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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- ÖSO'dan ayrılanlar hırsızlık yapıyor' iddiası: TSK, Afrin'de operasyon başlattı... TSK’ya
bağlı özel kuvvetlerin, Türkiye'nin kontrolündeki Afrin'de hırsızlık ve gaspa karşı operasyon
başlattığı bildirildi. Operasyonun gerekçesinin ÖSO'dan ayrılan bazı grupların toplumun
huzur ve güvenliğini bozan gasp ve hırsızlık gibi eylemleri olduğu belirtildi. Pazar günü
sabah saat 05.00 itibariyle başlayan operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken
bazı soyguncuların çatışmaya girdiği ileri sürüldü. Zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda
ölenler olduğu bildiriliyor. Soyguncu gruplardan çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiği ve
yaralananların olduğu operasyon gruplar etkisiz hale getirilinceye veya güvenlik güçlerine
teslim olana kadar sürecek.
- 11. Astana toplantıları 28-29 Kasım'da... Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat
Abdrakhmanov, Türkiye, Rusya ve İran'ın 28-29 Kasım tarihlerinde Suriye konusunu
görüşmek için Kazakistan'da bir araya geleceğini açıkladı. Abdrahmanov, görüşmelere
gözlemci olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün temsilcilerinin davet edildiğini dile
getirdi.
- (ÖZEL HABER) PYD Kamışlı'daki tutukluları Haseke merkeze nakletti... Haseke
vilayetinde yerel kaynaklar, PYD'nin komuta ettiği özerk yönetimine bağlı Asayiş biriminin
Kamışlı kentinde 'Alaya' hapishanesinde bulunan mahkum ve tutukluları Haseke kentindeki
merkezi hapishane binasına taşıdığını duyurdu. Yerel kaynaklar, bu iki hapishanenin PYD'nin
silahlı güçlerinin kontrolü altındaki bölgeler kapsamında olduğunu belirtti. Kaynaklara göre
bu önlem, Fırat doğusu bölgelerinde YPG'ye karşı geniş bölgelerde askeri operasyon
düzenleme konusunda Türkiye'nin tehditlerini yükseltmesi ile birlikte bölgede herhangi bir
Türk askeri operasyonu hesaba katılarak geldi.
- (ÖZEL HABER) SDG Arap aşiretleri topluyor, sınırın Esad'a teslimini öneriyor... PYD
hala Halep kırsalı, Rakka ve Haseke'de toplantı yapma yoluyla olası Türk askeri harekatına
karşı Arap aşiretlerini toplamaya çalışıyor. Aşiret kaynağı, PYD'nin 'Ra's El Ayn' kentinde 'As
sefir' salonunda toplantıda hazır bulunmak için SDG milisleri adına çağırdığı tüm aşiret
şahsiyetlerinin partinin komutasını yaptığı milislerin kontrolü altında yer alan sınır
bölgelerinin Türk ordusu tarafından işgal edilmemesini güvence altına almak için sınırın rejim
güçlerine teslim edilmesini önerdiklerini belirtti.

ORTADOĞU-AFRİKA
- Irak Kerkük petrolünü yeniden Ceyhan üzerinden ihraca başladı... Irak bir yıl aradan sonra
Kerkük petrolünü yeniden ihraç etmeye başladı. Bölgeden petrol ihracatı Irak Merkezi
Hükümeti ile yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bir yıl önce
durdurulmuştu. Bağdat’taki yeni yönetim Erbil’le yeni bir uzlaşmaya vardı ve Kerkük
petrolünün ihracatı Cuma günü yeniden başlatıldı. Bu gelişme, iki tarafı da uzlaşmaya
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varılması için teşvik eden ve İran’a yönelik yeni yaptırımlardan dolayı bölgedeki ham petrol
akışında oluşacak eksikliklerin önüne geçilmesini isteyen ABD yönetimi için kazanım oldu.
Kerkük petrolünün ihracatı geçen yıl günde 300 bin varile ulaşmıştı. Bugün yeniden yürürlüğe
giren işlemlerle beraber günlük yaklaşık 60 bin varillik bir ihracat yapılacak. Bu rakamın ne
zaman ve ne oranda arttırılacağı henüz bilinmiyor. Petrol ihracatının resmi olarak yeniden
başlatıldığı ve günlük 50 bin ile 100 bin varil arası olacağı bilgisi Irak Petrol Bakanlığı
Sözcüsü Asim Cihat tarafından doğrulandı.
- Netanyahu'dan Trump'a teşekkür... Netahyahu, Washington'ın önceki senelerde çekimser
kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
kararına bu yıl ilk kez karşı çıkması nedeniyle ABD Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.
"İsrail her zaman Golan Tepeleri'nde kalmaya devam edecek ve Golan Tepeleri her zaman
bizim elimizde olacak" diyen Netanyahu, ABD'nin kınama kararına ilk kez karşı çıkması
nedeniyle Başkan Trump ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkürlerini
sundu. BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini kınayan kararı, 150
ülkenin desteği ile cuma günü kabul edilmişti. Karara ABD ve İsrail karşı çıkarken,
Avustralya, Kamerun, Kanada'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke çekimser kalmıştı. İsrail'in
Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün
eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.
- Katar Irak'a İran, Türkiye ve Suriye ile beşli ittifak kurmayı önerdi... Irak ve İran haber
kaynakları, Katar rejiminin Bağdat'taki makamlara bölgede rolü olacak ve beş ülkeden ittifak
(koalisyon) kurmak için hareket etme önerisinde bulunduğunu ifade etti. Bu arada Irak
Cumhurbaşkanı Tahran ziyaretinde yeni bölgesel sistem inşa edilmesi çağrısında bulundu.
Kaynakların işaret ettiği beş ülke: Katar, Irak, Suriye, İran ve Türkiye. İran haber ajansı İRNA
Irak raporlarına atfen Katar Dışişleri Bakanının Bağdat'ı ziyareti sırasında Irak, İran, Katar,
Türkiye ve Suriye'yi kapsayan 5 ülkeden koalisyon kurulmasını önerdiğini nakletti. Ajans,
Katar'ın hareketinin Körfez krizi sonucunda Doha'nın karşı karşıya kaldığı izolasyona bağladı.
Öte yandan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Cumartesi günü İran'a gerçekleştirdiği
ilk resmi ziyaret sırasında bölgede yeni rejim (sistem) inşa edilmesi çağrısında bulundu.
- Husiler Suudi Arabistan'a saldırılarını durduracaklarını açıkladı... İç savaş nedeniyle ciddi
kıtlık ve insani kriz yaşayan Yemen'de isyancı Şii Husiler, Suudi Arabistan liderliğindeki
koalisyona yönelik drone ve füze saldırılarını durduracaklarını açıkladı. Husilerin 'Yüksek
Devrim Komitesi' Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel
Temsilcisi Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmeler sonrası saldırıları durdurma kararı
aldıklarını belirtti. Husiler, koalisyonun barış istemesi halinde daha geniş bir ateşkese de hazır
olduklarını açıkladı. Husilerin adımı, koalisyonun, Yemen'in en işlek limanı olan ve Husilerin
kontrolünde bulunan Hudeyda'daki saldırılarını durduracağını açıklamasının ardından geldi.
BM, 3 yıldır süren savaşta, taraflar arasında ateşkes müzakerelerinin yıl sonundan önce
yeniden başlaması için çabalıyor.
- Sudan'da operasyon: 84 rehine kurtarıldı... Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, emniyet
teşkilatı ve orduya bağlı birliklerden oluşan ortak güç, eyaletteki ormanlık alanda 84 kişiyi
rehin alan insan kaçakçısı çete üyeleriyle çatışmaya girdi. Can kaybının yaşanmadığı
çatışmada 10 kaçakçı yakalanırken rehineler de kurtarıldı.
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AVRUPA – AB
- İngiltere Başbakanı May'ın koltuğu tehlikede... Brexit sürecinde partisi içindeki muhalifler
tarafından köşeye sıkıştırılan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede bu süreçte yaşanacak
bir lider değişikliğinin Brexit görüşmelerini daha kolay hale getirmeyeceğini söyledi.
Muhafazakar Parti içindeki öfkeli muhalifler bir güven oylamasıyla May’i koltuğundan etmek
için yeterli kişi sayısına ulaşmaya çalışıyor. Sky News televizyonuna verdiği röportajda May,
olası bir lider değişikliğinin Brexit görüşmelerini daha kolay hale getirmeyeceğini ve meclisin
dengelerini de değiştirmeyeceğini söyledi.
- Polonya’dan ‘Kuzey Akımı 2’nin devreye girmesi savaşa yol açabilir’ iddiası... Polonya
Devlet Ajansı PAP’ın haberine göre Başbakan Morawiecki, Ukrayna’nın gaz nakil sisteminin
Moskova için ‘bu kadar önemli’ olan rolü sona erdiği zaman Kiev’e yönelik ‘saldırganlığında
tırmanış’ meydana gelebileceğini savundu. Morawiecki, “Alman hükümetinin bunun bir iş
projesi olduğu yönündeki tutumunu biliyorum. Fakat Oder nehrinin doğusunda buna hiç
kimse inanmıyor” diye konuştu. Rusya’yı ‘Kiev’e karşı harekete geçmeye hiçbir şeyin
engellemeyeceğini’ söyleyen Morawiecki, Rus tarafının Avrupa’ya doğalgaz satışlarından
elde ettiği geliri ordunun modernizasyonuna yatırdığına dikkat çekti.
- Avrupa'nın dünyayı kaosa sürüklenmekten alıkoyma yükümlülüğü var... Berlin'i ziyaret eden
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya parlamentosuna yaptığı konuşmada iki
ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirterek "Avrupa'nın dünyayı kaosa
sürüklenmekten alıkoyma yükümlülüğü var" dedi. Almanya'nın savaş kurbanlarını anma
gününde ülkeyi ziyaret eden Macron, "Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz" dedi. Daha
bütünleşmiş bir Avrupa Birliği isteyen Macron, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada Avrupa
vizyonunun bir parçası olarak ortak AB savunma gücü kurmayı, güvenlik ve terörle mücadele
alanlarında daha fazla iş birliği hedeflediğini açıklamıştı. Macron AB'nin ABD'ye
bağımlılığının azaltacağını savunduğu "Avrupa Ordusu" için Almanya Başbakanı Angela
Merkel'den de destek istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca teknoloji devlerine de yeni
vergiler getirmek istiyor.
- Hollanda Türk okullarından kaygılı... Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees,
Ankara tarafından Türkiye kökenli göçmen çocuklarının "dilini, kültürünü ve dinini
unutmaması amacıyla" açılması planlanan 15 hafta sonu okulunun, her türlü denetimden uzak
olacağını açıkladı. Ankara'nın finanse edeceği okullarla ilgili açıklama, koalisyon
hükümetinde sıkıntıya neden oldu.
- Bask bölgesinde bağımsızlık oylaması halktan destek bulmadı: Katılım yüzde 12.46...
İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetiminin bazı yerleşim yerlerinde yapılan ve
yasal geçerliliği olmayan bağımsızlık yanlısı halk oylamasına katılım yüzde 12.46'de kaldı.
Bu arada bağımsızlık yanlısı girişimleriyle İspanya'nın siyasi gündeminde ilk sırada yer alan
Katalonya özerk yönetimi hükümetinden üst düzey yetkililer Bask bölgesindeki halk
oylamasına destek verdi. Katalonya özerk yönetiminden bazı siyasetçiler San Sebastian'a
gelerek halk oylamasına "gözlemci" olarak katıldı.
- Eski Almanya Başbakanı Schröder: ABD işgali altında gibi olmamalıyız, yeni müttefikler
aramalıyız... N-TV kanalına konuşan Almanya'nın eski Sosyal Demokrat Partili Başbakanı
Gerhard Schröder, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman hükümetine emir veren
açıklamalarını, Washington'ın ticaret politikalarını ve Avrupa'ya karşı sergilediği 'işgalci' tavrı
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sert dille eleştirdi. "Bize işgal edilmiş bir ülke olarak davranılmasına tahammül edemeyiz"
çıkışını yapan Schröder, Amerikan büyükelçinin yaptıklarını izlerken, kendisini ABD'nin
egemen bir ülkedeki büyükelçisi olarak değil de işgalci bir ordunun subayı olarak gördüğü
izlenimine kapılıyorum" dedi. Almanya'nın kendisininkilerle örtüşen çıkarları olan yeni
müttefikler arayışına girmesi gerektiğini belirten Schröder, yeni müttefiklerden bir tanesinin
Çin olabileceğini söyledi.
- Belçika'da sadece kadınlardan oluşan özel kuvvet kuruluyor... Belçika Savunma Bakanlığı,
silahlı kuvvetler içinde en geç 2020 yılının başına yetişecek şekilde kadınlar için özel kuvvet
birliğinin kurulmasının planlandığını duyurdu. Belçika'da ilk kez 1975'te orduya alınmaya
başlanan kadınlar, öncesinde sadece seferberlik durumlarında askerlik görevine çağrılıyordu.
Belçika devlet televizyonu RTBF, 27 bin askeri bulunan Belçika ordusu içinde kadınların
oranı yüzde 7.8'ken üst düzey subaylar arasında yüzde 13.9'a çıkıyor.
YUNANİSTAN - KIBRIS
- (ÖZEL HABER) Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Panayotis Rigas'tan Türkiye'yi
ilgilendiren kritik açıklamalar... Yunan bakan yardımcısının basına verilen bir mülakatta
Türkiye'yi de ilgilendiren kısımların özeti aşağıda sunulmuştur.
* (ABD ile ilişkilere yönelik olarak) Yunanistan ile ABD arasında gittikçe gelişen
stratejik ilişkiler var. Bu ilişkilerin her iki ülkenin halkının yararına olmasını istiyoruz. ABD
açısından ilişkilerin temelini askeri işbirliği oluşturmakta bununla beraber diğer bütün
alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek için uygun bir ortam yakaladık. bu kapsamda Aralık
ayında ABD'de icra edilecek toplantılarda önemli gelişmeler bekliyoruz.
* (ABD'ye Volos, Larissa ve Dedeağaçta üs verilmesi konusunda daha önce basında
çıkan haberlere yönelik olarak) Yunanistan'da halen NATO kapsamında Amerikalılar Suda
üstünü kullanıyorlar. Savunma Bakanı Panos Kammenos kesinlikle yeni bir üs verilmesi
konusunun gündemde olmadığını belirtti. Bununla beraber NATO yükümlülüklerimiz
kapsamında silahlı kuvvetlerimiz ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında daha fazla
işbirliği açısından çalışmalarımız devam ediyor.
* (Fransa'dan Fırkateyn satın alınması konusunda) Yunan Silahlı Kuvvetleri yeterli
caydırıcı güce sahiptir. Bununla beraber yaşanan ekonomik krizden çıkışta toplumsal
sorumluluklar birinci önceliklidir. Silahlanma faaliyetleri ise bundan sonra gelmektedir.
* (Türk Savunma Bakanı'nın Libya da öne sürdüğü ve Yunanistan'ın Libya'nın Kıta
sahanlığından belli bir Bölümü gasp ettiğini öne süren haritalar hakkında) Türk Savunma
Bakanı söylemleri ve bu söylemlerle beraber kullanılan eylemleri hakkında daha dikkatli
olmalıdır. Libya da Türklerin sunduğu öne sürülen harita ve münhasır ekonomik bölgeyi
Girit'in güneyinden başlatan harita, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki yalnızlaşmasının bir
yansımasıdır ve Uluslararası Hukuk kurallarını uymamaktadır.
* (Türklerin karasularını 12 mile çıkartılmasına ilişkin yorumlarına yönelik)
Karasularının istediği zamanda ve şekilde arttırılması bir egemenlik hakkıdır ve buna biz
karar veririz. Bununla birlikte kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularında Ege'de
iki tarafın anlaşması gerekmektedir. Yani bu konularda çözüm uluslararası hukuk ve
uluslararası Deniz hukuku kapsamında bulunmalıdır. Adriyatik Bölgesi'ndeki münhasır
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ekonomik bölge ve kıta sahanlığına yönelik olarak ise konu çalışılmaktadır. Fakat biz Ege'de
sorunu çözerek buradaki zenginliklerden ilgililerin faydalanmasını düşünüyoruz.
* (Önümüzdeki süreçte Ege Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge yönelik yeni
girişimler bekleniyor mu) Yunanistan Türkiye ile münhasır ekonomik bölgenin Ege'de
belirlenmesi konusunda her zaman iyi ilişkilerle sorunun çözülmesini istiyor. Bu konularda
görüşmeler oluyor fakat Türkiye'nin izlediği taktikler ve bazı durumlarda ki hareketleri bu
konulardan sonuç alınmasını zorlaştırıyor.
- (ÖZEL HABER) Yunan Cumhurbaşkanı EOKA'lı teröristin heykelinin açılış törenlerine
katıldı.... Yunan basınında yer alan haberlerde Yunan cumhurbaşkanı hafta sonu 1958 yılında
İngilizlerle giriştiği çatışma sırasında öldürülen EOKA'lı terörist Kriakou Matsi anısına
yapılan heykelin açılışına ve anma törenlerine katılmak için Lefkoşa'daydı. Törende Yunan
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan konuşmada şunları söyledi: Kriakou Matsi'nin gösterdiği
kahramanlık bütün Yunanlılara ve özellikle de siyasi liderlere, Kıbrıs için hayatını
kaybedenler karşısında Borçlu olduğumuz duruşu gösterme cesareti vermektedir. Burada
bulunmaktan onur duyuyorum. Buradaki kahraman sadece Kıbrıs için değil bütün Hellenizm
için ülkeye bağlılık ve özgürlük değerlerini temsil etmektedir. Kıbrıs sorununda kesinlikle AB
kapsamında yaşayabilir bir çözüm bulunmak zorundadır ve bu çözümde başka ülkelerin
herhangi bir egemenlik hakkı olmamalıdır. Kıbrıs tamamen kendi egemenlik haklarına sahip
bir devlet olarak uluslararası Arena'da hak ettiği yeri almalıdır. Kıbrıs sorununda diğer
bütün taraflar uluslararası hukuka uygun çözüme razı olmak zorundadırlar. Burada kendisini
saygıyla andığımız Kahraman 1956 yılında dönemin İngiliz Valisi tarafından yakalandıktan
sonra işkencelere maruz kalmış ama asla kahramanların (EOKA lı teröristler
kastedilmektedir.) sırlarını vermemiş daha sonra da mücadelesine devam etmiş 19 Kasım
1958'de ise teslim olmaktansa ölmeyi seçerek Yunan ideallerine bağlılığını göstermiştir.
Bahse konu törende GKRY lideri Anastasiadis tarafından yapılan konuşmada ise Yunanistan
ve Lefkoşa hükümetlerinin Kıbrıs sorununun çözümünde şu ana kadar kendisi tarafından
izlenen politika ile tamamen aynı çizgide oldukları ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

ABD - AMERİKA
- ABD Kaşıkçı raporunu Salı günü (yarın) açıklayacak... Amerika Başkanı Donald Trump,
CIA’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
hakkındaki yargısının, erken yapılmış bir değerlendirme olduğunu söyledi. CIA, Kaşıkçı’nın
öldürülmesi talimatının bizzat veliaht prens tarafından verildiği sonucuna varmıştı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Trump, “Bu cinayet asla olmamalıydı” ifadesini
kullandı. Salı açıklanması beklenen rapor, Amerika’nın, Kaşıkçı’nın kimin tarafından
öldürüldüğüne inandığını ve etkilerinin neler olacağını ortaya koyacak.
- Trump cinayetin ses kaydını dinlemeyecek... Amerika Başkanı Donald Trump 2 Ekim’de
İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemediğini belirtti. Trump, “çünkü acı verici bir
kayıt, korkunç bir kayıt” dedi.
- Afganistan'da 2019 ilkbaharına kadar barış anlaşması bekliyoruz... ABD’nin Afganistan
özel temsilcisi, Nisan 2019’a kadar Taleban’la bir barış anlaşmasına varılmasını hedefliyor.
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Yerel basına göre Kabil’de ABD, Afgan hükümeti ve Taleban arasında yapılması planlanan
görüşmelere Zalmay Halilzad liderlik edecek. Afganistan’da Nisan 2019’da başkanlık
seçimlerinin yapılması bekleniyor. Barış görüşmelerinin bu tarihten önce tamamlanması ve
anlaşmaya varılması umuluyor. Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Zalmay Halilzad
görüşmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi.
- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Taliban Afganistan'da kaybetmiyor... ABD basınında
yer alan haberlere göre, Dunford, Kanada'da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu'nda
yaptığı konuşmada, Taliban'ın 'kaybetmediğini' ve Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için
'askeri bir çözüm' olmadığını söyledi. Taliban ile ilgili açıklamalarda bulunan Dunford, "Şu
an için kaybetmiyorlar. Bence bunu söylemek adil olur" dedi. ABD ve NATO müttefiklerinin,
Taliban'ı savaşa son vermeye ikna etmek için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya
çalıştığını ifade eden Dunford, "Taliban'ın bir noktada uzlaşmak zorunda olduklarını bildiğine
inanıyoruz. Başarının anahtarı, Taliban'ı müzakerelere teşvik etmek için tüm baskıyı bir araya
getirmek" diye konuştu.
- Meksika-ABD sınırında halk göçmenleri protesto etti... Orta Amerika'dan ABD'ye geçmek
isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede
gerginlik yaşanıyor. BBC'nin haberine göre, çok sayıda göçmenin Meksika'nın kuzeybatısında
yer alan Tijuana kentine gelmesi nedeniyle bölge halkı protesto düzenledi.
- Eski Peru Cumhurbaşkanı Uruguay'dan sığınma istedi... Peru'nun rüşvetle suçlanan ve
ülkeden çıkışı yasaklanan eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia, başkent Lima'daki Uruguay
Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundu. Garcia, rüşvet karşılığı Lima metrosunun inşaat
ihalesini Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'e vermekle suçlanıyor. Suçlamaları araştıran
mahkeme Cumartesi aldığı kararla, Garcia'ya soruşturma süresince 18 ay yurt dışına çıkış
yasağı getirdi.
RUSYA
- 2025'e doğru Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ı Moskova tarafından karşılanacak...
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, dünyanın en büyük gaz üreticisi
Rusya’nın Kuzey Akımı 2, Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) ve Türk Akımı projeleriyle Avrupa
ve Asya’daki etkisini giderek arttırdığını yazdı. Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden
bu yana Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmeye devam ettiği belirtilen haberde, geçen yıl
Rusya'nın Avrupa'daki toplam gaz talebinin üçte birini karşıladığı kaydedildi. Uzmanlar,
2025'e doğru Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'nın yine Moskova tarafından
karşılanacağını öngörüyor. Almanya'da 2022'de son nükleer reaktörün ve kömürle çalışan
birçok elektrik santralin kapanacak olmasının da Rus doğalgazına talebin artmasına neden
olacağı belirtilen yazıda, "Rusya'dan ek sevkiyatlar Avrupa'yı daha rahat bir konuma
getiriyor" ifadeleri kullanıldı.
- Kremlin Sözcüsü Peskov: Türk Akımı, Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçekten yardımı
olacak bir proje... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı'nın popülist politikalar
sonucu ortaya atılmış bir proje olmadığını, bu doğalgaz boru hattı projesinin hem Türk
ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin korunmasına yardımcı
olacağını söyledi.
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ASYA - PASİFİK
- ABD-Çin kavgasının gölgesinde APEC zirvesi: İlk kez ortak bildiri yayımlanamadı... Asya
Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle
liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamadı. Pasifik ülkeleri arasında son 29 yılda ilk
defa bir zirvede deklarasyon yayımlanmadı. 21 ülkenin katıldığı zirveye ABD ile Çin
arasındaki ticaret savaşları damga vurdu. "Odada iki muazzam dev vardı" betimlemesini
yapan O'Neill, bütün dünyanın küresel güçler ABD ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle
endişeli olduğunu belirtti. Papua Yeni Gine lideri, zirvenin konusu olmamasına karşıni iki
ülke arasındaki Dünya Ticaret Örgütü anlaşmazlıklarının da suyüzüne çıktığını kaydetti.
- ABD yönetiminin Kuşak ve Yol projesine yönelik eleştirilerine Çin Dışişleri yanıt verdi...
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in
Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için
altından kalkılamayacak krediler sunduğu suçlaması üzerine, Pekin'den açıklama geldi. Çin
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, hiçbir gelişen ülkenin Pekin'le işbirliğinden
dolayı borç çukuruna sürüklenmediğini, Washington'ın başkalarını eleştirmeyi bırakıp
sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmasını sağlaması gerektiğini belirtti.
- Afganistan Yüksek Barış Şurası: Taliban ve ABD anlaştı... Yüksek Barış Şurası Başkan
Yardımcısı Din Muhammed, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel
Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı
güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını söyledi. Taliban ile barış görüşmelerinin
birinci etabının çok yakında başlayabileceğini dile getiren Muhammed, yabancı güçlerin
çekilmesi, örgütün tutuklu üyelerinin serbest bırakılması ve örgütün kara listeden silinmesinin
Taliban'ın başlıca barış şartları olduğunu belirtti.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Putin bugün Türkiye'de... TürkAkım projesinde, doğal gaz boru hattının deniz bölümü
tamamlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin de katılacak. Projenin 2019 yılında tamamlanarak gaz sevkiyatının başlaması
planlanıyor. Projenin deniz bölümü tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törenin ardından,
Erdoğan ve Putin başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek. İki liderin, başta Suriye olmak
üzere, bölgesel konuları ele alması bekleniyor.
- Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığında arama yapacak... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy,
Rum yönetimini Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri konusunda uyardı. Aksoy,
Türkiye'nin KKTC'nin kıta sahanlığında da arama faaliyetlerine başlayacağını söyledi. KKTC
Dışişleri Bakanlığı ise um Yönetimi’nin Kıbrıs Türkü’nün doğal kaynaklar üzerindeki
haklarını göz ardı eden, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı sondaj faaliyetlerine aynen
karşılık verileceğini açıkladı.
- Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Bunun adı Devlet AŞ.... Sönmez, Fon'un
yapısını seminer formatında, beyaz tahtaya çizerek anlattı. Tahtaya ilk olarak "Türkiye Varlık
Fonu ne değildir?" sorusunu yazan Sönmez, "Banka değildir, borç vermez. Merkez bankası
değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Emeklilik fonu
değildir, maaş kesintisi havuzu olmaz. Özelleştirme İdaresi değildir, öyle bir amacı da, yetkisi
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de yoktur" dedi. Sönmez, devamında "Varlık Fonu nedir?" sorusunu yanıtladı. "Türkiye
Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformudur. Bunun yanı sıra Türkiye'nin stratejik
yatırım platformu ve Türkiye'nin büyük ve stratejik yatırım partneridir" diyen Sönmez,
"Türkiye'nin büyük ve stratejik yatırım partnerliği konusunda birinci sırada Yatırım Ofisi,
ikinci sırada biz geliyoruz" ifadesini kullandı. Bu sırada tahtaya bir bina çizen ve çatının tepe
noktasına işin adını büyük harfle DEVLET A.Ş. olarak yazdı.
TERÖRLE MÜCADELE
- Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine 17 Kasım 2018'de düzenlenen hava
harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları
imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı terörist etkisiz hale
getirilmiştir.
- Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekatı kapsamında, son üç hafta
içerisinde yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 49 bölücü terör örgütü mensubu
etkisiz hale getirilmiştir.
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