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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Put�n arasında
kr�t�k İdl�b görüşmes�
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n �le
telefonda görüştü.Erdoğan-Put�n görüşmes�nde, �k�l� �l�şk�ler ve İdl�b'dek� son gel�şmeler ele
alındı, �k� l�der Soç� Mutabakatı'na bağlılıklarını tey�t ett�.

    

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n �le telefon
görüşmes� gerçekleşt�rd�.

Erdoğan-Put�n görüşmes�ne �l�şk�n detayları Cumhurbaşkanı İlet�ş�m Başkanı Prof. Dr. Fahrett�n
Altun, Tw�tter hesabından paylaştı.

İk�l� �l�şk�ler�n yanı sıra İdl�b'te yaşanan son gel�şmeler�n ele alındığı görüşmede, Erdoğan, rej�m�n
son �k� haftadır İdl�b Gerg�nl�ğ� Azaltma Bölges�'ne yönel�k ateşkes �hlaller�n�n end�şe ver�c�
boyutlara ulaştığını, s�v�ller�n yanı sıra okul ve hastaneler�n hedef alınıp tahr�p ed�lmes�n�n terörle
mücadeleyle �zahının mümkün olmadığını bel�rtt�.

Rej�m�n amacının İdl�b'te Türk-Rus �şb�rl�ğ�n� sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek
olduğuna �şaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdl�b'te ger�l�m�n tırmanmasının Anayasa
Kom�tes�'n�n �hdası ve s�yas� sürec�n akamete uğratılması r�sk�n� de beraber�nde get�rd�ğ�ne
d�kkat� çekt�.

Her �k� l�der�n Soç� Mutabakatı'na olan bağlılıklarını tey�t ett�ğ� görüşmede, Erdoğan, bugüne
kadar Soç� Muhtırası'nın uygulanmasında öneml� mesafe kat ed�ld�ğ�n�, buna mukab�l yaşanan
saldırıların ortak hedeflere zarar vereb�leceğ�n� d�le get�rd�
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Barcelona yen� sezon formalarını özel v�deo kl�p �le tanıttı!
Barcelona yen� sezon formalarını sosyal medya �ç�n hazırladığı özel v�deo kl�p �le tanıttı!

daha fazla v�deo �ç�n

saldırıların ortak hedeflere zarar vereb�leceğ�n� d�le get�rd�.

Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet kr�z�ne de değ�nen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bölgen�n uluslararası örgütlerle �şb�rl�ğ�n� artırmasının barış ve �st�krar �ç�n elzem olduğuna
�nandıklarını kaydett�.

recep tayy�p erdoğan haber son haberler put�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Evr�m Akın k�md�r, Bakanlık 3 günlük acı 8 b�n bekç� alımı

Bakanlık 3
günlük acı
b�lançoyu
açıkladı

8 b�n bekç�
alımı
başvuruları ne
zaman
başlayacak?
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kaç yaşında? b�lançoyu açıkladı başvuruları ne zam…

Sıradak� Haber
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