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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- Suriyeli bakan: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği için İdlib'de siyasi süreç
durdu… Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, "Bugün itibarıyla İdlib'de ateşkes
sürecinden bahsetmek imkansız, zira durum kırılgan ve kritik. Bu sorun, bir dizi hususla
bağlantılı" dedi. Askeri harekatın ertelenmesine rağmen İdlib'de siyasi sürecin şu anda durmuş
vaziyette olduğunu belirten Haydar, bunun nedeni olarak Türkiye'nin Soçi anlaşmasında
üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesini öne sürdü.
- Suriye ordusu TSK'ya karşı teyakkuza geçti... Suriye ordusunun Türkiye’nin olası
operasyonuna karşı ülkenin kuzeyindeki birliklerini takviye ettiği bildirildi. Takviye birlikler
ağırlıklı olarak Halep’in kuzey kırsalında Tel Rıfat yakınlarındaki Deyr Cemal, doğu
kırsalındaki Tadif ve Rakka’nın güney kırsalındaki Resafa’ya gönderildi.
- Suriye medyası: Koalisyonun hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti... Yerel
kaynaklara dayandırılan haberde, "Uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor'un doğusundaki
Şaafa köyüne hava saldırısı sonucu 60'tan fazla sivil etkilendi. Çok sayıda öldü ve yaralı var"
dendi. Koalisyon 'düzenli' olarak Deyr ez-Zor'daki Hacin kenti ile Şaafa köyünü bombalıyor.
- Menbic'te aşiretler YPG'ye karşı toplandı... CNN Türk, Arap, Türkmen ve Kürt 25 aşiretin
bir araya gelerek terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten çıkması için
bir toplantı düzenlendiğini bildirdi. Aşiretler, terör örgütü YPG'nin acilen ilçeden
çıkarılmasını istiyor.

ORTADOĞU-AFRİKA
- İsrail: Filistinliler Rus yapımı füze kullandı… Daha önce İsrail Ordusu'ndan yapılan
açıklamada, Gazzeli militanların Kornet tanksavar füze sisteminden bir otobüse açtığı ateş
sonucu bir İsrailli askerin ağır yaralandığı ifade edilmişti. İsrailli sözcü, Gazze'deki
militanların gerçekten Kornet sistemini kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Gerçekleştirdiğimiz
soruşturma sonucu bunun öyle olduğu görünüyor" yanıtını verdi. Rus sistemin Filistinlilerin
eline nasıl geçtiği sorusuna da yanıt veren sözcü, Hamas'ın yurt dışındaki hamilerinden insani
ihtiyaçlar için aldığı paranın büyük bir kısmını modern silah alımına harcadığını belirterek
şunu dedi: "Onlar bu silahları dünyanın birçok bölgesinden kaçak yollarla getiriyor.
Muhtemelen İran, Hamas ve İslami Cihad'a yasadışı silahın en büyük tedarikçisidir".
- Gazze için acil BM toplantısı... Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların
ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.
- Hamas: İsrail direniş karşısında şaşkınlık yaşadı... Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi,
Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi. Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Ebu
Zuhri, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinli grupların gösterdiği direniş karşısında
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şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Ebu Zuhri, "İsrail'e ciddi bir ders verdik. Bu İsrail'e bir
mesajdır. Direniş gruplarının tutumu, İsrail'in davranışına göre belirlenecek" diye konuştu.
- Gazze'de ateşkes... Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer
aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada,
Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu. Açıklamada İsrail ateşkese
bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtildi. Hamas lideri İsmail Heniyye de
kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması
halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.
- Kerkük'te IŞİD saldırısı: 2 ölü… Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav
Kamil'in yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü IŞİD militanları, Selmani köyünden kaçırdıkları
bir sivili infaz etti'' ifadesini kullanıldı. Afrasyav, Kerkük'ün güneyinde teröristlerce
kaçırıldıktan sonra infaz edilen vatandaşın güvenlik güçlerine istihbarat sağladığını belirtti.
- Hariri'den 'hükümetin kurulmasını Hizbullah engelliyor' açıklaması… Hariri, başkent
Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulması çerçevesinde üzerine düşen
görevi yerine getirdiğine dikkati çekerek, tüm taraflardan da sorumluluklarını üstlenmesini
istedi. Lübnan'da farklı din ve mezhepler arasındaki iç savaşın sona ermesinden sonra taraflar
arasında imzalanan Taif Anlaşması'nın önemine işaret eden Hariri, "Lübnan'ın halihazırdaki
istikrarının sebebi, Taif Anlaşması. Bu anlaşma, temel prensibimiz" dedi.
TÜRKİYE'NİN LİBYA KONFERNASINDAN ÇEKİLMESİ
- Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekildiğini açıkladı.
Konferansın yapıldığı Palermo kentindeki otelde basın mensuplarına konuşan Oktay,
"Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emrivakisiyle
bazıları İtalyan ev sahipliğini suistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur.
Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği
müddetçe Libya'da istikrar sağlanamaz." ifadesini kullandı.
- İtalya Başbakanı Conte: Türkiye'nin Libya Konferansı'ndan çekilmesinden üzüntü duydum...
Giuseppe Conte, Libya Konferansı'nın kapanışı için düzenlenen basın toplantısında yaptığı
açıklamada, "Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyetle ayrılmasından
dolayı üzgünüm. Ancak yaptıkları açıklamayı dikkatle okursanız tepkilerinin İtalya'ya yönelik
olmadığını görürsünüz" dedi. Conte, Türkiye'nin çekilme kararının "genel olumlu havayı
değiştirmediğini" de belirtti. İtalya Başbakanı ayrıca "Libya ile doğrudan ya da dolaylı olarak
alakalı 30 ülkenin bir araya geldiği bir ortamda bazı sürtüşmelerin yaşanmasının kaçınılmaz
olduğunu da" vurguladı.

AVRUPA – AB
- İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmaya varıldı... Birleşik Krallık Başbakanı Theresa
May'in ofisinden yapılan açıklamada Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında yürütülen
görüşmelerin tamamlandığı ve yarın May'in yapacağı kabine toplantısında görüşüleceği
belirtildi. Kabine toplantısı yarın TSİ 17.00'da yapılacak. Bakanlar aylardır sürdürülen
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müzakereler sonrasında ulaşılan taslak metni ve atılacak yeni adımları değerlendirecek.
BBC'nin haberine göre, Brexit anlaşması teknik seviyede kabul edildi. İrlanda televizyonu
RTE, İngiliz ve Avrupalı müzakerecilerin İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve
anlaşma metninin Londra'ya gönderildiğini duyurdu.
- Avrupa Ordusuna destek veren Merkel, Avrupa Güvenlik Konseyi kurulmasını teklif etti…
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avrupa'nın Geleceği konulu bir konuşma yapan Almanya
Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftaki
Avrupa ordusu teklifine destek vererek 'gerçek bir Avrupa ordusu' kurulması için çağrıda
bulundu. Merkel, "Geçen senenin gelişmelerine bakacak olursak, aslında önemli olan, gerçek
bir Avrupa ordusunun kurulması vizyonu için çalışmamızdır" dedi. Merkel, Avrupa'da
kurulacak bir ordunun, NATO'ya karşı değil, NATO içindeki transatlantik işbirliğine paralel
bir oluşum olabileceğini ifade etti.
- Fransa Dışişleri: Kaşıkçı tapeleriyle ilgili açıklamamız yanlış anlaşıldı… Fransa Dışişleri
Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye
ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti. Le Monde gazetesinin haberine
göre, Le Drian aslında Kaşıkçı olayında gerçeği tam ortaya koyacak bilgilerin eline
geçmediğini ve cinayete ilişkin gerçeğin Türkiye'nin elinde bulunan ses kayıtlarıyla sınırlı
olmadığını söylemek istedi.
- Fransa yakaladığı PKK'lıyı Almanya'ya iade etti... Hakkında arama emri çıkartılan Özkan T.
adlı terör örgütü PKK üyesinin, Fransa'da yakalanarak Almanya'ya iade edildiği bildirildi.
Karlsruhe'de bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fransa'da 18 Temmuz'da
tutuklanan 31 yaşındaki Özkan T. adlı PKK'lı teröristin, o günden beri iade edilmek üzere
gözaltında tutulduğu ve dün Fransa makamlarınca Almanya'ya iade edildiği ifade edildi.
YUNANİSTAN - KIBRIS
- Yunan polisi, yakaladığı göçmenleri dövüp kıyafetlerini çıkartarak Türkiye'ye gönderdi...
İddiaya göre Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Yemen ve Filistinli bir grup
göçmeni yakaladıktan sonra dövüp, üzerlerindeki giysileri çıkararak Meriç Nehri üzerinden
Türkiye'ye gönderdi. Edirne'de ise köylüler, arazide çıplak halde buldukları göçmenleri
kahveye götürdü ve ısınmalarını sağladıktan sonra kendi kıyafetlerini giydirerek jandarmaya
teslim etti. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'daki bazı devletlerin son zamanlarda
Suriyelilere yönelik tavır değişikliği, Suriyeli göçünün sorumluluğunun sadece Türkiye'ye
bırakılmaya çalışıldığını kanıtlar nitelikte bulunuyor.

ABD
- (ÖZEL HABER) ABD'nin silah satışı 2018'de tarihinin en yüksek seviyesine çıktı...
ABD'nin 2018'de yaklaşık 56 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Bu rakam 2017'de 42 milyar,
2016'da 33,6 milyar idi. 2018'deki silah satışının yaklaşık 47,7 milyarı Yabancı Askeri
Satışlar (FMS), 3,5 milyarı Yabancı Askeri Finansmanı, 4,4 milyarı ise Savunma Bakanlığı
üzerinden gerçekleşti. Silah satışlarının böyle büyük oranda artışının arkasında Trump
yönetiminin yabancı satışlar politikasında yaptığı reformlar var. Konvansiyonel silahların
yabancı ülkelere transfer prosedürlerinin kolaylaştırılması bu kapsamda önemli bir madde.
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Ancak uzmanlar silah satışlarındaki bu yayılma ve artış çatışmaların artmasına ve terör
örgütlerinin de silaha ulaşmasını kolaylaştıracağından endişe ediyor.
- ABD’nin Suriye’de Üç Önceliği Var... ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi İşler Müsteşarı
David Hale, İran’ın Suriye’deki askeri varlığının engellenmesi, IŞİD’in bölgeye dönmemek
üzere yenilgiye uğratılması ve siyasi çözüm sürecini Amerika’nın Suriye’deki öncelikleri
olarak saydı. Konuşmasında “Trump yönetiminin en önemli dış politika önceliğinin İran
olduğu ve Amerika’nın, ikinci etabı devreye giren yaptırımlarla İran rejimini davranış
değişikliğine zorlamayı amaçladığı” görüşü dile getirildi.
- Menbiç’te Ortak Devriyeler Çok Başarılı... IŞİD’e karşı Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak
Görev Gücü komutanlarından İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Türk ve Amerikan
güçleri arasında Menbiç’te şu ana kadar yürütülen devriyelerin çok başarılı geçtiğini söyledi.
Ghika, “Menbiç’in emniyeti ve güvenliğini temin etmeye olan desteklerinden dolayı Türk
ordusuna minnettarım. Bu, koalisyonun orada IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme ve
mültecilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya yönelik çabalarının kritik bir parçasını
oluşturuyor” diye konuştu.
- Trump'ın yeni S.Arabistan büyükelçi adayı... Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın
büyükelçi adayının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında uzun yıllar görev yapan John
Abizaid olduğunu açıkladı.
- Trump'tan Macron'a: ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye
başlıyordunuz… Trump son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa Ordusu
önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasını
hazmedemediğini belli etti. Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron
Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor"
diyerek ekledi: "Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa
açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye
başlıyorlardı."
- Bolton: Kaşıkçı'nın ses kaydında Veliaht Prens'i zan altında bırakan bir şey yok... ABD
Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cemal Kaşıkçı'nın ses
kaydını bizzat dinlemediğini, ama dinleyenlere göre Muhammed bin Selman'ı zan altında
bırakan bir şey olmadığını söyledi.
- ABD, Hizbullah lideri Nasrallah'ın oğlunu 'Küresel Teröristler' listesine soktu… ABD
Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın ABD
vatandaşlarına ve ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişi ve gruplara yaptırım uygulamayı
içerdiği kaydedildi. Açıklamada, "Bugün alınan karar, Nasrallah ve Mücahitler Tugayı'nın
terörist saldırılar gerçekleştirmek için kaynak bulmasını engellemekte, ABD'nin yargı yetkisi
altındaki tüm mal varlıklarını bloke etmekte ve Amerikalı bireyleri bu kişi ve gruplarla ticari
iletişime geçmeyi yasaklamaktadır" ifadelerine yer verildi.
RUSYA
- Rusya Davos’ta düzenlenecek ekonomi forumuna katılmayacak... Rusya Başbakanı
Dimitri Medvedev, İtalya’nın Palermo şehrinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’nın
ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu
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ile ilgili Medvedev, “Rus iş dünyasına karşı alınan bu yaptırım kararları konusunda geri adım
atılmazsa bizde devlet olarak Davos’a katılımı reddetmek zorunda kalacağız. Rus iş
dünyasına karşı alınan bu kararlar bizce çok garip” dedi.
- Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 25.9 arttı… Rusya Federal Gümrük
Servisi'nden (FTS) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi
Ocak-Eylül döneminde yüzde 25.9 arttı.
- OPEC: Rusya, ekimde petrol üretiminde rekor kırdı… OPEC, tarafından hazırlanan raporda
Rusya'nın ekim ayında günlük ortalama 11.6 milyon varil petrol ürettiği açıklandı. Aylık
rapora göre Rusya, ekimde günlük petrol üretimini 0.05 milyon varil artırıp 11.6 milyon varile
çıkardı ve böylece Sovyetler Birliği sonrası döneme ait rekoru kırdı.
- Rusya, Rus Helikopterleri Şirketi’nin Türkiye’deki projesine yatırım olasılığını
değerlendirecek… Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RFPI) Direktörü Konsantin Zubanov, Rus
helikopter üreticisi Vertolety Rossii (Rusya Helikopterleri) şirketinin Türkiye’deki
platformunun gelişimine yatırım olasılığını değerlendireceklerini belirtti.
ASYA - PASİFİK
- Ticaret savaşında kazanan yok... Çin Başbakanı Li Kıçiang, ABD ile yaşanan ticaret
savaşının kazananı olmadığını söyledi. Li, ABD ile yaşanan ticaret savaşına ilişkin, "Ticaret
savaşında kazanan taraf yok. Küresel ticaret zincirinde diğer ülkeleri etkileyebilecek
aksaklıklar görmek istemiyoruz. Birbirimizin temel çıkarlarına ve endişelerine saygı
duyduğumuz sürece sorunu çözmenin bir yolu olacaktır." ifadesini kullandı.
- Acil uyarı... Bir milyon ton radyoaktif su... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA),
Japonya'da Fukuşima nükleer felaketinin ardından santraldeki tanklarda saklanan yüklü
miktarda radyoaktif suyun ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem planı çağrısında
bulundu.Uzmanlar, yaklaşık bir milyon ton radyoaktif suyun santralin güvenliği açısından
kritik olduğunu, suyun santralin bulunduğu bölgede yüzlerce tankta saklanmasının sadece
geçici bir çözüm olabileceğini ve "ivedilikle" buradan çıkarılması gerektiğini söyledi.
- K.Kore'nin gizli füze üsleri biliniyor... Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere
göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, Güney Kore ve ABD istihbaratının,
Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı "Paralelin Ötesi" internet
sitesinin uydu fotoğraflarını yayımladığı füze üslerine dair daha önce bilgi sahibi olduğu ve
bu konuda gerekli mercileri bilgilendirdiğini belirtti. Sitede yayımlanan fotoğrafların ticari
gözlem uydularından elde edildiğine dikkati çeken Sözcü Kim, "Güney Kore ve ABD
istihbarat otoritelerinin elinde askeri uydularca tespit edilen çok daha detaylı görüntüler
mevcut. Konu yakından takip ediliyor." dedi.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Suriyeli mültecilere AB yardımlarının akıbeti bilinmiyor... Avrupa Sayıştayı (AS),
Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan 3 milyar Euro
(18.6 milyar TL) tutarındaki yardımın 1.1 milyar Euro’luk (6.8 milyar TL) dilimini gerektiği

5

gibi ‘takip edememekten’ şikâyetçi. Avrupa Sayıştayı’nın raporunda, yardımın gerçekten
ihtiyacı olanlara ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüpheler olduğuna dikkat çekildi.
- Çavuşoğlu: ABD’nin PKK Yaklaşımı Türkiye’de Kuşkuyla Karşılanıyor... ABD’nin terör
örgütü PKK lider kadrosunun para ödülü konularak yakalanmaları çağrısı, Ankara siyasetinde
“PYD/YPG’yi meşrulaştırma girişimi” olarak algılanıyor ve Washington’un terörle mücadele
yaklaşımı eleştiriliyor. Bakan Çavuşoğlu, ABD’ye yönelik PKK ve PYD/YPG bağlamında
doğrudan sözler sarf etmedi. Ancak bakanın, “terörü destekleyen ülkeler” ve “çifte standart”
gibi ifadeler ile hedefinde ABD ve bazı Batı ülkeleri vardı. Çavuşoğlu, “Tüm dünya insanlığı
esasen bu terör belasıyla karşı karşıyadır, büyük bir testtir, büyük bir sınavdır. Çifte
standartları, ikiyüzlülükleri görüyoruz. Sadece ideolojisi kendisine yakın diye terör örgütlerini
destekleyen siyasi partiler, hatta ülkeler ve hükümetler, uluslararası örgütler görüyoruz” diye
konuştu.
- Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü… ABD'de bulunan Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik
ve terörle mücadele konuları ele alındı.
- AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz… İsrail
saldırganlığının yeni bir örneğiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Çelik, İsrail'e bağlı bazı
kuvvetlerin bir Filistinli lideri öldürmek üzere Gazze topraklarına girdiğini ve çatışma
çıktığını anımsattı. AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair, "AK
Parti olarak bu saldırganlığı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in
saldırılarını kınadı.
KÜRESEL
- 2030’a Kadar Doğal Gaz Kömürü Sollayacak... Uluslararası Enerji Dairesi (IEA) dünyada
enerji gidişatı ve görünümünü değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, doğal gaz
2030 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci enerji kaynağı olarak kömürü sollayacak. Bunda
hava kirliliğinin azaltılması çabaları ve sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımındaki artış etkili
olacak. Merkezi Paris’te bulunan IEA, “2018 Dünya Enerji Görünümü” adlı raporunda
dünyada enerji talebinin 2017 ve 2040 yılları arasında yüzde 25’ten fazla artış göstereceğini
belirtti. 2040’a kadar her yıl dünyada doğal gaz talebinin yüzde 1,6 oranında artması
bekleniyor. Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda 2040 yılında dünya çapında doğal gaz
talebinin bugüne kıyasla yüzde 45 artması öngörülüyor. IEA raporunu, emisyonların
azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda mevcut yasaları ve politikaları da göz
önünde bulundurarak hazırladı. Rapora göre, kullanımı en hızla büyüyen yakıt olan doğal gaz
2030 yılına kadar petrolden sonra en büyük ikinci enerji kaynağı olacak.
- BM'den 'vatansızlığı' sona erdirme çağrısı... Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK), vatansızlığı küresel olarak sona erdirmek amacıyla yürütülen
"#Aidim" (#IBelong) Kampanyası'nın hedefe ulaşması için devletlere daha hızlı ve kararlı
biçimde harekete geçme çağrısı yaptı. BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Volker
Türk, çoğunluğu Asya ve Afrika ülkelerinde olmak üzere vatansız olan ve belirsizlik içinde
yaşayan milyonlarca insan bulunduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde kaç kişinin vatansız
olduğunu veya kaç kişinin vatansızlık riskiyle karşı karşıya kaldığını tam olarak
belirleyebilmek zor." dedi. Geçen yıl yaklaşık 70 ülkenin raporları doğrultusunda 3,9 milyon
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vatansız kişi saptandığını aktaran Türk, bunun toplam sayının yalnızca küçük bir kısmını
oluşturduğunu ve gerçek sayının 3 kat daha fazla olabileceğini belirtti.
- Petrol fiyatlarında son 3 yılın en büyük düşüşü... Ham petrol fiyatları, yüzde 7'nin üstünde
değer kaybederek son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı
yüzde 7 değer kaybıyla 65,17 dolara gerileyerek Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini
gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,8 azalışla 55,23 dolara
inerek Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarının geçen hafta
yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra bu hafta düşüş eğilimini sürdürmesinde Suudi
Arabistan, Rusya ve ABD'nin üretimindeki artışın yanı sıra Washington'ın İran
yaptırımlarında bazı ülkelere muafiyet tanımasının etkili olduğu belirtiliyor.

TERÖRLE MÜCADELE
- Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'de düzenlenen hava
harekatlarında silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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