12.10.2021
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN
DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. TÜRKİYE:
Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası açıklama


Sözlerimin hemen başında Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde PKK-YPG terör örgütü
mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen polis memurlarımız
ile Afyonkarahisar’daki trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilerimize
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Güvenlik stratejilerimizi değiştirdik, terör örgütleriyle sınırlarımız içinde yüzleşmek
yerine tehditleri kaynağında tespit ve imha edecek yeni bir stratejiye geçtik. Bunun
için millî birlik ve beraberliğimizi tahkim ederek hem asker ve polis gücümüz hem
diplomatik gücümüzü kullandık. Terör ve teröristle beraber terörizmle de mücadele
ettik.



Sınırlarımız ötesinde de PKK’sından DEAŞ’ına ve FETÖ’süne kadar terör örgütü
mensuplarına nefes aldırmıyor, nereye kaçarlarsa kaçsınlar tepelerine tepelerin
biniyoruz. Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve
beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz.



Son dönemde göç yönetiminde de yeni stratejileri ve uygulamaları devreye alıyoruz.
Türkiye, her dönemde olduğu gibi geçtiğimiz 10 yıldır da son derece onurlu ve ahlaklı
bir şekilde hayata geçirdiği insani güvenlik anlayışıyla sınırlarına gelen tüm
mazlumlara ve mağdurlara kucak açmıştır. Geçmişte Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan,
daha yakın tarihte Irak’tan, son olarak Suriye’den gelen büyük göç dalgalarını hep bu
anlayışla göğüsledik. Ancak, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler artık bu
tabloyu aynı esneklikte devam ettirebilmemize imkân sağlamamaktadır. Nitekim son
beş yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik.
Sınırlarımız içinde yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı da 1 milyon 300 bini geçti.
Bunların bir kısmı kendiliğinden geri dönerken 286 binini de biz sınır dışı ettik. Tabii
bu göçmenlerin neredeyse tamamına yakınının hedefinin Türkiye’de kalmak değil
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Avrupa’ya, hatta belki oradan da başka yerlere geçmek olduğunun altını çizmemiz
gerekir.
Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik
komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Millî
Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi
alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. (@tcsavunma)
Türkiye ve Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatları %50-%170 arasında artış gösterdi
2021'de elektrik fiyatı € olarak, İngiltere'de %167, Almanya'da %142, Türkiye'de % 59 arttı.
Doğalgaz,İngiltere'de % 156, Almanya'da % 187, Türkiye'de % 52 arttı.
Türkiye, Ege Denizi’nde Askeri tatbikatlar için "NOTAM" yayınladı. Yayınlanan
NOTAM’ın çok geniş bir alan kaplaması Avrupa Birliği’nden tepki gelmesine neden
oldu.

Terör Gündemi


İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı
bulunan 30 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı
operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 zanlıdan 11'i yakalandı.

2. AVRUPA:
AB, Polonya meydan okumasını üstlenmedikçe 'çökmeye başlayacak'
Bloktan üst düzey bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Polonya yüksek
mahkemesinin ulusal mevzuatın Avrupa yasalarından daha üstün olduğuna ilişkin kararına
itiraz etmedikçe Avrupa Birliği'nin "çökmeye başlayacağını" söyledi.
Avusturya'da yeni Başbakan Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz’un başbakanlıktan
istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve
başladı. Schallenberg, Türkiye'nin AB üyeliği ve göç gibi konularda Kurz ile benzer görüş
sahibi. (Euronews)
Yunanistan, sınır muhafızlarının sayısını artırdı
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa’ya yönelik yeni bir göç
dalgasından korkan Yunanistan, Türkiye ile ortak sınırında nöbet tutan muhafızlarının sayısını
artırdı. Ortak sınırda devriye gezen ve sayısı geçen yıl 1000’den 1500’e çıkartılan sınır
birliğine takviye için 250 kişi daha gönderilecek. Buna ilave olarak, havaalanları ile
Yunanistan ve Türkiye ortak sınırına yakın bölgelerde görev yapması için ilave 800 sınır
muhafızı personel daha işe alınacak. (Euronews)
"BM Şincan Nedeniyle Çin'e Karşı Harekete Geçmeli"
Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği açık mektupta,
uluslararası toplumun, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini sert
bir şekilde kınaması, adalet ve hesap verilebilirlik için gereken adımları atması gerektiğini
kaydetti. (VOA)
BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı
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BM Genel Sekreteri Guterres, kadın hakları konusunda Taliban'ı verdiği sözleri tutmamakla
eleştirdi. Taliban ise reform çağrılarına "Uluslararası toplumun 20 yılda yapamadığını 2 ayda
yapamayız" yanıtı verdi. BM Genel Sekreteri, uluslararası toplumu da Afgan ekonomisine
acilen nakit enjekte etmeye çağırdı. Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesi sonrasında
Afgan devletinin ABD ve diğer ülkelerdeki varlıkları dondurulmuş ve ülkede likidite krizi baş
göstermişti. (DW Türkçe)
AB, Kırım FSB şefi de dahil olmak üzere Kırım nedeniyle sekiz kişiyi kara listeye ekledi
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kırım'ın
Rusya ile yeniden birleşmesi konusundaki kara listesini genişleterek, Kırım ve Sivastopol'daki
Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Leonid Mikhailiuk da dahil olmak üzere sekiz kişiyi
eklediğini söyledi. (TASS)
Fransa: Normandiya Dörtlüsü önümüzdeki haftalarda toplanacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon
görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Bu telefon
görüşmeleri, Aralık 2019 tarihinde Normandiya formatında yapılan Paris Zirvesi’nde
onaylanan ve Minsk Anlaşması’nda belirlenen tedbirlerin sonuçlarını değerlendirme fırsatını
sağladı” denildi.
3. ORTADOĞU:
Bennett: İran sınırlarımıza asker ve ordu gönderiyor
İsrail Başbakanı Bennett: "İran sınırlarımıza asker ve ordu gönderiyor. Nerede ve ne zaman
gerekirse İran'ın Suriye'deki varlığını azaltma girişimimizi sürdüreceğiz. Kuzey sınırımızdaki
maceraları sona ermelidir."
Irak Başbakanı: Bağdadi'nin yardımcısını yakaladık
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin
yardımcısını yakaladıklarını açıkladı. Kazımi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ulusal
istihbarat servisinin Sami Casim'i yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.
(TRT Haber)
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Ürdün’de kabine değişikliği yapıldı
Ürdün resmi haber ajansı Petra’ya göre, 9 bakanlıkta isimler değişirken, yüzde 25’lik rekor
işsizlik oranıyla karşı karşıya olan ülkede istihdam yaratmak için yabancı yatırımı teşvik
etmek amacıyla ülkede ilk kez Yatırım Bakanlığı kuruldu. (Şarkul Avsat)
İdlip'te Rus özel askeri şirketi "Wagner" savaşa hazırlanıyor
İdlip'te Suriye rejim güçleriyle temas hatlarında kaynak, Rus özel askeri şirketi (Wagner)'nin
İdlip kırsalında rejim güçlerinin eşliğinde geniş askeri harekata hazırlandığını doğruladı.
Suriye rejim askerlerinden birisi, İdlip'te olası bir çatışmaya hazırlık olarak Rus askeri polis
(Wagner) güçlerinden unsurları İdlip'te rejime ait noktalara götüren otobüslerin iki resmini
sızdırdı. Eğer haberler doğruysa, Rus Wagner güçlerinin İdlip'te Esad rejimiyle sahada ilk
kez katıldığı savaş olacak. (Hibrpress)
Özel kaynak: Homs'un doğusuna son hava saldırılarını İsrail yapmadı
Özel kaynak, Suriye'nin doğusunda El-Meyadin ve Elbukemal arasındaki otoban üzerinde ki
mevzileri hedef almak için aynı zamanda İHA'ların kullanımıyla eş zamanlı olarak Homs
doğusunda T-4 askeri meydanı çevresindeki başlıca hedeflere karşı hava saldırılarını IrakÜrdün-Suriye üçgeni hava sahasından Amerikan uçaklarının uyguladığını belirtti. Homs
doğusunda tahrip edilen başlıca hedef, 6 kamyondan oluşan İran Devrim muhafızlarına ait
konvoydu. Kaynağa göre, konvoy neredeyse tamamen tahrip edildi. Aralarında Fatımiler
tugayından 2 Afgan ve İran uyruklu 4 kişi olmak üzere konvoyda bulunanların hayatını
kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı. (nedaa-post)
IŞİD Lideri Bağdadi'nin Yardımcısı Yakalandı
Irak güvenlik güçleri, IŞİD terör örgütünün mali işler sorumlusu ve örgüt lideri Bağdadi’nin
yardımcısı olan Sami Cesim’i yakaladı. Örgüt yöneticisinin yakalanmasına ilişkin açıklamayı,
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi resmi Twitter hesabından paylaştı.
Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad:
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"Türkiye'nin Suriye'den çekilmesinin vakti geldi. Türkiye, Suriye ile normal ilişkileri güvence
eden bir çözümü desteklemeli."
Suriye Kısa Kısa


ABD’nin Suriye Deyrizor bölgesindeki üssüne havan saldırısı düzenlendiği
söyleniyor.



Halep'in doğusundaki Münbiç kentinde, terör örgütü YPG/PKK kontrol noktasına
kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.



Halep'in doğusundaki Cerablus bölgesindeki Al-Dabis köyüne PKK/SDF teröristler
tarafından atılan roket sonucu bir erkek ve bir kadın öldü, 6 sivil yaralandı.



74. Türk-Rus ortak devriyesi (Kobani) Ayn el-Arab’da devriye görevi icra edildi.



Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde bombalı araç saldırısı
düzenlendi.



Afrin'de bubi tuzaklı saldırıda altı kişi öldü ve on iki kişi yaralandı



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin
yardımcısı Sami Casimiyi yakaladıklarını duyurdu.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yönetim sınırındaki Jabal Al-Tuffahiya bölgesinde
üç kişinin odun topladığı sırada rejim güçlerinin ateşlediği güdümlü füzenin isabet
etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.



Rejime bağlı Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Şam-Daraa uluslararası karayolu üzerindeki
“Minket el-Hatab” kontrol noktasından geçerken biri sivil, diğeri de çeteye ait iki
genci tutukladı. Dördüncü Tümen’e, Dera'nın batı kırsalındaki El-Hait kasabasından
Suriye'nin başkenti Şam'a gitmekte olan tutuklama nedenleriyle ilgili şu ana kadar
herhangi bir bilgi gelmedi.



Fırat'ın batısındaki Suriye-Irak sınırında ve Suriye topraklarında daha çok bir "İran
himayesi veya kolonisi" haline gelen İranlı milisleri ve onlara bağlı grupları hedef alan
"kimliği belirsiz" İHA'lar saldırılarını artırdı. SOHR aktivistleri kimliği belirsiz dört
ayrı saldırıyı belgelediler.



Güvenlik komitesi, Dera'nın doğu kırsalındaki yerleşim merkezinden ayrılmaya
başladı. Rus askeri polisi, yerel silahlı adamları silahlarını teslim etmeye davet etti.



Dera-Şam yolunda EYP patlaması sonucu rejim güçleri mensupları yaralandı.



Rejim güçlerinin ortak güvenlik devriyesi Dera kırsalında dört sivili tutukladı.
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Suriye'de Rus birlikleri ABD'nin Türkiye sınırındaki bölgelerden geri çekilme
ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başladı. ABD'nin geri çekildiği yerleri Türkiye'den
önce hâkimiyet kurmak için ABD ile görüşmelerin başladığı bildirildi.



Rusya, Türkiye sınırında Himo, Tall Brak, Rumaylan, el-Ma'bada, Al-Malkiyah
üslerine yerleşmeye hazırlanıyor. Rusya, Al-Yarubiyah sınır bölgelerine kadar M4 &
Tall Hamis yolunun bazı kısımlarında konuşlanmak istiyor.



Türkiye sınırında Tel Rıfat'ın güneyindeki Nubl ve Al-Zahraa kasabalarının İran
destekli milisler tarafından kontrol edildiği ve Türk ordusuna yapılan saldırıların bu
bölgeden sevk edilen silahlarca yapıldığı iddia edildi.



Suriye'de PKK-PYD, Rusya'nın kontrolündeki Ayn-İsa bölgesinde hendekler kazmaya
başladı.



SDG milisleri enformasyon ofisi müdürü Ferhat Şami Facebook sayfası yoluyla,
güçlerinin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeleri (Afrin, Tel Abyad, Ra's Al-Ayn)
kontrol altına alma hedeflerine öncelik verdiğini vurguladı.



Terör örgütü Suriye Demokratik güçleri (SDG)'nin kontrolü altındaki Rakka
bölgesindeki muhabir, terör örgütü SDG'nin Rakka batı kırsalında El-Suveydiyye
üssünden Rakka vilayeti kuzeyinde Ain İssa beldesi yönüne askeri takviyeler
gönderdiğini ifade etti. Muhabir, takviyelerin araçlar askeri teçhizatlar, silahlar ve
terör örgütüne bağlı unsurları kapsadığını ve terör örgütüne ait eğitim kamplarından
mezun olduktan sonra Ain İssa beldesine transfer edildiklerini açıkladı

4. AFRİKA :
Cezayir, Rabat Büyükelçisini geri çektiğini duyurdu
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası Cezayir’in Rabat Büyükelçisi
Abdulhamid Abdavi'yi de resmi olarak geri çektiğini duyurdu.
Genel seçimlerin yaklaştığı Libya’da silahlı çatışmalar meydana geldi
Libya’nın başkenti Trablus, cuma günü eşzamanlı meydana gelen iki olayla birlikte yeni bir
güvenlik kaosu yaşadı. Genel seçimlere haftalar kala meydana gelen bu olaylar, ülkenin en
önemli kentindeki durumla ilgili tehlikeli işaretler verdi. Birinci olayda, Savunma
Bakanlığı’na bağlı güçler ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı güçler arasında kanlı silahlı çatışmalar
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yaşandı. İkinci olayda ise birinci olayla eşzamanlı olarak başkentteki bir gözaltı merkezinde
tutulan binlerce göçmen firar etti. (Şarkul Avsat)

Aguila Saleh, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Cezayirli mevkidaşı Brahim Boughali'nin
davetlisi olarak ziyarette bulunan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh'i kabul
etti.Salih'in "Libya, Cezayir'in yardım ve desteğine ihtiyacı olduğu için ekonomik bir kriz
yaşıyor" diyerek, Cezayir'in "Libya halkına gerekli yardımı sağlamaya muktedir olduğunu"
belirtti.(APS)
Tunus cumhurbaşkanı yeni hükümeti kararnameyle belirledi
Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, son hükümeti görevden almasından 11 hafta sonra
kararnameyle yeni bir hükümet atadı. Cumhurbaşkanlığı, devlet televizyonunun yemin töreni
yayınlamasından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı ve
üyelerini belirleyen bir kararname yayınladı” dedi.(Africa News)
Zimbabve'nin en büyük iş grubu yerel para biriminin çökebileceği konusunda uyardı
Zimbabve'nin ana iş grubu, karaborsa döviz ticaretine yönelik bir baskının ortasında üyelerine
yazdığı bir mektupta, şirketler işlemler için ABD dolarına başvurdukça, Zimbabve'nin para
biriminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.(Reuters Africa)
Etiyopya ulusal ordusu Tigray’daki ayrılıkçılara karşı operasyon başlattı
Bölgeyi yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya ulusal ordusunun Pazartesi
günü kuzey Tigray bölgesinden gelen güçlere karşı kara harekatı başlattığını söyledi(Reuters
Africa)
Çad Gölü Havzası Ortak Görev Gücü: Binlerce Boko Haram militanı teslim oldu
Boko Haram'la savaşan çok uluslu birliklerin komutanı, militanların en az 3.600'ünün Ağustos
ayından bu yana teslim olduğunu söyledi. Nijerya doğumlu Tümgeneral Abdul Khalifa
İbrahim Kamerun ziyaretinin sonunda konuştu.(VOA Africa)
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Sisi, 'Müslüman Kardeşler'e Ait Çalışanların İşten Çıkarılmasına Dair Kanun'u onayladı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah el Sisi, daha önce parlamento tarafından onaylanan ve
kamu çalışanlarının disipline tabi olmaksızın işten çıkarılmasına izin veren bir yasayı
onayladı. Medyada 'Müslüman Kardeşler'e Ait Çalışanların İşten Çıkarılmasına Dair Kanun'
olarak anılan yeni yasa, kamu idarelerine Mısır'da 'terörist' olarak sınıflandırılan gruplara
mensup olduğundan şüphelenilen herhangi bir memurun görevden alınmasına izin
veriyor.(Equal Times)
5. ASYA - PASİFİK:
Nükleer füze ile çevrili K.Kore lideri ABD ve G.Kore'nin barışı tehdit ettiğini söyledi
Devlet medyası Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin en büyük füzelerinin yanında
duran lider Kim Jong Un, ülkesinin silah geliştirmesinin ABD'nin düşmanca politikaları ve
Güney Kore'de askeri yığınak karşısında gerekli olduğunu söyledi. (Reuters)
Tayvan, Avustralya'dan bölgesel ticaret teklifini desteklemesini istedi
Tayvanlı bir yetkili, Tayvan'ın yüksek teknoloji ticaret akışlarını ve Avustralya minerallerine
olan talebi artırabileceğini söyleyerek Çin'in karşı çıktığı CPTPP pan-Pasifik ticaret
anlaşmasına katılma teklifini desteklemesini Avustralya'dan istedi.
“ABD ile Görüşmeden Olumlu Sonuç Umuyoruz”
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Amerikalı yetkililer ile bilinen ilk görüşmeyi
yapan Taliban yönetiminden açıklama geldi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan
Muttaki, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç almayı umduklarını ve diğer
ülkelerle iyi ilişkiler istediklerini söyledi. (VOA)
Afganistan Kısa Kısa


Afganistan Tahar Enformasyon ve Kültür Müdürü Ensarullah Ensari, il başkenti
Talokan'daki duvarlardan gereksiz ve İslam karşıtı yazı ve resimleri kaldırdığını ve
son zamanlarda üzerlerine yeni sloganlar boyamaya başladığını söyledi.
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Afganistan Nangarhar Valisi Muzammil, güvenlik, yeniden yapılanma, idari ve adli
konular ve diğer konuları görüşmek üzere ilin çeşitli bölgelerinde aşiret büyükleri, din
alimleri ve gençlerin bir araya geldiği bir toplantıya katıldı.



Afganistan İslam Emirliği Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.İslam Emirliği Bakanlar
Kurulu bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı ve ülke çapında çeşitli
konuları görüştü.Toplantıda liderlik, güvenlik, ekonomik ve sosyal sektörlerde
bakanlara gerekli talimatları verdi.İstenmeyen kişilerin İslam Emirliği saflarından
çıkarılmasına ve faaliyet göstermelerine izin verilmemesine karar verildi. “Ayrıca
devlet kurumlarının güvenliğine ciddi önem verilmeli, ticaret sektöründeki milli
işadamları ve tüccarlara gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır” denildi.Kararlar; “Dış
yardım organizasyonunun düzenli olarak planlanması, depolanması ve ihtiyaç
sahiplerine dağıtılması planlanmalı, ulaşım birliklerinin sorunları ele alınmalı ve hava
sektöründe bağımsız bir helikopter nakliye şirketinin faaliyet göstermesine izin
verilmelidir.”



ABD: Taliban ile güvenlik, insan hakları ve diğer konularda yapıcı görüşmeler
gerçekleştirdik.



Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki,
dünya ülkelerine, Afganistan'ın iç işlerine karışmama çağrısı yaptı.

6. ABD:
ABD petrol fiyatlarındaki artış, dünyanın geri kalanında bir enerji krizinin ortasında
geliyor
New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki petrol fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek
seviyesine ulaştı. WTI ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı, son yedi yılda rekor
seviye olan varil başına 80.52 dolar oldu. 2020 Ekim ayına kıyasla değer artışı %125 oldu.
ABD petrol fiyatlarındaki artış, dünyanın geri kalanında bir enerji krizinin ortasında geliyor.
Kriz, dünyanın önde gelen ülkelerinde pandemi sonrası yüksek ekonomik toparlanma
oranlarından kaynaklanıyor, durumun daha da kötüleşmesi muhtemel. (WSJ)
"Çin ABD'yle Girdiği Yapay Zeka Savaşını Kazandı"
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ABD Savunma Bakanlığı'nın eski yazılım sorumlusu, Financial Times gazetesine yaptığı
açıklamada, ABD'yle girdiği yapay zeka savaşından galip çıkan Çin'in, elde ettiği teknolojik
kazanımlar sayesinde bu alanda küresel egemenliğe doğru ilerlediğini söyledi. (VAO)
ABD'li Demokrat Milletvekili Andy Kim:
(Türk İHA'ları) "Türkiye yeteneklerini arttırdı. Bu aynı zamanda NATO ittifakını ayağa
kaldıracak ve yeteneklerimizi güçlendirecek bir şey. Bu yeniliğe yatırım yapmamız önemli ve
Türkiye'nin bunu yaptığını görmekten memnunum." "Türkiye ile karşı karşıya olduğumuz
sorunların gerçekten çözülebilir olduğunu düşünüyorum Birbirimize sağladığımız faydalara
değil, farklılıklara çok fazla odaklanıyoruz. İlişkilerimizi silah anlaşmalarıyla ilgili sorunlara
bağlamak yanlış"
7. RUSYA :
Putin, Merkel ve Macron Normandiya formatının önemini vurguladı
Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda
görüştüğünü bildirdi . "Taraflar, Ukrayna ihtilafının çözüm sürecinin durması etrafındaki
rahatsız edici durumu ayrıntılı olarak tartıştı. Üç lider, 2015 Minsk anlaşmalarının tek çözüm
temeli olarak uygulanmasının önemine dikkat çekti. Rusya, Almanya ve Fransa'nın
Normandiya formatındaki çabalarının koordinasyonu" dedi. (TASS)
Lavrov: NATO Afganistan'daki varlığının sorumluluğundan kaçınıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü Asya'nın üye ülkelerindeki Etkileşim ve
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada,
NATO'nun Afganistan'daki yirmi yıllık varlığının sorumluluğundan kaçınarak cumhuriyetin
komşularını mevcut sorunları çözmeye davet ettiğini söyledi. (TASS)
Rusya: Nükleer potansiyelimizi artırdığımız iddiası asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan
Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Silahsızlanma Komitesi’nin
toplantısında, ABD heyetinin Rusya’ya yönelttiği suçlamalara cevap verdi. Vorontsov,
“Ülkemizin nükleer potansiyelini niceliksel olarak önemli ölçüde artırdığı yönündeki her türlü
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iddia delilsiz ve asılsız. Bu iddialar yanlış değerlendirmelere veya açık dezenformasyona
dayanıyor” ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması
endişe verici
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Limanları Afgan uyuşturucu maddelerinin transiti sırasında
kullanılan Ukrayna'daki artan uyuşturucu madde trafiği ve bu ülkenin topraklarında büyük
hacimlerde sentetik uyuşturucu üretilmesi endişe verici" dendi.
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