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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER

SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
(ÖZEL HABER) SDG Fırat Nehri üzerine 'sınır muhafızı' konuşlandırıyor… 'SDG'
Fırat’ın batısında Özgür Suriye Ordusunun kontrolü altındaki mevzilerin karşısındaki Fırat
nehrinin doğu yakasındaki bölgelere 'sınır muhafız güçleri' konuşlandırmaya başladı. 'SDG'
doğu Halep kırsalında Sarin kenti kuzeyinde Essebt Şimali köyünde uluslararası koalisyona
bağlı üsten o güçlere dört çekerli araçlar, hafif ve orta silahlar, gece görüş dürbünleri, lojistik
ekipman ve haberleşme cihazlarını içeren teçhizat taşımaya başladı. 'Sınır Muhafız güçleri'
Aşşuyuh Tahtani beldesinde aynı şekilde Aşşuyuh Tahtani ve Aşşuyuh Fevkani beldeleri
arasında, Tel Ennasıriyeh ve Carablus kenti karşısında Zor Mağar köyünde konuşlanacak ve
Fırat nehri yakasına yapışık belde okulunu karargah olarak edinecek. Bu dört nokta önümüzdeki
haftalar içerisinde Özgür Suriye Ordusu güçleri karşısında yoğun bir şekilde konuşlanması
öngörülen 'Sınır Muhafız'ın ana noktaları olacak.
Suriye: Saldırıları püskürttük… Suriye devlet televizyonu, Şam havaalanına yönelik
dün geceki saldırıların hava savunma sistemleri tarafından püskürttüğünü iddia etti. Ancak daha
sonra SANA haber ajansı saldırı iddialarını yalanladı.
ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısında Menbic’te somut ilerleme sözü….
Jeffrey’in başkanlık ettiği ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn’un da bulunduğu
ABD heyeti, 07 Aralık Cuma günü Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı
üst düzey yetkilileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi. “Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye
Çalışma Grubu” adı altındaki üçüncü toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Ankara’nın terör
örgütü olarak gördüğü ancak ABD’nin destek verdiği PYD-YPG yapılanması bakımından
önemli bir uzlaşmaya varıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG’nin
kontrolündeki Menbiç konusunda “somut ilerleme taahhüdü” dikkat çekti. Böylece Türkiye’nin
boşaltılmasını ve Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine bırakılmasını talep ettiği Menbiç’in
kontrolünde yıl sonuna kadar değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı gündeme girdi. ABD’nin yıl
sonuna kadar Menbiç’te PYD-YPG’nin çekilmesini nasıl sağlayacağı izlenecek. Menbiç’in
sınır bölgesinde ABD ve Türk askerlerince yürütülen koordineli askeri devriye yerine Menbiç
Yol Haritası’nda hedeflendiği gibi yerleşim yeri içerisinde ABD ve Türkiye’nin birlikte ne
zaman askeri kontrol sağlayacağı da tartışılıyor. Ortak açıklamayla Menbiç’te yıl sonuna kadar
hangi gelişmeler yaşanacağı merak konusuna dönüşürken; Türkiye ve ABD’nin en geç Şubat
2019’da Suriye konusunda yeniden masaya oturma kararı aldığı da görüldü.
(ÖZEL HABER) JEFFREY Suriyeli muhalif Kürt teşkilatı ERNK temsilcileriyle
görüştü… ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de PYD dışında kalan
Kürtlerden oluşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile bir araya geldi. Gaziantep’te düzenlenen
toplantıda, Jeffrey rakip Kürtlerin taleplerini dinledi. ENKS temsilcileri Suriye ve özellikle
Rojava’daki sorunların çözümü için hazırladıkları projeleri Jeffrey’e vererek ABD’ye
ulaştırmak istediklerini vurguladı. Tensilci, “Amerika'nın bir Kürt projesi var. Biz de kendi
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görüşlerimizi onlara ileteceğiz ki Kürtlerin de talepleri Amerika'nın o projesinde yer alsın.”
dedi.
(ÖZEL HABER) ABD'nin Suriye'nin kuzeyini 'korumasından' geri adım atma yok…
Demokratik Birlik Partisi (PYD)'nin yönettiği özerk yönetimden kaynak, ABD'nin Suriye'nin
kuzeyini korumaktan geri adım attığı iddialarını yalanladı. Özerk yönetimde kaynak, ABD'nin
(taktik ve geçici) terimleri kullanması sayılmazsa eski açıklamalarından herhangi bir geri adım
atma durumunun bulunmadığını, açıklamanın özünün Türkiye ve Fırat'ın doğu bölgesinin
güvenliğinin garanti altına alınmasına, taciz ateşi açılmaması durumuna vurgu yaptığına,
ABD'nin bu konuyu devriyelerin ve gözlem noktalarının konuşlanması kararını aldığı zaman
vurguladığına işaret etti.
(ÖZEL HABER) ABD’nin Suriye’deki planlarına Türkiye’yi razı etme hamleleri…
PYD’li bir temsilci ABD'nin Suriye'de adımlarının Türkiye sınırından Irak'a ve Ürdün'e uzanan
birleşik bölgenin oluşmasına doğru yöneldiğine işaret etti. Temsilci, ABD'nin Fırat’ın
doğusunda başarısının Türkiye'nin girişimlerini soğutmasına, müttefiği Türkiye'nin Suriye
Kürdistan'ın da PKK'nın uzantısının bulunmasına ilişkin endişeleri konusunda bahaneler ve
argümanları geri çekmesine bağlı olduğunu belirtti. Bunun PKK ile PYD'yi tam olarak ayırıp,
PKK kadrolarının çıkarılmasıyla, belirli zaman periyodunda ABD'nin garantörlüğünde Mesut
Barzani'nin himayesinde PYD ve muhalif Kürt Ulusal konseyi (ENKS) arasında ciddi diyaloğa
başlamasıyla olacağını belirtti. Temsilci, bunun mevcut tüm oluşumların katılımları temelinde
Suriye Kürdistan bölgesi coğrafyasında yer alan Kürdistan bölgelerinin tümü hususunda açık
stratejiyi kapsayacak açık ve kapsamlı anlaşmaya ulaşmak için olacağını sözlerine ekledi.
(ÖZEL HABER) ABD’nin stratejik sabır politikası: Suriye için 5 önemli tedbir…
ABD’nin, Rusya’nın bu yılın sonuna kadar Suriye Anayasa Komisyonu kurma yükümlülüğünü
yerine getirememesi durumunda, ‘stratejik sabır politikası’ ile desteklenen ve beş diplomatik
ve askeri tedbir içeren alternatif seçenekleri öne süreceği ifade edildi. Bunlardan ilki, “doğu
Suriye'deki askeri varlığın devamlılığı, yerel güçlerin eğitilmesi ve diplomatların seferber
edilmesi ile bu varlığın güçlendirilmesi, mali bakımdan istikrarın sağlanması ve 1990'ların
sonunda Kuzey Irak'ta uygulanana benzer bir uçuşa yasak bölge kurulması” maddelerini
içeriyor. İkincisi ise 200 milyar dolar ile 400 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen
Suriye'deki yeniden yapılanmanın politik bir geçiş ile bağlanması ve güvenilir bir politik çözüm
elde edilmesidir. Washington, her ne kadar bazı ülkeler Avrupa Birliği’nin (AB) resmi
tutumundan uzaklaşmış olsa da, Avrupa ülkelerini pozisyonlarını korumaya sevk ediyor. Yeni
pozisyonun göstergeleri, Nisan ayında Brüksel’de yapılması planlanan toplantı kapsamında
ortaya çıkıyor. Ayrıca BM kurumları, Şam'da faaliyet gösteren uluslararası kurumlar için
bağlayıcı olacak “Suriye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak ilke ve kriterleri” gözden
geçiriyor. Üçüncü bir tedbir, Şam'daki rejimin siyasi olarak tanınmamasıdır. Bazı Arap ülkeleri
şu anda Suriye'ye gerçekçi bir şekilde bakıyor. Hükümeti Arap Birliği’ne geri döndürmeye
çalışan ülkeler var. İran'ın etkisini azaltmak için yeniden yapılanmaya katkıda bulunmayı
bekleyen ülkeler var. İlişkilerin iyileştirilmesini veya Moskova ile ilişkilerin zarar görmemesini
isteyen ülkeler var. Buna karşılık Washington, Arap Birliği sınırları ile ortak bir pozisyon
oluşturmaya çalışıyor. Öne sürülen dördüncü tedbir, Washington’un Suriye kurumlarına ve
rejime yakın figürlere yaptırım uygulamaya devam etmesidir. Yeni isimlere ve işadamlarına
yönelik Washington ve Brüksel'de yeni bir yaptırımlar listesi yayınlanması bekleniyor.
Washington ayrıca Arap devletlerine Suriye hükümetine ve birtakım şahıslara uygulanan
önceki yaptırımlara uymaları çağrısında bulunuyor. Beşinci tedbir ise bu bağlamda çalışan sivil
ve uluslararası kuruluşların desteği ile hesap verebilirlik dosyası açılmasıdır.
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(ÖZEL HABER) SDG/YPG unsurlarını Türkiye sınırına konuşlandırdı, karargahlarını
tahliye etti… SDG/YPG, Rakka kırsalında Tel Abyad kenti ve Haseke kırsalında Ra's El Ayn
kentinde Türkiye ile sınır şeridi boyunca yeni gözlem noktaları kurdu. Özel kaynağın haberine
göre, ABD güçlerinden bir kaçı sınıra yakın noktalarını güçlendirmeye başlayan Türkiye
sınırına yakın SDG unsurlarına eşlik etti. Kaynak, SDG’nin Cuma günü batı Haseke
kırsalındaki karargahlarından birçoğunu boşalttığını, tahliyenin bölgede koalisyon uçaklarının
yoğun uçuşuyla tamamlandığını sözlerine ekledi. SDG’lilerin son zamanlarda Türkiye sınırına
yakın mekanize (zırhlı) araçlarını Rakka kenti istikametine çektiği belirtiliyor.
Suriye Demokratik Meclisi: Doğu Fırat’ta ABD varlığı gerekli… Suriye Demokratik
Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı Riyad Dirar,
ABD’nin liderliğini yürüttüğü Koalisyon’un DEAŞ ile mücadelede Fırat’ın doğusunda
varlığının gerekli olduğunu söyledi. Riyad Dirar bu ayın başında gerçekleştirilen diyalog
toplantısında Şarku’l Avsat’a “Rusya ve İran, rejimin talebiyle Suriye’ye girmelerinin meşru
olduğunu iddia ediyor. Biz de 2011 baharında halk ayaklanmasıyla rejimin düştüğünü
söylüyoruz” açıklamasında bulundu.
ORTADOĞU-AFRİKA
Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bildirgesi: Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı
destekliyoruz… Riyad'da toplanan Körfez İşbirliği Konseyi 39. Zirvesi sonunda yayımlanan 72
maddelik kapanış bildirgesinde, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan yönetiminin
takındığı tavır ve olayın aydınlatılması için yerine getirdiği icraat ve çalışmaların KİK
tarafından desteklendiği ifadeleri yer aldı.
200 bin Yahudi Fransa’dan İsrail’e taşınabilir… İsrail Diaspora Bakanı Naftali Bennet,
Fransa’da yaşayana yaklaşık 200 bin Yahudinin en yakın zamanda İsrail’e taşınmaya hazır
olduğunu belirtti. Ynet’in aktardığına göre, İsrail hükümetinin bugün düzenlediği toplantıda,
Fransa’daki protesto eylemleri ve bazı Avrupa ülkelerinde Yahudi karşıtı eğilimlerin
güçlenmesi bağlamında yeni göç dalgasına hazırlık seviyesi değerlendirildi. Toplantı
sonrasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa’daki Yahudilerin İsrail’e taşınmasını
teşvik etme programının oluşturulması emrini verdi.
Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi görevi MOSSAD’a verildi… İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesinde Körfez
ülkelerinden Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştığı ifade edildi. Öte yandan
Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı
bir sırada Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilerle herhangi bir savaşın çıkmasını
istemediğini açıkladı. Başbakan'ın Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimler öncesi
Tel Aviv-Riyad ilişkilerinin düzeltilmesini hedeflediği belirtilen haberde, Netanyahu'nun bu
bağlamda gerekli girişimlerde bulunması için Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görevlendirdiği
kaydedildi. Tel Aviv ile Riyad arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik
girişimlere ABD'nin de dahil olduğu aktarıldı.
Hizbullah: İsrail'de füzelerimizin ulaşamayacağı bir nokta yok… İsrail'in, 2006 yılından
bu yana Hizbullah'ın gücü nedeniyle Lübnan'a karşı bir girişimde bulunmadığını ileri süren
Lübnan Hizbullah’ı genel sekreter yardımcısı Kasım, Hizbullah'ın savaşa dönüşecek bir eylem

3

yapmayacağını ancak, İsrail'in saldırması halinde karşılık vereceğini söyledi. Kasım, "İsrail'de
Hizbullah füzelerinin ulaşamayacağı bir nokta yok" diye konuştu.
IŞİD Irak’ta halen aktif mi?... 9 Aralık 2017 tarihinde Irak Başbakanı Haydar El-Abadi,
televizyondan yaptığı konuşmasında, Irak’ın IŞİD’i mağlup ettiğini ve Irak topraklarının
IŞİD’ten geri alma sürecinin sonuna geldiğini ilan etmişti. Bu açıklamanın ardından birçok kişi
IŞİD’in tamamen ortadan kaldırılmış olduğunu düşündü ama ülkeden gelen son haberler
örgütün Irak’ın bazı bölgelerinde hala aktif olduğunu ortaya koyuyor. IŞİD, Irak’ta önemli
isimlere karşı suikastler düzenliyor, Irak kuvvetlerine bombalı saldırılar yapıyor ve sivilleri
kaçırıyor. Iraklı yetkililer, IŞİD’in yeniden toparlanmaya çalıştığını, bazı bölgeleri yeniden ele
geçirmesinin sürpriz olmayacağını, ancak güvenlik güçlerinin buna hazırlıklı olduğunu
söylüyor. Irak’ın yeni Başbakanı Adil Abdülmehdi, geçen ay düzenlediği basın toplantısında,
Suriye’nin güneyindeki Deyrelzor bölgesinde, yüzlerce IŞİD militanının Irak’a geçmeye
çalıştığını söyledi. Irak hükümetinin elinde, ülkede ne kadar IŞİD militanı kaldığına dair kesin
bir resmi rakam bulunmuyor. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS)
yayınladığı son rapora göre, Irak ve Suriye’de hala 20 ila 30 bin civarında IŞİD militanı olabilir.
Bunların 10-15 bin kadarının Irak’ta olduğu sanılıyor. “IŞİD ve Irak’ta Devam Etmekte Olan
Aşırıcılık Tehdidi” başlıklı CSIS raporunda, ülkede 2017-2018 yılları arasında Irak hükümetine
ait hedeflere saldırıların arttığına dikkat çekildi. Raporda IŞİD’in Irak’ta ayda ortalama 78
saldırı düzenlediği, bunun 2016 yılı rakamlarından yüksek, 2017’deki sayılardan düşük olduğu
belirtiliyor. Raporda IŞİD’in özellikle tartışmalı bölgelerdeki direnişinin devam ettiği, 20172018 arasında Kerkük bölgesindeki saldırıların iki kattan fazla arttığı belirtiliyor.
Suudi Arabistan 2 şüpheliyi iade etmeyecek… Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan Açıklamada, İstanbul’daki
soruşturmada adı geçen ve yakalama kararı alınan 2 şüphelinin Türkiye’ye iade edilmeyeceği
belirtildi.
Netenyahu: İran’ı Suriye’den çıkartmak için çalışıyoruz… İsrail Başbakanı Binyamin
Netenyahu, 9 Aralık 2018 günü yaptığı açıklamada, İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan
sınırında başlatılan Kuzey Kalkanı harekatının başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
Netenyahu askerlerin tünellerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için zor şartlar altında
kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve kendilerinin Batı Şeria ile Gazze şeridinde
herhangi bir askeri oluşumla karşı karşıya gelmeyi düşünmediklerini söyledi. Kuzeydeki tünel
tehdidinin ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini dile getiren Netenyahu, ayrıca
İsrail’in, İran’ı Suriye’den çıkarmak için çalışmaya devam ettiğini, bu çerçevede bir çok işi
başardıklarını ancak görevlerinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Hizbullah ve onun
destekçisi İran’a karşı yaptırımların artırılması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğünü
belirten Netenyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de yaptığı görüşmede değinerek, İsrail
Savunma Kuvvetleri ve Rus askeri heyetleri arasında çok yakın bir tarihte bir toplantı
düzenleneceğini, kendisinin Putin ile daha sonra da görüşmelerde bulunacağını vurgulayarak,
Putin’e Hizbullah’a ait tüneller ile Lübnan’ın elinde mevcut akıllı füzeleri ortadan kaldırmak
istediklerini söyledi.
Ruhani; ABD’nin küstahlığına katlanmak zorunda değiliz… İran, Türkiye, Rusya, Çin,
Afganistan ve Pakistan Meclis Başkanlarının katılımıyla 8 Aralık 2018 günü Tahran’da
düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “ABD’nin İran
karşıtı yaptırımlarını, İran halkını hedef alan açık bir ekonomi terörü olduğunu” ifade
ederek, “ABD’nin yaptığı küstahlıklara katlanmak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.
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Ruhani’den uyuşturucu, mülteci ve terörizm tehdidi… İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
ABD’nin yaptırımları sonucu Tahran’ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zayıflarsa, Batı
ülkelerinin “uyuşturucu, sığınmacı ve terörizm sağanağına uğrayacağını” söyledi. Devlet
televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında Ruhani, “Yaptırımları dayatanları
uyarıyorum, eğer İran’ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi etkilenirse uyuşturucu, mülteci
ve terörizm tufanından korunamazsınız” ifadelerini kullandı.
Kral Selman, KİK’in varlığının korunması gerektiğini vurguladı… Suudi Arabistan Kralı
Selman bin Abdulaziz, Riyad’ın ev sahipliğinde düzenlenen 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)
Zirvesi’nin açılış oturumunda, KİK’in varlığının korunması gerektiğini vurguladı.
Suudi Arabistan’ın, tüm uluslararası forumlarda İslami ve Arap meselelerini savunmaya devam
edeceğini dile getiren Kral Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmeyi amaçlayan ve
başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasını içeren Filistin davasının öncelikleri
arasında yer aldığını söyleyerek, uluslararası topluma, Filistin halkını korumak için gerekli
tedbirleri alma çağrısında bulundu. Konuşmasında İran konusuna da değinen Kral Selman,
“İran rejimi, komşu ülkelerin içişlerine olan müdahalelerini sürdürüyor. Bölgemiz ise aşırılık
ile teröre maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.
Kuveyt Emiri'nden Körfez ülkelerine çağrı: Birbirinize saldırmayı bırakın… Suudi
Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin
açılışında konuşan Kuveyt Emiri, "Körfez ülkelerinin birliğini koruma ve refahlarına yardımcı
olma duruşumuzdan yola çıkarak ilkelerimize darbe vuran ve toplumumuzda nefret tohumları
doğuran enformasyon kampanyalarını durdurma çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Washington: Yemen'de Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik İran tehditlerine yer yok…
ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, Suudi
Arabistan ve BAE'ye yönelik İran destekli herhangi bir tehdidin, Yemen’in geleceğinde yeri
olmayacağını söyledi. Abu Dabi’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lenderking, "ABD
yönetimi, Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu’na olan desteğin
durdurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Koalisyonun desteklenmesinin gerçekten gerekli
olduğuna inanıyoruz. Eğer desteğimizi durdurursak, yanlış mesaj göndermiş oluruz. Zayıflamış
bir Yemen’den ziyade, bölgesel ve küresel istikrarı güçlendirecek istikrarlı ve birleşik bir
Yemen istiyoruz. Suudi Arabistan ve BAE’ye yönelik İran destekli tehditlerin Yemen’in
geleceğinde yer yok” diyerek koalisyonun Yemen'deki El Kaide ve DEAŞ militanlarıyla
mücadele ettiğine işaret etti.
Avn ve Hariri arasında kriz gerginliği… Lübnan’da “Yeni Hükümet” krizi, Sünni, Şii,
Hristiyan ve Dürzi tüm tarafların payları ve Bakanlar Kurulu’nda temsil oranı üzerindeki
geleneksel anlaşmazlığın ötesine geçti. Uzayan kriz, Avn’ın Temsilciler Meclisi’ne “krizin
çözümünde inisiyatif alınması” üzere bir mektup göndermesinin ardından devlet politikasının
Bakanlar Kurulu üzerindeki yönetimini etkilerken, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve yeni
hükümeti kurmaktan sorumlu Başbakan Saad Hariri arasındaki ilişkiyi tehdit edici bir
anlaşmazlığa dönüştürmek üzere. Avn’ın parlamentoya mektubunun içeriğine henüz
değinilmemiş olsa da (Sünni) Müstakbel Hareketi, Hariri’den söz konusu görevin geri
alınmasını isteyen bir mesajın var olduğu kanaatinde. Bu durumsa, Sünnilere yönelik bir
provokasyon olarak nitelendiriliyor.
Veliaht Prens, Kral Selman Enerji Şehri (SPARK) projesinin ilk aşamasını başlatıyor…
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eş Şarkiyye bölgesindeki ed-Dammam
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ile el-Ahsa arasında yer alacak Kral Selman Enerji Şehri (SPARK) projesinin ilk aşamasını dün
başlattı. Suudi enerji sektörünün kalbinde, karayolu ile demiryolu ağlarının yakınında bulunan
yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alana inşa edilecek olan SPARK projesi üç aşamadan oluşuyor.
İlk aşama 12 kilometrekareyi kaplarken, buraya yönelik geliştirme çalışmalarının 2021'de
tamamlanması bekleniyor. Suudi Aramco şirketi, kentin altyapısını, Sanayi Şehirleri
ve Teknoloji Bölgeleri İdaresi (MODON) ile ortaklaşa geliştirecek, işletecek ve yönetecek.

AB – AVRUPA
Fransa’da sarı yelekliler olaylarının bilançosu… Fransa'da üst üste dört haftasonu artan
yakıt vergileri, yaşam pahalılığı ve diğer sorunlara karşı eylemler yapılıyor. Fransa Maliye
Bakanı Bruno Le Maire Sarı yelekliler protestolarının ülke ekonomisi için "bir felaket"
olduğunu söyledi. Fransa Perankendeciler Federasyonu Cuma günü yaptıkları açıklamada, 17
Kasım'da başlayan eylemlerin yol açtığı kaybın 1 milyar euro civarında olduğunu söylemişti.
Maliye Bakanı La Maire de geçen hafta restoranların kayıplarının yüzde 20 ila yüzde 50
arasında olduğunu belirtmişti. Bu arada Paris'teki yetkililer de çatışmaların milyonlarca euroluk
hasara yol açtığını ifade etti. Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara destek biraz azalsa
da, hala yüzde 66 seviyelerinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek ise yüzde
23'e geriledi. Protestoların bilançosu: 17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73
gözaltı, 24 Kasım : 166.000 eylemci- 84 yaralı - 307 gözaltı, 1 Aralım: 136.000 eylemci- 263
yaralı- 630 gözaltı, 8 Aralık: 125.000 eylemci- 118 yaralı - 1.723 gözaltı.
Macron sarı yeleklilerle görüşecek… Fransa'da Sarı Yelekliler protestolarının ülke
çapında hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Macron'un
Pazartesi günü sendika ve işçi temsilcilerinin taleplerini dinleyeceği açıklandı.
Fransa’dan Trump’a: içişlerimize karışma… Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Donald Trump'a söylüyorum. Biz ABD'nin
tartışmaları içinde yer almıyoruz. Bizi ulusumuzla baş başa bırakın." ifadelerini kullandı.
Fransız Bakan, Trump'ın, Fransa'nın işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.
Fransa'daki 'sarı yelekliler' krizinde Rusya'nın eli aranıyor… Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian, Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği'nin (SGDSN)
Rusya'nın ‘sarı yelekler' protestolarında eli olduğu iddialarını araştırmaya başladığını belirtti.
Belçika ve Hollanda’da sarı yelekli protestosu… Belçika’da polisi Başbakan Charles
Michel’in istifasını isteyen Sarı Yelekliler’in protestosunda göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su
kullandı.Brüksel’deki gösteride protestocular polise taşların yanında bazı cisimler fırlattı.
Brüksel polis sözcüsü Ilse Van de Keere 400 civarında protestocudan 100’ünün gözaltına
alındığını kaydetti. Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen gösteride olay çıkmadı.
Protestocular şarkılar söyleyerek yürürken, sokaktan geçenlere de çiçekler verdi. Lahey’de de
yaklaşık 100 kişi Hollanda Parlamentosu önünde gösteri düzenledi. Gösteride olay çıkmadı
ancak başkent Amsterdam’daki gösteride polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Almanya'da ülke çapında demiryolu grevi… Almanya genelinde pazartesi sabah 05.00
ile 09.00 arasında demiryolu çalışanları greve gidecek. Vatandaşların tren seferlerinde iptal ve
rötarlara hazırlıklı olmaları gerekiyor.
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May: Brexit'in reddedilmesi hükümeti düşürebilir… İngiltere Başbakanı May, AB'den
ayrılık şartlarını düzenleyen Brexit anlaşmasının parlamento tarafından reddedilmesinin ülkeyi
belirsizliğe ve erken seçimlere iteceğini söyledi. May, Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının
parlamentoda kabul görmemesinin ülkeyi derin bir belirsizliğe ve alışılmadık bir duruma
sürükleyeceğini belirtti. May, bu durumda ayrılığın gerçekleşemeyebileceğini veya anlaşmasız
bir ayrılık riskinin doğacağını ifade etti. Anlaşma, salı günü parlamentonun alt kanadı Avam
Kamarasında oylanacak.
BM Göç Paktı Belçika’da hükümeti dağıttı… Belçika'da Birleşmiş Milletler Göç Paktı
üzerinden başlayan tartışma koalisyon hükümetinin dağılmasına neden oldu. Flaman
milliyetçisi N-VA hükümetten çekildiğini açıkladı. N-VA üyesi İçişleri Bakanı Jan Jambon
RTBF televizyon kanalında bir açıklama yaparak hükümetten çekildiklerini kamuoyuna
duyurdu. Jambon kendisiyle birlikte maliye, savunma bakanları ve göçten sorumlu devlet
müsteşarının da istifa ettiğini söyledi. Böylece Belçika'da genel seçimlere beş ay kala Charles
Michel hükümeti parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş oldu. Belçika Başbakanı Charles
Michel Perşembe günü parlamentoda yaşanan ateşli tartışmada Flaman milliyetçisi ve
muhafazakâr N-VA'nın itirazlarına rağmen Fas'ta BM Göç Paktı'nın imzalanacağı Birleşmiş
Milletler Konferansı'na gitme kararı aldığını açıklamıştı. Koalisyonu oluşturan diğer üç parti
de BM Göç Paktı'nın imzalanmasını savunuyor.
(ÖZEL HABER) Ukrayna Moldova sınırına hendek kazıyor… Kasım ayında Kerch
boğazında Rusya ile yaşanan krizden sonra Ukrayna’nın Lugansk, Donetsk, Vinnitsa, Nikolaev,
Odessa, Summi, Harkov, Çernigov, Herson illerinde sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna Devlet
Başkanı Poroşenko, sıkıyönetimin bir savaş ilanı anlamına gelmediğini, sadece güvenlik ve
savunma tedbirlerini güçlendirmek için böyle bir kararı gerektiğini söylese de Sıkıyönetimin
ilan edilmesinden sonra gözler ilk olarak Moldova - Ukrayna sınırının bir bölümünü oluşturan
Transdinyester sınır bölgesine çevrildi. 2014 yılındaki çatışmalar sırasında Transdinyester –
Ukrayna arasındaki sınır hattına tanksavar mayınlar konulan bir hendek hattı kazılmıştı fakat 4
yıldır sınırda herhangi bir çatışma veya gerginlik yaşanmadı. Alınan sıkıyönetim kararından
sonra bu hatta ilave olarak Mohyliv - Podilsky hattında olası bir saldırıya karşı hendeklerle
hazırlanması ve sınır hattına yakın 3 yeni karakol yapılması kararı alındı. Yerel idari yetkililer
tarafından olası çatışma durumunda bölgedeki kolluk kuvvetleri – devlet kurumları ve halkın
arasındaki koordinasyonun hızlandırılması için çalışmaların başlatıldığı, tehditlere karşı derhal
mobilize olmak gerektiği belirtildi.
(ÖZEL HABER) Ukrayna: Rusya’nın tehditleri en üst seviyeye ulaştı… Ukrayna
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Viktor Mujenko 8 Aralık 2018 tarihinde düzenlediği basın
toplantısında kritik açıklamalar yaptı. Açıklamada; Rusya’nın Ukrayna ile olan sınırını askeri
yönden takviye ettiğini ifade ederek, an itibarıyle Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan tehditkar
tutumunun 2014 yılından bu tarafa en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Toplantıda uydu
görüntülerini de paylaşan Mujenko, Rusya’nın son iki hafta içerisinde Ukrayna sınırına 18 Km.
mesafede konuşlu bulunan T-62 M tank sayısını 93’den 250’ye çıkardığını vurgulayarak,
Kiev’in, Rusya’nın bu hamlesine karşı olarak Rusya sınırına Kara ve Hava Kuvvetleri
birliklerini sevk ettiğini söyledi.
Ukrayna-Rusya sınırında askeri yığınak artıyor… Google Earth'ten alınan resimlere
göre yüzlerce Rus ana muharebe tankı Kamensk-Shakhtinsky yakınlarındaki yeni askeri üste
görüntülendi. Bazı kaynaklara göre Cumartesi saat 18:00 civarında Shumy, Pisky, Nevelske,
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Taramchuk,, Chermalyk ve Hnutove bölgelerinde Ukrayna güçlerine 82mm havan, bomba atar
ve yüksek kalibreli makineli tüfeklerle saldırılarda bulunuldu.
Ukraynalı general: Kiev, nükleer silah üretmek için benzersiz imkanlara sahip…
Ukrayna'nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk, Kiev'in nükleer silah üretmek için
benzersiz entelektüel, organizasyonel ve finansal imkanlara sahip olduğunu savundu.
Obozrevatel televizyonuna demeç veren Garaşuk, Ukrayna'nın nükleer silah üretmek için
benzersiz imkanlara sahip olduğu iddiasını gündeme getirerek, Kiev'in sadece atom bombası
değil, füzeler için tam teşekküllü nükleer başlıklar üretebileceğini kaydetti.
DİTİB Almanya’da soruşturulmayacak… Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan
Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV), Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ülkedeki
faaliyetlerini takibe almayacağı belirtildi. Eyalet İçişleri Bakanı Pistorius, "DİTİB'in
izlenmesinin gerekli olduğu görüntüsü vermek, karşılıklı diyaloğa hiçbir şekilde fayda
sağlamaz. Aşağı Saksonya istihbaratı DİTİB'in Aşağı Saksonya ve Bremen eyalet
teşkilatlarında anayasaya düşman çabalar olduğuna dair dayanak noktaları görmüyor." ifadesini
kullandı.
İspanya’da Slovenya örneği verilmesi kriz çıkardı… İspanya'nın doğusunda ayrılıkçı
Katalonya özerk yönetiminin başkanı Quim Torra'nın bağımsızlık için "Slovenya" örneğini
vermesi İspanya'daki diğer siyasi partilerin tepkisini çekti. Katalonya özerk yönetim başkanı
Quim Torra, Brüksel'de cumartesi günü "Cumhuriyet Konseyi" adı altında yapılan bağımsızlık
girişimiyle ilgili bir toplantıda kullandığı ifadelerle Katalonya sorununu daha da alevlendirdi.
Torra'nın "Slovenyalılar tüm sonuçlarıyla devam etme kararı aldılar. Onlar gibi yapacağız ve
özgür yaşamak için her şeyi yapmaya hazırız." şeklindeki ifadelerine İspanya'da iktidar partisi
ve ana muhalefet partileri tepki gösterdi. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Sekreteri
ve Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos, Katalonya'daki durumun Slovenya ile hiçbir benzerliği
olmadığını belirterek, Katalonya başkanını "birlikte yaşamayı tehlikeye atarak sorumsuzca
hareket etmekle" suçladı.

YUNANİSTAN –KIBRIS
(ÖZEL HABER) Çipras’ın Rusya ziyaretinde önemli açıklamalar… Yunanistan
Başbakanı Çiprasın RF ziyareti sırasında Putin ile yaptığı ortak basın açıklamasında Çipras
tarafından ifade edilen önemli hususlar şunlardır: " Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve enerji
konusundaki gelişmeleri konuştuk. Tabii ki bu arada Türkiye'nin silahlanma programı ve direkt
bize karşı ilan ettiği Casus Belli ile ilgili görüşlerimizi de Putin'e ilettim. Kıbrıs konusunda
Rusya'nın istikrarlı diplomatik girişimlerini konuştuk. Bu kapsamda BM kapsamında
bulunabilecek bir çözümü ve BM Güvenlik Konseyi'nin oynayacağı rolü, ayrıca Suriye ve
Libya'da yaşanan gelişmeleri ele aldık. Kıbrıs'lı yetkililerle RF yetkililerinin dün Rusya'nın
Kıbrıs konusundaki açıklamalarına ilişkin konuştuklarını biliyorum. Aynı zamanda Kıbrıs
lideri Anastasiadis ile de görüştüm kesinlikle kendilerinin adayı askerileştirme gibi bir
düşüncesi yok. Zaten yıllardır garantilerin kalkmasını Bu yüzden istiyoruz. Ada'nın
askerileştirilmesini engellemek için. Bu çok açık. Kıbrıs hükümeti bölgedeki tüm dost
devletlere ve Rusya"ya limanlarını kullandırıyor. Enerji çerçevesinde iki taraf Türk akımı boru
hattının inşası ile ilgili Yunanistan tarafının bu faaliyete katılımı ve işlerliği hakkında
incelemelerde bulundu. Rus tarafı Yunan şirketlerinin Rus doğalgazını Güney Akımı üzerinden
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Avrupa’ya taşıyacak boru hattının inşası faaliyetlerine Yunan şirketlerinin katılımı hususunu
incelemeye hazır olduklarını belirttiler. İki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi hususunda
anlaştık. Karadeniz’de kruvazör taşımacılığının arttırılması için çalışmalarda bulunacağız."

ABD
Trump’ı azil süreci başlatılacak mı?... ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat
Jerrold Nadler, gelecek ay Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmesinin
ardından Başkan Donald Trump’la ilgili azil oturumlarını başlatabileceklerini belirtti. Nadler,
Trump’ın kendisini dolandırıcılarla çevrelediğini ve 2016 seçimlerini kazanmak için bir
komplonun parçası olduğunu belirtti. Gelecek ay Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun
başkanlığını devralması beklenen Nadler, Kongre üyelerinin Trump’a yönelik suçlamaların ne
kadar önemli olduğunu değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.
Beyaz Saray Genel Sekreteri görevi bırakıyor… Amerika Başkanı Donald Trump,
Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti. Son
günlerde Kelly’nin bırakması için baskı altında olduğu yönünde haberler basına yansıyordu.
Trump, bir iki gün içinde yeni ismin açıklanacağını da kaydetti. Kelly’nin ayrılması Trump’ın
göreve başladığı 2017 Ocak ayından bu yana 3 Genel Sekreter ve 3 ulusal güvenlik danışmanına
sahip olacağı anlamına geliyor.
Trump yeni Genelkurmay Başkanı adayını açıkladı… ABD Başkanı Donald Trump
Mark Miley’i bir sonraki Genelkurmay başkanlığına aday göstereceğini belirtti. Trump twitter
mesajında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Milley’in Genelkurmay başkanlığı görevini
Joseph Dunford’dan devralacağını kaydetti.
Huawei soruşturmasında 'Paravan Şirket' iddiası… Çin’in teknoloji şirketi Huawei’in
mali işler müdürü Meng Wanzhou’nun Kanada’da gözaltına alınmasının ardında, şirketin İran’a
yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma var. Huawei’in İran’a
yönelik yaptırımları küresel bankacılık sistemini kullanarak ihlal ettiği belirtiliyor. Huawei'in
mali işler müdürü Meng Wanzhou, Kanada'da hakim karşısına çıktı. Kanada hükümeti savcısı
duruşmada Huawei'in mali işler müdürüne yönelik suçlamalar arasında Huawei'in Amerikan
yaptırımlarını ihlal eden mali faaliyetlerde İran pazarına erişim sağlamak için paravan bir şirket
kullanmanın da olduğunu savundu. Savcı John Gibb-Carsley, Huawei'in kurucusunun kızı
olarak büyük maddi imkanlara sahip olan Meng'in Amerika'da dolandırıcılık suçuyla karşı
karşıya olduğunu ve 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği için de Kanada'dan kaçabileceğini
söyledi. Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun kefalet duruşması bugün yapılacak.
Trump: ‘Rusya soruşturmasını sonlandırın’… Amerika Başkanı Donald Trump Rusya
soruşturmasının sonlandırılması çağrısını yineldi ve bir kez daha soruşturmayı “cadı avı” olarak
niteledi. Trump’ın açıklaması New York savcıları ve Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı
Robert Mueller’ın Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’le ilgili yayınladıkları dava
bilgilerinin ardından geldi. Trump twitter mesajında “Cadı Avı’na son vermenin zamanı geldi”
ifadesini kullandı.
ABD’li senatör: Selman suç ortağı… ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham,
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Senatoda düzenlediği
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Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan tüm senatörlerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed
bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğuna inandığını söyledi.
Göçmen Paktı'nı imzalamayan Şili: Göç insan hakkı olsaydı, sınırları olmayan bir
dünyada yaşardık… Şili hükümeti, anlaşmayı, 23 maddesinden 5'i hakkında ülkesinin "derin
farklılıklar"ı bulunduğu gerekçesiyle imzalamayı reddediyor. Şili'nin itiraz ettiği noktalar,
"Düzenli göç güzergahlarının uygunluğu ve esnekliğinin artırılması, göçü tetikleyen zayıf
noktaların azaltılması, göçmenlere temel hizmetler sağlama, her türlü ayrımcılığı ortadan
kaldırma ve göç anlayışını değiştirmek için uygulamalı halk söylemini teşvik etme, güvenli
şartlarda geri dönüşü ve geri kabulü kolaylaştırma" şeklinde sıralanıyor. Şili hükümeti, BM'nin
anlaşmada düzenli ve düzensiz göç arasındaki farka önem verilmediğini belirtirken göçün insan
hakkı olmadığını savunuyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rodrigo Ubilla, konuya ilişkin,
"Bizim durumumuz çok açık. Biz göçün insan hakkı olmadığını söylüyoruz. Hak olan şey,
ülkelerin yabancı vatandaşlar için giriş yükümlülüklerini belirlemesidir. Göç insan hakkı
olsaydı, o zaman sınırları olmayan bir dünyada yaşardık." dedi.

RUSYA
Rusya’dan ABD ile ilgili nükleer füze iddiası… Rusya basınında ABD ile ilgili çarpıcı
bir iddia yer aldı. Ülkede çıkan haberlere göre, ABD Nükleer Güvenlik İdaresi, W78
termonükleer savaş başlığı geliştirme programını yeniden uygulamaya koymaya hazırlanıyor.
Suriye’de Rusya ve ABD arasındaki söz düellosu sürüyor… Washington’dan Rusya’nın
ABD’ye yönelttiği kimyasal saldırı ithamına cevap vermesinin ardından taraflar arasındaki söz
düellosu sürüyor. Moskova’nın ABD’nin cevabına karşı cevabı gecikmedi. Washington
tarafından yayımlanan ve Moskova ile Şam’ın 24 Kasım 2018’de Halep’te kimyasal saldırı
gerçekleştirildiği iddialarının yalanlandığı verilere Moskova’dan cevap geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD’nin kimyasal saldırı olmadığı
konusundaki iddiaları teröristlerin İdlib’teki faaliyetlerini temize çıkarma girişimidir” ifadeleri
kullanılarak Halep’te kimyasal saldırı gerçekleştiğine dair ellerinde kesin deliller olduğu
belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ABD Dışişleri
bakanlığı tarafından yayımlanan ve kimyasal saldırının gerçekleşmediği ifade edilen verilerin
doğru olmadığı belirtildi.
ASYA – PASİFİK
Ermenistan’da erken seçim yapıldı… Ermenistan’da halk erken parlamento seçimleri
için dün sandık başındaydı. Resmi olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan yüzde 59,71 ile
Başbakan seçildi. Reformcu lider Nikol Pashinyan Mayıs ayında haftalarca süren protestoların
ardından iktidara gelmişti. Protestolar dönemin Başbakanı Ser Sarkisyan’ın ani istifasına neden
olmuştu. Sarkisyan aynı zamanda Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanıydı. Sarkisyan’ın
Cumhuriyetçi Partisi Pashinyan’ın Başbakan olmasını önce engellemiş protesto gösterilerinin
artması üzerine Pashinyan’ı destekleme kararı almıştı. Gelişmelerin ardından Başbakan olan
Pashinyan erken seçimler için istifa etmişti. Pashinyan ülkenin şu anda geçici başbakanı.
Uzmanlar Pashinyan’ın seçilmesini, partisinin de parlamentoda kontrolü ele geçirmesini
bekliyor. Eski bir gazeteci olan Pashinyan bir dönem cezaevinde kalmıştı. Rusya’yla yakın
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ilişkiler ve yolsuzlukla mücadele sözü veriyor. Pashinyan ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği’yle
de ilişkileri güçlendirmeyi taahhüt ediyor.
Çin’e 1 Mart’a kadar süre… Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer,
Amerika’yla Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin 1 Mart’a kadar başarılı bir sonuca varması
gerektiğini belirtti. Lighthizer, aksi durumda Çin ürünlerine yönelik yeni vergilerin hayata
geçeceğini kaydetti. Küresel piyasalar dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki
görüşmelerin başarısız olması ihtimaline karşı gergin.
ABD’nin Pekin büyükelçisi Huawei olayı nedeniyle Dışişlerine çağrıldı… Çin Dışişleri
Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri Bakanlığına
çağırdı. Lı görüşmede, ABD'nin Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'ya
yönelik "mantıksız yakalama kararını güçlü şekilde protesto ettiklerini" bildirdi. Lı, ayrıca
Pekin yönetiminin, ilave önlemler alıp almamasının ABD'nin eylemlerine bağlı olacağını
belirtti. Çin, dün de Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmış,
Kanada'nın Mıng'ın yasal haklarını koruması gerektiğini, aksi durumda ülkenin katlanması
gereken sonuçları olacağını söylemişti.
Taliban saldırısı; 8 asker öldürüldü…. Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki
Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını
kaybetti. Saldırıda 10 askerin de örgüte esir düştüğü bildiriliyor.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
Çingene Kızı Mozaiği ait olduğu yere döndü… Çingene Kızı Mozaiğinin eksik olan 12
parçası, ABD Ohio eyaletinde bulunan Bowling Üniversitesi’nden, ait olduğu topraklara
getirilmesi amacıyla Zeugma Mozaik Müzesi’nde tanıtım töreni düzenlendi. Amerika’nın Ohio
eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesine satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar
burada sergilenen Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik olan 12 parçası ait olduğu topraklara döndü.
Lice davasında dört yıl sonra karar… Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1993 yılında çıkan
ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu, 16
kişinin ölümüyle ilgili dava karara bağlandı. Davanın tek sanığının beraat etmesine davanın
tarafları tepki gösterdi. Güvenlik gerekçesiyle İzmir’e taşınan dava Cuma günü son kez görüldü.
Gece geç saatlere kadar süren davanın tek sanığı dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı
emekli Albay Eşref Hatipoğlu hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, Hatipoğlu’nun üzerine
atılı suçları işlediğinin sabit olmadığını belirtti. Diğer sanık Tünay Yanardağ’ın hakkındaki
dava ise sanığı öldüğü gerekçesiyle düşürüldü.
30 milyon kişi sorunu evlerde oturuyor… Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Akbal, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19.5 milyon
konuttan 7.5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri sorunlar olduğunu söyledi.
Akbal, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde 7.5 milyon sorunlu konutta
en az 30 milyon kişi yaşıyor" dedi. Türkiye'de konut sayısının 19.5 milyon olduğunu belirten
Akbal, ülkede son yıllarda satılan konut sayısının bir milyonu aştığını, geçen yıl 1.4 milyon
konutun el değiştirdiğini söyledi.
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Teknoloji Bankası kuruldu… Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En
Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı: Polis ve jandarma hakkında şikayetler yüzde 90 azaldı… İçişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emniyet personeline yönelik 'işkence' ve 'kötü
muamele' iddialarına ilişkin şikayetlerdeki büyük düşüş, BİMER ve CİMER'e yapılan
müracaatlara yansıdı. 2016 yılında 302 şikayet yapılırken 2017'de bu sayı 165'e geriledi. Bu
yılın aralık ayına kadar ise şikayet sayısı 28'e düştü. Buna göre, son iki yılda polisin kötü
muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 azaldı. AA'nın aktardığı habere göre, emniyet
ve jandarma personeli hakkında 'işkence' ve 'kötü muamele' iddialarına ilişkin adli
soruşturmalarda da azalma yaşandı. Buna göre, her iki kurumun personeliyle ilgili 2016 yılında
99, 2017 yılında 33, 2018'de ise 13 adli soruşturma yürütülüyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan
şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına
alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Van’da 2015 yılında yapılan bir ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü
faaliyetlerinin finansmanı ve desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.
AĞRI'nın Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen
operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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