesi 

ile gerilmiş, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler’in yayımladığı rapor sonrasında da Türkiye 

İsrail ile ilişkilerini ikinci kâtip seviyesine indirdiğini açıklamıştı. 

Milliyet, 23.12.2011  

 

‘‘Fransız: Buz gibi bir dönem” 

Akşam Gazetesi’nde bugün yer alan haberde Fransız basınının Ermeni yasa teklifinin 

meclisten geçmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Habere göre, Fransız basınında 

son gelişmeye şu şekilde yer verildi:  

Le Figaro: Türkiye'nin Fransa'ya öfkesi: Alain Juppé Türkleri aşırı tepki göstermemeye çağırdı. 

Türk büyükelçi derhal geri çağrıldı. Türk aydınlar endişeli ve bölünmüş durumda. 

Le Parisien: 'Ermeni soykırımı': Türkiye Fransa'yla ilişkileri donduruyor: Ulusal Meclisi 

Türkiye'nin misilleme tehditlerine rağmen yasa teklifini kabul etti. 

Les Echos: 'Ermeni soykırımı' yasası: Türkiye Fransa'yla ilişkileri gözden geçiriyor. Yasa 

teklifinin kabulünün ardından Ankara Paris ile karşılıklı ziyaretleri ve siyasi ve askeri işbirliğini 

askıya aldı 
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Marianne: 'Ermeni soykırımı': Sarkozy oy avında". Sarkozy Aznavur ve 500 bin Ermeniye 

verdiği sözü tuttu. Dışişleri bakanı Alain Juppé'nin, yasa teklifi hakkında çevresine 'bu teklifi 

entelektüel, ekonomik ve diplomatik açıdan adı konmamış bir aptallık' olduğunu söylemiş. 

La Tribune: Türk-Fransız ilişkilerinde aşırı soğuk dönem: Ankara'nın Fransa'yla askeri ve siyasi 

işbirliğini dondurma kararı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kararma kaygısını yeniden 

alevlendirdi. Türkiye, hukuksal planda elleri bağlı olsa da, vatandaşlarını Fransız şirketleriyle 

ilişkileri sınırlamaya ve ürünlerine boykot etmeye şifahen teşvik edebilir 

L'Humanité: 'Ermeni soykırımı' yasası: Türkiye Fransa'ya çok kızgın. Başbakan Erdoğan, tamir 

edilmesi zor yaradan söz ediyor. 

La Croix: Fransa ile Türkiye arasında ton yükseliyor: Fransız diplomatik kaynakları, '2001 

yılında da bu senaryoyu yaşamıştık, ardından yavaş yavaş her şey yeniden yoluna girdi' diyor. 

Akşam, 23.12.2011 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


