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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
Suriye ordusu, Ürdün sınırında karadan havaya füzeler buldu… Suriyeli bir askeri
kaynağın açıklamasına göre Suriyeli birlikler, Dera'da Ürdün sınırına birkaç metre mesafedeki
kaya tünelleri içinde 20 karadan havaya füze tespit etti. Son bir ay içinde Suriye'nin güneyinde
düzenli olarak farklı terör örgütlerine ait silah depoları bulunduğunu kaydeden kaynak, bölgede
sürekli füzeler, çeşitli otomatik tüfekler, el bombaları, havan mermileri, uydu iletişim cihazları
ve benzeri bulunduğunu ifade etti.
Rakka'da IŞİD kurbanı 500 kişiye ait toplu mezarlar bulundu… Edinilen bilgilere göre
Suriye'de geçen seneye kadar IŞİD'in sözde başkenti olarak bilinen Rakka kentinde binlerce
kişiye ait toplu mezarlar bulundu. IŞİD kurbanlarına ait toplu mezarlar kentin birçok yerinde
bulunurken, toplu mezarlara gömülenlerin çoğunun sivil insanlar olduğu öğrenildi. Rakka'nın
Panaroma bölgesinde halen binlerce kişiye ait toplu mezarların olduğu belirtiliyor. Panaroma
bölgesinde 3 ay önce de 2600 kişiye ait toplu mezarlar bulunmuştu.
Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili açıklama: Kabul edilemez…
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD
askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak
tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz"
açıklamasında bulundu. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik
kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı
dayanışma olduğunu ifade etti. Robertson, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve
dayanışma için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun
çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti.
Reuters: 15 bin cihatçı TSK operasyonunu destekleyecek… Reuters haber ajansı,
yaklaşık 15 bin Suriyeli isyancının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat nehrinin doğusunda
gerçekleştirmeye hazırlandığı operasyonu destekleyeceğini duyurdu. AKP tarafından
desteklenen ve kendine Ulusal Ordu adını veren isyancı grubun sözcüsü, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın duyurduğu operasyonun kesin tarihinin henüz belli olmadığını belirtti. Cihatçı
grubun sözcüsü Yusuf Hamud'a göre, ABD destekli Kürt güçlerini hedef alacak saldırı Türkiye
sınırından ve TSK'nın Suriye'de elinde tuttuğu bölgeden başlatılacak.
Zaharova: İdlib anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler var… Rusya Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib kentindeki silahsızlandırılmış bölge
anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler tespit ettiklerini söyledi. ABD'nin Fırat'ın doğusunda
sözde devlet yapıları kurma çalışmalarını da eleştirdi.
Zaharova'dan 'Rusya Suriye'deki Kürtleri,Türkiye'nin yaptığı gibi terörist olarak mı
görüyör?' sorusuna yanıt… Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik bir operasyonun birkaç gün
içinde başlayacağı yönündeki açıklaması soruldu. Zaharova soru karşısında, "Türk
meslektaşlarımızla, terör karşıtı operasyonlar düzenlenmesi de dahil olmak üzere Suriye'yle
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ilgili her konuda temas halindeyiz" dedi. Rus Dışişleri Sözcüsü ayrıca, 'Rusya'nın, Suriye'deki
Kürt güçleri Türkiye'nin yaptığı gibi terörist olarak görüp görmediği' sorusuna ise Moskova ile
Ankara'nın her konuda aynı fikirde olmadığı cevabını verdi. Konuşmasına "(Kürtler
hakkındaki) sınıflandırmamızı biliyorsunuz, bunda bir değişiklik olmadı. Rus tarafının bu
konudaki ilkesel değerlendirmesi değişmedi" diye devam eden Zaharova, şu vurguyu yaptı:
"Eskiden neredeysek şimdi de oradayız. Türkiye'nin bu konuda kendi görüşü var. Türk tarafı
ile görüşlerimizin her konuda birbirine uymadığını defalarca söyledik."
(DEĞERLENDİRME: Cumhurbaşkanının Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon başlayacak
açıklamasına karşı ABD ve Rusya’dan gelen tepkiler operasyonun uluslararası ortamının
hazırlanmadığını göstermektedir. Aslında yurt içinde de operasyon hazırlığının yeni başladığı
görülüyor. Çünkü Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra sınır hattına sevkiyatların
başladığı anlaşılıyor. Bu haliyle operasyonun birkaç gün içinde kapsamlı bir şekilde başlaması
mümkün görülmüyor. Bu durum muhtemele operasyonun siyasi ve askeri hedeflerinin de
muğlak olduğuna işaret ediyor. Bu şekilde başlayacak operasyondan hedeflenen gerçek
sonuçlara ulaşmak da zor olacak, sadece operasyon yapılmış olacaktır.)
ORTADOĞU-AFRİKA
Husiler müzakereler çerçevesinde Hudeyde'den çekilmeyi kabul etti… İsveç'teki Yemen
müzakerelerine katılan Husi heyetinin, tarafların Hudeyde'den çekilmesini kabul ettiği
belirtildi. Husi heyeti üyelerinden Cemal Amir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birleşmiş
Milletler (BM) komitesi denetiminde tüm tarafların Hudeyde kentinden çekilmesini, kapsamlı
ve acil bir ateşkes yapılmasını onayladık" dedi. Amir, Husi heyetinin, BM'nin Hudeyde ve diğer
limanları denetlemesini de kabul ettiğini aktardı. Kentin idari durumunun Eylül 2014 öncesine
dönmesine ilişkin Amir, anlaşmanın buna herhangi bir atıfta bulunmadığını belirtti.
Guterres: Hudeyde anlaşması Yemen'de barış için sadece başlangıç… BM Genel
Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde Limanı ve kentiyle
ilgili tarafların anlaşmaya varmasına rağmen ülkede barışa ulaşmak için daha uzun bir yol
olduğunu belirterek, "Müzakere edilecek birçok konu var. Hala çok sayıda anlaşmaya ihtiyaç
var. Bu sadece başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.
Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak… Kuveyt'te "İngiliz askeri deniz üssü" kurulması
konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı bildirildi. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid
el Carallah, İngiltere'yle askeri iş birliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı
arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyledi.
İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi'ni bastı… Pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra'daki
Yahudi yerleşimcilerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılmış, biri ağır olmak üzere
6 İsrailli yaralanmıştı. Bu olayın ardından, İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) sivil halka
yönelik misilleme saldırıları gecikmedi. IDF, dün iki devletli çözüm gerçekleştiği takdirde
Filistin'in başkenti olması öngörülen Doğu Kudüs'teki Kudüs Üniversitesi'ni bastı.
Netanyahu'dan Batı Şeria'da 'Filistinlileri hedef alan' talimatlar… İsrail Başbakanı
Benyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin öldürüldüğü bugünkü
saldırının ardından buradaki Filistinlileri hedef alan bazı adımlar atılması, Yahudi yerleşim
birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat
verdi.
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AB – AVRUPA
Macaristan'da 'köle yasası' tepkilere yol açtı… Macaristan hükümetinin iş kanununda
yaptığı düzenleme tepkilere yol açtı. Meclis önünde düzenlenen protestoda polis ile göstericiler
arasında gerginlik yaşandı.
AB Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı… Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı
istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha
uzatma kararı aldı. Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından
açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduğu
ekonomik yaptırımların 8'inci kez uzatılması kararı alındığını açıkladı.
Sarı Yelekler, Macron'un açıklamasından tatmin olmadı: Cumartesi günü için eylem
çağrısı yapıldı… Fransa'da Sarı Yelekler'in önemli isimlerinden Maxime Nicolle, hükümetin
iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.
İspanya, Katalonya'ya takviye polis ve jandarma gönderiyor… İspanya haber ajansı
EFE, İçişleri Bakanlığının Katalonya bölgesine 1100'den fazla takviye polis ve jandarma
göndereceğini belirtti.Haberde, sayının henüz kesinleşmediği ancak hazırlanan güvenlik planı
çerçevesinde en az 500 jandarma ve polisin, toplumsal olaylara müdahale ekiplerinden de 12
birliğin Barselona'ya gönderileceği bildirildi.
Strazburg'daki silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi… Fransız basınında yer alan haberlere
göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Bu arada İçişleri
Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele
geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti. Strazburg'daki saldırının faili olduğu
değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği
operasyonda öldürülmüştü.
Fransız hükümetinden Sarı Yelekler'e çağrı: Gösteri yapmayın… Fransa Hükümet
Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'daki silahlı saldırıdan sonra Sarı Yelekler'den cumartesi
günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.
AB'den İngiltere'ye: Brexit yeniden müzakere edilmeyecek… Sarı Yelekler, Fransa
yönetiminin, cumartesi düzenleyecekleri gösteriye gölge düşürmek için Strazburg'da dün
akşam yaşanan silahlı saldırıyı organize ettiğini öne sürdü.
May’dan Brexit açıklaması… İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü Brexit
Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü,
İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için anlaşmayı 21 Ocak 2019'dan önce
parlamentoya sunacağını ve İngiltere hükümetinin AB'den anlaşmasız çıkış hazırlıklarını yarın
görüşeceğini açıkladı.
Juncker'dan İngiltere'ye: Ne istediğinizi söyleyin…. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi
sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli" dedi. Juncker ayrıca,
"İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak (kendimkini anlamaktan) daha zor" ifadelerini
kullandı.
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AB'nin 2019 bütçesi belli oldu: 'Demokraside gerileme' gerekçesiyle Türkiye’ye mali
yardımlarda 147 milyon euroluk kesinti… AB'nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak
mali yardımlarda yaklaşık 147 milyon euroluk kesintiye gidilirken Türkiye’deki Suriyelileri
desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro aktarılacak.
Müslümanlara dokuz ayda 600'e yakın saldırı… Almanya’da 2018’in ilk dokuz ayında
Müslümanları hedef alan 578 suç işlendiği ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Suçlar arasında
yaralamanın yanı sıra hakaret, tahrik ve camilere yönelik saldırılar da yer alıyor.
Poroşenko, 'Rusya'nın korktuğu 3 şeyi' açıkladı… Poroşenko'ya göre Rusya'nın korktuğu
ilk şey, 'Ukrayna'daki birlik ve dayanışma ruhu'. Moskova yönetiminin ikinci olarak
'Ukrayna'nın Avrupa'da başarılı olmasından' korktuğunu öne süren Poroşenko, Rusya'nın
'Donbass, Kırım ve Azak Denizi'ndeki uluslararası toplum varlığından ise nefret ettiğini' iddia
etti.
YUNANİSTAN –KIBRIS
Çipras, Yunanistan Rekabet Komisyonu'na avukatını atadı… Yunanistan Başbakanı
Alexis Çipras, ülkenin Rekabet Komisyonu'na yasal ekibinin başındaki eski Yüksek Mahkeme
Başkanı Vassiliki Thanou'yu atadı. Atama eleştirilere yol açtı.
- Yunanistan’ın silahlanması… hellasjurnal isimli Yunan sitesinde yer alan "Yunanistan'ın
silahlanması: muhafaza edilmesi gereken ince dengeler" başlıklı haberde yer alan ifadeler
şunlardır: "Önümüzdeki günlerde Yunan donanmasının gelecek 10 yıllardaki yapısını
şekillendirecek önemli kararların alınması gerekiyor. Deniz Kuvvetleri yetkililerine göre,
Başbakanın Avrupa Birliği görüşmeleri için Avrupa'da olduğu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Genelkurmay başkanın ise stratejik diyalog için Amerika'da bulunduğu bir dönemde
Yunanistan'ın deniz kuvvetleri için acil ihtiyaçlarını mutlaka açıkça dile getirmesi gerekiyor.
Eğer hem Avrupa hem de Amerika'da ihtiyaçlarımız düzgün bir şekilde ifade edilirse, Yunan
donanması için 2019 yılında önemli gelişmeler beklenebilir. Tabii ki bu hemen yeni inşaat
projeleri ve yeni gemilerin Ege ve Doğu Akdeniz'de görülmesi anlamına gelmeyecek, ama en
azından Yunan deniz kuvvetleri için yeni bir yol başlangıcı olacak. Deniz Kuvvetleri bu
konudaki girişimlerini zaten sürdürüyor. Avustralya gibi dünyanın uzak ucunda bulunan bir
ülkede bulunan iki tane Fırkateyn için bile Deniz Kuvvetleri çeşitli taleplerde bulundu ve bu
konuda üst düzey yetkililerden de bilgi aldık. Deniz Kuvvetleri yetkililerinin Avustralya ile
denizcilik alanındaki konuşmaları yeni bir olay değil. Daha önce birçok başka konuda
Avustralyalılar ile konuştuk. Fakat özellikle aradaki uzak mesafe ve farklı kültür Avustralya ile
işbirliği yapılmasının önündeki engellerdi. Şimdi ise Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları o kadar
acil ki, ister NATO ister milli şemsiyede, isterse de enerji alanında destek için mutlaka çözüm
bulunması gerekiyor. Avustralya ile 2 adet Adelaide sınıfı fırkateyn hakkında yapılan
görüşmeler önemli. Bu fırkateynler Türklerin elindeki PerRy sınıfı fırkateynlere benziyor fakat
elektronik sistemleri daha modern. Elbette Türkler kendi fırkateynlerinin modernize ettiler.
bizim şu an için böyle bir imkanımız yok. Ama yine de bu tarz gemilerin donanmaya katılması
önemli eksiklerin giderilmesini yol açacaktır. Bununla birlikte donanmamızın en öncelikli
hareket ihtiyacı Meko sınıfı fırkateynlerin bir an önce modernizasyonuna başlanmasıdır. 2020
yılında bu projeye başlanabilir ise 2024 yılında bitirilebilir ve bu dönemde Fransa'dan Belharra
sınıfı fırkateynler de alınabilir. Bununla birlikte Fransa ve Yunanistan'ın siyasi ilişkileri çok iyi
düzeyde olmasına rağmen, ne yazık ki hala Belharra sınıfı fırkateynler konusunda ilerlemeye
yönelik bir ışık görünmüyor."

4

ABD
Yemen tasarısını onaylayan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu
tuttu… ABD'li senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan yasa
tasarısı, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 41 "hayır" oyuna karşı 56 "evet" oyuyla
kabul edildi. Oylama sonrasında Genel Kurula hitap eden Senatör Sanders, "ABD artık
Yemen'de dünyanın en kötü insani krizine neden olan Suudi Arabistan'ın müdahalesine ortak
olmayacak. Bugün Suudi Arabistan'daki despotik rejime, askeri maceralarının bir parçası
olmayacağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Senato Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ın
öldürülmesinden Veliaht Pens Muhammed bin Selman’ın sorumlu olduğunu belirten bir başka
tasarıyı daha kabul etti. Oy birliğiyle kabul edilen tasarıda Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın
ölümünden sorumlu olan herkesin adalet önünde hesap vermesini sağlaması çağrısı da yer aldı.
ABD basını, Rusya ile Çin'i 'insanlık için tehdit' diye niteledi… Washington Examiner
yazarı gazeteci Tom Rogan, Rusya ve Çin'in ‘ABD liderliğindeki' dünya düzenini
değiştirmeleri halinde, bunun insanlık için bir felaketle sonuçlanacağını yazdı. Rogan'a göre,
ABD sayesinde ‘dünya şimdiye dek hiç olmadığı kadar güzelleşti' ve Amerikan kapitalizmi,
insanların büyük savaşlara girmeden refah içinde yaşamalarını ve teknolojik ilerlemenin
faydalarından yararlanmalarını sağlıyor. Rogan, görüşünü desteklemek için, ABD'nin Suudi
Arabistan'a karşı izlediği politikayla, Rusya ve Çin'in Venezüella'ya karşı izlediği politikaları
karşılaştırıyor.
- Bolton: ‘ABD Çin ve Rusya’nın Afrika’daki Etkisine Karşı Koyacak’… Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Çin ve Rusya’nın Afrika’daki giderek genişleyen
ekonomik ve siyasi nüfuzuna karşı koymayı planladığını söyledi. Bolton, iki ülkeyi “yolsuz ve
yağmacı” taktikler geliştirmekle eleştirdi. Washington’daki muhfazakar düşünce kuruluşu
Heritage Vakfı’nda Amerika’nın Afrika stratejisini açıklayan Bolton, Amerika’nın bir numaralı
önceliğinin, Amerikan şiretleri için fırsatlar yaratılması amacıyla bölgeyle ekonomik ilişkiler
geliştirmek ve Afrika ülkelerinin bağımsızlığının yanısıra Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarını
korumak olduğunu vurguladı. John Bolton, “Büyük güç rakipler yani Çin ve Rusya, Afrika
genelindeki mali ve siyasi nüfuzlarını süratle genişletiyor. ABD karşısında rekabetçi avantaj
elde etmek için bölgedeki yatırımları agresif şekilde hedef alıyorlar” diye konuştu.
RUSYA
Rus Dışişleri'nden uyarı: Ukrayna, önümüzdeki günlerde Donbass'a saldırabilir…
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun önümüzdeki
günlerde Donbass'taki cephe hattına provokatif bir saldırı düzenleyebileceğini belirtti. Ukrayna
yönetiminin, sıkıyönetimden istifade etme amacında olduğunu kaydeden Zaharova, ordunun
hedefinin Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin
kontrolündeki Priazovya ile Rusya sınırındaki bölgeyi ele geçirmek olacağını kaydetti.
Zaharova: Ukrayna’nın Kırım’a nükleer bomba getirmeye çalıştığına yönelik tüm
iddialar uydurma… Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Komisyonu'nun
Güvenlikten Sorumlu üyesi Julian King’in Rusya’nın, Ukrayna’nın Kırım’a nükleer bomba
göndermeye çalıştığı iddialarıyla Kerç Boğazı'nda olanlara önceden hazırlandığını ileri sürdüğü
makaleyi ‘uydurma ve aldatıcı’ olarak nitelendirdi.
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FSB, cami inşa etme bahanesiyle topladığı paraları IŞİD'e aktaran bir grubun
faaliyetlerine son verdi… Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Moskova ve Kuzey Kafkasya
cumhuriyetlerinde hayır kurumu adı altında terör örgütleri IŞİD ve Fetih El Şam'ı (Eski adıyla
El Nusra) finanse eden bir grubun faaliyetlerine son verdi. Teröristlerin internet üzerinden cami
ve yoksul Müslümanlara yardım bahanesiyle para topladığı öğrenildi.
Rusya, enerji piyasasında rekorlar kırıyor… Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından
yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk on ayında, Rusya’nın petrol ve doğal gaz ihracatından elde
ettiği gelir 150 milyar doları aştı. Petrol, Rus enerji ihracatında eskiden olduğu gibi ilk sırada
yer alıyor. Ocak-Ekim aylarında Rus şirketleri, yabancı tüketiciye 106.6 milyar dolar değerinde
213.4 milyon ton ham madde gönderdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 38.6 daha
fazladır. Gaz boru hattı yüzde 7’lik artışla 183.6 milyar metreküpten elde ettiği 40 milyar
dolarlık gelirle (geçen yıla göre yüzde 30.9 daha fazla) ikinci sırada yer alıyor. LNG, Rusya’nın
toplam enerji ihracat gelirlerinin sadece yüzde üçünü oluşturuyor (4.6 milyar dolar). Rusya’nın
küresel piyasada LNG payı hala yüzde 4. Ancak,Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak’a
göre, durum önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişecek. Novak, “Rusya’nın dünya enerji
piyasasındaki pozisyonunu güçlendirmek için 2025 yılına kadar Arctic LNG-2, Baltiysky LNG
ve Uzak Doğu’da LNG üretiminin artırılması olmak üzere üç proje daha hayata geçirilecek. Bu
projelerin toplam kapasitesi 41.2 milyon ton olacak. Bu da, Rusya’nın LNG pazarındaki payını
2025 yılına kadar yüzde 15’e kadar yükselecek” dedi.
ASYA- PASİFİK

ABD'de Temsilciler Meclisi, Arakanlılara saldırıları 'soykırım' olarak kabul eden
tasarıyı kabul etti… ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından
Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan yasa tasarısını ezici
çoğunlukla kabul etti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin
"hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Orgeneral Güler'e Suriye telefonu… ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler'le telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick
Ryder yaptığı yazılı açıklamada, "İki komutan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına yanıt olarak
Suriye'nin kuzeydoğu sınırına kurulan ABD gözlem noktaları dahil karşılıklı güvenlik
menfaatlerini ele aldı." ifadesini kullandı.
Erdoğan: Rusya'yla ticarette yerel paraya geçiş için 2 yıllık eylem planı hazırladık…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl içinde Rusya'yla ticarette yerel paraya geçmek istediklerini
söyledi. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Rusya'yla ticarette yerel paraya geçiş ve vize muafiyeti konularına değindi. Erdoğan, "Dış
ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılması ve barter ticaretinin geliştirilmesi için 12
ülke nezdinde girişimlerde bulunduk. Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya Federasyonu ile ilgili
2 yıllık eylem planları oluşturduk" dedi.
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CPJ: ’68 Gazeteciyle En Fazla Tutuklu Gazeteci Türkiye’de’… Merkezi New York’ta
bulunan Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yıllık özel raporunu yayınladı.
Kuruluşa göre dünya çapında en az 251 gazeteci yaptığı haber yüzünden cezaevinde.
Cezaevinde olan gazetecilerin yarısından fazlası da Türkiye, Çin ve Mısır’da. CPJ raporunda
otoriter rejimlerin, muhalif sesleri susturmak amacıyla hapis cezasını bir araç olarak
kullandığını belirtti. Raporda, Çin, Mısır ve Suudi Arabistan’da geçtiğimiz yıla kıyasla daha
fazla sayıda gazetecinin hapse girdiği, bu ülkelerin yerel gazetecilere yönelik baskıyı daha da
arttırdığı tespiti yer aldı. Türkiye’nin de 3 yıl üst üste dünyadaki en fazla gazeteciyi hapse atan
ülke konumunda olduğu, Türkiye’de 68 gazetecinin cezaevinde bulunduğu da CPJ raporunda
vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı: Sincar'a hava harekatı gerçekleştirildi… Milli Savunma
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları
etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını
bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci
maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava
harekatı yapıldığı'' bildirildi.
Afrin'de bir Türk askeri hayatını kaybetti… Milli Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, YPG'liler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz
atışlarında bulundu. Atışlar sonrası bir asker yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre bölgedeki TSK
unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verilirken, belirlenen YPG hedefleri yoğun ateş
altına alındı. Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri de yer aldı.

KÜRESEL

NASA: Antartika'daki Totten buzulu bütünüyle erirse, okyanusların su seviyesinede 3
metrelik bir artış yaşanabilir… NASA'nın sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, Doğu
Antarktika'daki buzulların hızlı bir şekilde erimeye başladığının tespit edildiği, sonuna kadar
erimeleri durumundaysa okyanus seviyesinde artış yaşanması neticesinde felakete eşdeğer
sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Özellikle de o bölgenin en büyük boyutlara sahip Totten
buzulunun eriyerek küçüldüğü belirtilen açıklamada, Doğu Antarktik buz tabakasının serbest
kalmasına sebep olabilecek bu devasa buzulun tamamen erimesi halinde dünyadaki su
seviyesinin 3 metreden fazla artacağı vurgulandı. NASA ayrıca daha küçük boyutlardaki
Underwood, Bond, Adams ve Vanderford buzullarının 2008 yılına göre neredeyse 3 metre
küçüldüğünü ve her yıl 25'er santimetre küçülmeye devam ettiğini ifade etti.
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