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Giriş 

24 Kasım 2015’te Türk F-16’larının Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği 
gerekçesiyle Suriye sınırına yakın bir bölgede bir Rus SU-24 savaş uçağını 
düşürmesi ile hızla krize sürüklenen Türkiye-Rusya ilişkileri, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 9 Ağustos 2016’da St. Petersburg’da Rusya devlet başkanı Putin’le 
yaptığı görüşme sonrasında yeniden iyileşme sürecine girmiştir. Her ne kadar 
bu görüşme Erdoğan’ın Haziran ayı sonunda Putin’e yazdığı mektuptan sonra 
hız kazanan diplomatik süreç çerçevesinde planlanmışsa da 15 Temmuz’da 
Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrasında özel bir önem ka-
zandığına dikkat çekmek gerekir. Putin’in bu süreçte Türkiye’nin seçilmiş hü-
kümetine verdiği desteğe karşın AB ve ABD’li yetkililerden gelen tepkilerdeki 
tereddüt ve sonrasında yönelttikleri eleştirilerin yarattığı hayal kırıklığı da Pu-
tin-Erdoğan zirvesinin önemini arttırmıştır. 

St. Petersburg’da yapılan zirve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışına yaptığı ilk ziyaret olarak da 
dikkat çekmektedir. Öte yandan Ankara ve Moskova arasında yaklaşık yedi ay 
kadar devam eden kriz süresince adeta dibe vuran siyasi, ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin bir anda eski haline dönmesinin tahmin edildiği kadar kolay olma-
yabileceği unutulmamalıdır. Kısa vadede her ne kadar ticaret, enerji ve turizm 
gibi konuların eskiden olduğu gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinin odağına yerleş-
mesi beklenebilecekse de başta Suriye’deki iç savaş olmak üzere Ortadoğu, 
Kafkasya ve Karadeniz’de öne çıkan bölgesel meselelerde iki ülkenin nasıl bir 
stratejik ilişki kuracakları sorusu ilişkilerin orta ve uzun vadedeki gelişimini 
etkileyecektir.
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Rusya’nın Barışma Şartları

24 Kasım 2015’te gerçekleşen uçak düşürme hadisesinden sonra Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli vesilelerle Putin’le birebir olarak görüşmek iste-
diğini ifade etmesine rağmen Moskova’nın Türkiye’ye karşı giderek sertleşen 
söylemi nedeniyle bu çabaların sonuçsuz kaldığı bilinmektedir. Nitekim Putin 
yönetimi tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan geniş çaplı ekonomik yaptı-
rımlar ve Türk hükümetinin IŞİD’le ilişkileriyle ilgili gündeme getirilen id-
dialar, Moskova’nın Ankara ile ilişkilerinin yakın bir zamanda düzelmesinin 
mümkün olmadığı şeklinde yorumlanmıştır.

Kriz süresince Rusya’nın ikili ilişkilerin geleceğini Türkiye’nin resmi 
olarak özür dilemesi, yaşanan olayla ilgili olarak tazminat ödemesi ve uça-
ğın düşürülmesinden sorumlu olan kişilerin cezalandırılması şeklinde üç şarta 
bağlaması da Ankara’nın elini kolunu bağlamıştır.1 Zira en baştan beri Rus 
uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü vurgula-
yan Türk yetkililere göre bu şartların yerine getirilmesi, Türkiye’nin haklı ol-
duğu bir konuda geri adım atması anlamına gelecektir. Bu nedenle gerek Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, gerekse de diğer Türk yetkililer bu konuda Moskova’nın 
taleplerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını savunmuşlardır.2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nihai olarak 27 Haziran 2016’da Putin’e 
yazdığı mektupta geçen “kusura bakmasınlar” ifadesinin de aslında Rus hü-
kümetine değil, uçak düştüğünde hayatını kaybeden pilotun ailesine hitaben 
kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın oldukça dikkatli bir diplomatik üslupla 
kaleme alınan mektubun Rusça tercümesinde “kusura bakmasınlar” ifadesi-
nin karşılığı olarak kullanılan “izvinite” kelimesi Putin yönetimince ilişkilerin 
normalleşmesi için yeterli görülmüştür.3 

Rusya’nın normalleşme için ikinci şartı olan tazminat ödenmesi konusun-
da ise henüz kesin bir gelişme yoktur. Nitekim Rus yetkililer de 9 Ağustos’ta 
yapılan Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konunun gündeme gelmediğini ifade 
etmişlerdir.4 Uçağı düşürenlerin cezalandırılması talebi konusunda ise Ankara, 
paraşütle yere düşerken vurulan Rus pilotun ölümünden sorumlu olduğu iddia 

1 “Rusya’nın Barışmak İçin 3 Şartı Var”, Milliyet, 14.12.2015, http://www.milliyet.com.tr/
rusya-nin-barismak-icin-3-sarti-var/dunya/detay/2163380/default.htm.

2 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’dan Özür Dilenmeyecek”, Hürriyet, 26.11.2015, http://
www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-rusyadan-ozur-dilenmeyecek-40019306.  

3  http://kremlin.ru/events/president/news/52282. 
4 “St. Petersburg’daki Görüşmelerde Rus Uçağı İçin Tazminat Konusu Ele Alınmadı”, Sputnik 

Türkiye, 09.08.2016, https://tr.sputniknews.com/rusya/201608091024300254-rus-ucagi-
tazminat.
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edilen Alparslan Çelik’le ilgili yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekmek-
tedir. Halihazırda hakkındaki başka bir davadan dolayı Haziran 2017’ye kadar 
cezaevinde kalması kesinleşen Çelik’le ilgili durum da şimdilik Moskova’yı 
tatmin etmiş gibi görünmektedir. 

Rus uçağını düşüren pilotlar ise 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettik-
leri gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. Bu durum, Türk basınında 
pilotların Türk hükümetini zor durumda bırakmak için uçağı özellikle düşür-
dükleri şeklindeki iddiaların yaygınlık kazanmasına neden olmuştur.5 Ancak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi pilotlarla ilgili ortaya atılan bu 
tür iddialar ancak yargı süreci sonuçlandığı zaman kesinlik kazanacaktır.6 Öte 
yandan her ne kadar Rus yetkililer darbe girişimine iştirak etmekten yargılan-
makta olan pilotların ayrıca bir de Rus uçağının düşürülmesi konusunda yar-
gılanmaları gerektiğinde ısrar etmişlerse de Moskova’nın şimdilik bu konuyla 
ilgili olarak da mevcut durumu yeterli gördüğünü söylemek mümkündür.7

Ekonomik ve Jeopolitik Kaygılar 

Türkiye ve Rusya’nın yedi ay sonra aralarındaki kriz durumunu sona 
erdirmeye karar vermelerini ise esasen iki ana faktör çerçevesinde değerlen-
dirmek mümkündür. Öncelikle her iki ülkenin de uçak krizi sonrasında yaşa-
nan sürecin ekonomik yansımalarından olumsuz etkilendikleri görülmektedir. 
Özellikle Türkiye, Rusya’yla yaşanan bu kriz nedeniyle çok ciddi ekonomik 
kayıplara uğramıştır. Örneğin 2014’te 31 milyar dolar, 2015’te ise 25 milyar 
dolar seviyesinde seyreden ikili ticaret hacmi 2016’nın ilk yarısında 7,3 milyar 
dolara gerilemiştir. Bu rakamın da çok önemli bir bölümü Rusya’nın Türki-
ye’ye yaptığı doğalgaz satışından kaynaklanmaktadır.8 

Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracat ise Moskova’nın gerek tarım ürün-
leri ithalatına, gerekse de Türk inşaat şirketlerinin yatırımlarına getirdiği ciddi 
kısıtlamalar nedeniyle büyük düşüş göstermiştir. En çok etkilenen alanlardan 
birisi olan turizmde ise Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı 2014’te 
4.5 milyon, 2015’de 3.5 milyon civarında seyrederken Rusya’nın yaptırımları 

5 “FETÖ Targeted Turkish-Russian Ties by Downing Russian Jet, Analysts Say”, Daily Sabah, 
28.07.2016, http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/07/29/feto-targeted-turkish-
russian-ties-by-downing-russian-jet-analysts-say.

6 “Erdoğan’dan Rus Uçağı Yorumu”, Sabah, 21.07.2016, http://www.sabah.com.tr/
gundem/2016/07/21/erdogandan-rus-ucagi-yorumu.

7 “Tehlikeyi 2006’da Gördük, Hepsini Kapattık,” Sabah, 08.08.2016, http://www.sabah.com.
tr/dunya/2016/08/08/tehlikeyi-2006da-gorduk-hepsini-kapattik. 

8 “Rusya ve Türkiye’nin Ticaret Hacmi Yüzde 40’tan Fazla Düştü”, Sputnik Türkiye, 
16.08.2016, https://tr.sputniknews.com/rusya/201608161024399837-rusya-turkiye-ticaret.
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nedeniyle 2016’nın ilk altı ayında bir önceki seneye göre %87 oranında geri-
lemiştir.9 

Moskova’nın Türkiye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar Rus ekono-
misini de olumsuz etkilemiştir. Ukrayna ve Kırım meselesi nedeniyle Batı 
ülkelerinin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve düşüş eğilimine giren petrol 
fiyatları nedeniyle 2015’te ekonomisi %4 civarında küçülen Rusya, uçak krizi 
sonrasında ucuz ve kaliteli tarım ürünleri ithal ettiği önemli bir ticaret ortağı-
nı da kaybetmiştir. Buna ilave olarak Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akımı 
doğalgaz boru hattı gibi büyük enerji projelerinin de kriz sonrasında askıya 
alınması Moskova’nın Ankara ile ilişkilerinin normalleşmesi fikrini benimse-
mesine neden olmuştur.

Ekonomik ilişkilerin dışında Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesini 
gerekli kılan diğer bir faktör ise iki ülkenin jeopolitik kaygılarıdır. Bu noktada 
Türkiye açısından en önemli mesele Suriye’nin geleceğidir. Zira Rusya’yla ya-
şanan kriz neticesinde Ankara Suriye’de meydana gelen gelişmeler üzerindeki 
etkisini büyük ölçüde yitirmiştir. Suriye’ye yerleştirdiği S-400 hava savunma 
sistemleriyle ülkenin hava sahasını Türk savaş uçaklarına kapatan Moskova, 
bir taraftan da Türk hükümetinin Suriye’de IŞİD ve diğer terörist gruplara 
destek verdiğine dair uluslararası kamuoyu nezdinde yoğun bir propaganda 
başlatmış ve Ankara’yı Suriye’de yeniden başlatılan barış sürecinden dışlama-
ya çalışmıştır. Bunun da ötesinde, Türkiye’nin PKK ile bağlantıları nedeniyle 
terörist olarak nitelendirdiği PYD/YPG ile belirgin bir işbirliği içine girmiş-
tir. Bu kapsamda uçak düşürme hadisesinden sadece birkaç ay sonra Suriyeli 
Kürtlerin Moskova’da bir ofis açmaları Türkiye’yi oldukça rahatsız etmiştir. 

Rusya ise Eylül 2015’te Suriye’ye başlattığı hava harekatları ile Esad re-
jimini ayakta tutmayı başarmasına ve Suriye konusunda uluslararası düzeyde 
önemli bir siyasi etkinliğe ulaşmasına karşın bu konuda kalıcı bir çözüm için 
tüm bölge ülkelerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Son dönemde İsrail, İran 
ve Mısır’la gelişen siyasi ve askeri ilişkilerinin yanı sıra Suriyeli muhalif grup-
lara destek veren Suudi Arabistan ve Katar’la bile belli bir diyalog sürdürmeyi 
başaran Moskova’nın Suriye meselesindeki en önemli bölgesel aktörlerden bi-
risi olan Türkiye’yle iletişiminin kopuk olması Ortadoğu politikası açısından 
ciddi bir çelişki yaratmıştır. Kısa vadede Suriye konusunda elde ettiği önemli 
stratejik kazanımları orta ve uzun vadeye taşımak isteyen Putin yönetimi için 
Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesi bu açıdan giderek önem kazanmıştır. 

Moskova için Suriye dışında jeopolitik olarak önemini koruyan bir diğer 

9 “Rus Turist Sayısı Yüzde 87,4 Azaldı,” Habertürk, 28.07.2016, http://www.haberturk.com/
ekonomi/tatil/haber/1273217-rus-turist-sayisi-yuzde-87-4-azaldi. 
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önemli bölge ise Karadeniz’dir. Özellikle Romanya’nın girişimiyle NATO’nun 
Karadeniz’deki Rusya etkisini kırmak için bu bölgede daimi bir askeri güç 
bulundurma planları yapması Moskova’yı tedirgin etmiştir.10 Temmuz 2016’da 
yapılan NATO Varşova zirvesinde ittifakın Rusya tehdidine karşı Baltık ülke-
leri ve Polonya’ya askeri birlikler yerleştirme kararı almasının ardından Ka-
radeniz’in de NATO etkisi altına girmesi ihtimali Putin yönetimini Türkiye 
ile yeni bir açılıma sevk etmiştir. Rus yetkililerin uçak krizi ertesinde Türkiye 
hakkında yaptıkları sert açıklamalara rağmen Erdoğan’ın mektubu ile başlayan 
normalleşme sürecinin şaşırtıcı bir hızla ilerlemesinin de esasen Moskova’nın 
bu tür jeopolitik kaygılarına bağlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Normalleşme Süreci

9 Ağustos’ta St. Petersburg’da gerçekleşen Putin-Erdoğan zirvesinde öne 
çıkan konu başlıklarına bakıldığında, iki ülkenin öncelikli olarak ekonomik 
ilişkileri yeniden rayına oturtma çabasında oldukları anlaşılmaktadır. 2016-
2019 arasını kapsayan bir orta vadeli program üzerinde mutabakata varılma-
sı, Türkiye’nin Akkuyu nükleer santraline stratejik yatırım statüsü vereceğini 
açıklaması, Türk Akımı projesinin 2019’da başlaması için gerekli adımların 
atılmasına karar verilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin yeni-
den 100 milyar dolar olarak telaffuz edilmesi özellikle dikkat çekicidir. Zirve-
de ayrıca bir Türk-Rus ortak yatırım fonu kurulması ve iki ülkenin savunma 
sanayii konusunda yakın işbirliği yapması kararlaştırılmıştır. 

Alınan bu önemli kararlara rağmen zirve esnasında Türkiye’nin daha sı-
cak ve samimi tavrına karşı Rus tarafının temkinli tutumunu koruduğu gözlen-
miştir. Nitekim Ankara’nın en çok önem verdiği konulardan birisi olan charter 
uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Rus yetkililer olumlu bir yaklaşım 
sergilemekle birlikte kesin bir tarih vermekten özellikle kaçınmışlardır. Tarım 
ürünleri başta olmak üzere Türkiye’den yapılan ithalat konusunda getirilen kı-
sıtlamaların kaldırılması için ise sene sonunun beklenmesi gerektiğine işaret 
etmişlerdir. Bu noktada Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konu-
sunda kademeli bir yaklaşımı tercih ettiğini, Türkiye’nin ise daha hızlı bir ya-
kınlaşma sürecinden yana olduğunu söylemek mümkündür. 

Putin ve Erdoğan’ın basın toplantısında özellikle değinmek istemedik-
leri Suriye konusunda ise ayrı bir ikinci görüşme yapmaları oldukça önemli-
dir. Bu durum ilk bakışta iki ülkenin 2000’ler boyunca ekonomik işbirliği ile 
bölgesel sorunları birbirine karıştırmamayı esas alan “kompartmanlaştırma” 
politikasını sürdürmeleri gibi görünse de aslında Suriye konusunda çok daha 

10 Interfax-Russia, 15.06.2016, http://www.interfax-russia.ru/Crimea/print.asp?id=735209& 
type=main.  
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gerçekçi bir yeni stratejinin ipuçlarını barındırmaktadır. Bu açıdan Türk ve Rus 
istihbarat, dışişleri ve genelkurmay yetkililerini bir araya getiren yeni bir üçlü 
mekanizma kurulması Ankara ve Moskova’nın Suriye konusunda bundan son-
ra çok daha kapsamlı bir siyasi-askeri diyalog içinde olacaklarının ilk işareti 
olmuştur. Bu üçlü mekanizmanın ilk toplantısı ise St. Petersburg zirvesinden 
iki gün sonra 11 Ağustos’ta Rusya’da yapılmıştır.11 

St. Petersburg görüşmesinde gündeme gelen bir başka önemli bölgesel 
konu da Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında yeni bir diplomatik işbirliği plat-
formu kurulmasına karar verilmesidir. Rusya ile yaşadığı kriz boyunca Dağlık 
Karabağ meselesindeki rolü önemli ölçüde azalan Türkiye’nin bu platform sa-
yesinde Kafkaslarda yeniden etkin bir aktör haline gelmeyi amaçladığı söyle-
nebilir. Ermenistan ise şimdilik Türkiye ve Azerbaycan’la yaşadığı sorunlar 
nedeniyle Rusya aracılığıyla Kafkasya’daki bu sürece katılır gibi görünmekte-
dir. Putin’in Erdoğan’la görüşmesinden bir gün sonra Moskova’da Ermenistan 
devlet başkanı Sarkisyan’ı ağırlaması bu açıdan dikkat çekicidir. 

Öte yandan Nisan 2016’da Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan ve Er-
menistan arasında yeniden hız kazanan askeri çatışmaların sona erdirilmesi ve 
nihai bir barış anlaşmasına varılması noktasında oldukça önemli bir arabulu-
culuk rolü üstlenen Moskova’nın bundan sonraki süreçte Türkiye ve İran’ın da 
dahil olduğu bu tür bir bölgesel girişime öncülük etmesi Kafkasya’da istikra-
rın korunması için son derece önemli bir gelişmedir. Nitekim Putin-Erdoğan 
zirvesinden bir gün önce Bakü’de düzenlenen İran-Rusya-Azerbaycan zirvesi 
ve en son dördüncüsü Nisan’da yapılan Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü zirve-
leri beraber düşünüldüğünde İran’ın da bu yeni bölgesel işbirliği girişiminin 
önemli bir parçası olacağı anlaşılmaktadır. 

Rusya’yla düzelen ilişkilere ilave olarak Türkiye’nin son dönemde İran’la 
ilişkilerinde de gelişme görülmektedir. Nitekim Putin-Erdoğan görüşmesinden 
üç gün sonra 12 Ağustos’ta İran Dışişleri Bakanı Zarif resmi temaslar için An-
kara’ya gelmiş, bu ziyareti 20 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Tah-
ran ziyareti izlemiştir. 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine karşı ABD ve 
AB ülkelerinden gelen tepkilerin cılızlığına rağmen Moskova ve Tahran’ın bu 
süreçte Türk hükümetine açık bir destek vermiş olmasının da Türkiye, İran ve 
Rusya arasındaki bölgesel yakınlaşmayı hızlandırdığını söylemek mümkün-
dür. Nitekim normalleşme sürecinin başlamasını takip eden üç ay içinde Putin 
ve Erdoğan üç kez yüz yüze, beş kez de telefonla görüşmüşlerdir. Özellikle 
10 Ekim 2016’da Putin’in İstanbul’da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi’ne 

11 “Türk-Rus Üçlü Mekanizması İlk Kez Toplandı: Rusya’nın Önceliği Suriye Sınırı,” Sputnik 
Türkiye, 12.08.2016, http://tr.sputniknews.com/turkiye/20160812/1024349236/turk-rus-
uclu-mekanizma-oncelik-suriye.html. 
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katılması ve iki ülkenin uçak krizi nedeniyle kesintiye uğrayan Türk Akımı 
doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili nihai anlaşmayı imzalamaları önemlidir. 

Aynı dönemde Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi satın alması 
konusunda da görüşmelerin devam ettiği haberleri medyaya yansımıştır.12 16 
Eylül’de Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un Ankara’ya yaptığı resmi 
ziyarette iki ülke arasında doğrudan bir askeri iletişim hattı kurulmasına karar 
verildiği de düşünülecek olursa, Türkiye-Rusya ilişkilerinin askeri boyutunun 
son dönemde giderek güç kazandığını söylemek mümkündür. 

St. Petersburg’da yapılan Putin-Erdoğan görüşmesinin stratejik açıdan en 
önemli sonuçlarından birisi de Rusya’nın Türkiye’nin Suriye’de IŞİD ve PYD/
YPG hedeflerine karşı başlattığı “Fırat Kalkanı” adı verilen sınır ötesi askeri 
harekâta ikna edilmiş olmasıdır. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan bu dö-
nüşümün Fırat Kalkanı harekâtının kısa dönem hedeflerinin başarıya ulaşması 
açısından son derece önemli olduğunu söylemek mümkündür. Zira özellikle 
Cerablus ve Dabık gibi stratejik önemi haiz şehirlerin Türk Silahlı Kuvvetle-
ri desteğinde harekâta katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından 
IŞİD’den geri alınması ancak Moskova’yla yeniden başlayan bu siyasi-askeri 
diyalog sayesinde mümkün olmuştur. 

Sonuç

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin AB ve ABD ile iliş-
kilerinin Türk kamuoyu tarafından sorgulandığı bir ortamda gerçekleşen Pu-
tin-Erdoğan zirvesi hiç şüphesiz Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfanın 
açılmasına vesile olmuştur. İki ülke arasında yaklaşık yedi ay boyunca devam 
eden krizin etkilerinin silinmesi ve ikili ilişkilerde uçak krizi öncesi döneme 
dönülmesi bakımından oldukça önemli kararların alındığı bu zirvenin Türki-
ye-Rusya stratejik ilişkileri bakımından nasıl yansımaları olacağını görmek 
için ise öncelikle Suriye konusunda atılacak adımları izlemek gerekmektedir.

Türkiye’nin Rusya ve İran’la belli bir anlayış birliği sağlayarak Fırat Kal-
kanı harekâtına başlamış olması bu bakımdan son derece önemlidir. Ayrıca son 
dönemde Ankara ve Moskova arasında Suriye ve Irak’a ilişkin siyasi-askeri 
diyalog da hız kazanmaktadır. Ne var ki halen geçiş sürecinde Esad’ın oyna-
yacağı rol, Rusya’nın PYD/YPG ile ilişkilerinin durumu ve Suriye’de hangi 
grupların terörist olarak değerlendirileceği gibi belli konularda görüş ayrılık-
ları devam etmektedir. 

12 “Türkiye Rus Yapımı Hava Savunma Sistemi Alacak”, Habertürk, 14.10.2016, http://www.
haberturk.com/gundem/haber/1310166-turkiye-fuzelere-karsi-harekete-gecti. 
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Tüm bunlara ilave olarak özellikle son dönemde Halep’te Esad rejimi ve 
muhalifler arasında süren çatışmalarla ilgili olarak da Türkiye ve Rusya ara-
sında pürüzler bulunmaktadır. Tüm bu sorunların kısa bir sürede çözülmesini 
beklemek gerçekçi değildir. Bu noktada Türkiye ve Rusya arasında kurulan 
yeni diyalogun sonuçlarının ancak belli bir zaman sonra alınabileceğinin unu-
tulmaması gerekir. 


