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AMERİKA GÜNDEMİ 

Ekvador Venezuela'ya olası askeri müdahaleye karşı çıktı 

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 

"geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan Ekvador, bu ülkeye olası askeri 

müdahaleye karşı çıktığını bildirdi.Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, İsviçre'nin Davos 

kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde katıldığı bir panelde, 

ülkesinin, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğine karşı çıktığını söyledi. Valencia, "ABD 

Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi düşünüp düşünmediği yönündeki 

soruya 'Seçenekler masada.' yanıtını vermesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna, bunun sorunu 

çözeceğine inanmadığı yanıtını verdi. 

https://www.mynet.com/ekvador-venezuelaya-olasi-askeri-mudahaleye-karsi-cikti-110104793567 
 

ABD, Kolombiya'ya asker gönderecek mi? Pentagon'dan açıklama... 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın komşusu Kolombiya'ya 

asker gönderilmesiyle ilgili olarak Beyaz Saray'la herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın komşusu 

olan Kolombiya'ya beş bin asker göndereceği yönündeki iddiaları yalanladı. ABD'nin 

Kolombiya'ya asker göndereceği iddiaları, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John 

Bolton'ın dün yaptığı basın toplantısında elinde bulunan defterde yazılı 'Kolombiya'ya 5 bin 

asker' notuyla gündeme gelmişti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine 

başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, 

John Bolton'un elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının 

bilinmediğini söylemişti. 

https://www.haberturk.com/abd-kolombiya-ya-asker-gonderecek-mi-pentagon-dan-aciklama- 

2305843 
 

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 84'e çıktı 

Latin Amerika basınına yansıyan haberlere göre, yetkililer, Brezilya'nın güneybatısındaki 

Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi 

nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e yükseldiğini ve kayıp 276 kişiye ulaşılmaya 

çalışıldığını bildirdi. Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan faciada şu 

ana kadar 192 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden 84 kişiden 42'sinin kimliği doğrulandı. 

Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına 

alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı. Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini 

istemişti. Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi 

tahliye edilmişti. Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 

bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı. 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/brezilyada-barajin-cokmesi-sonucu-olenlerin-sayisi-84e-cikti- 

41099131 
 

 

Meksika reşit olmayan göçmenlerin ABD'ye geçişine izin vermeyecek 

Meksika, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica başvurusunda bulunmak üzere ülke 

sınırlarında geçici ikamet etmesine müsade etmeyecek. Ulusal Göç Komisyonu Başkanı 

Tonatiuh Guillen, yaptığı açıklamada, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica 

başvurusu için ülke sınırlarında geçici ikametine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Gullien, 

http://www.mynet.com/ekvador-venezuelaya-olasi-askeri-mudahaleye-karsi-cikti-110104793567
http://www.haberturk.com/abd-kolombiya-ya-asker-gonderecek-mi-pentagon-dan-aciklama-
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/brezilyada-barajin-cokmesi-sonucu-olenlerin-sayisi-84e-cikti-
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çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya 

çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören 

uygulamanın yalnızca El Chaparral sınır kapısıyla sınırlandırılacağını, diğer sınır kapılarından 

yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etti. 

Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 

983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetti. 

https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/201901291037350243-meksika-resit-gocmen-abd-gecis- 

izin-vermeyecek/ 
 

Meksika’da ölü sayısı 91’e yükseldi 

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu 

meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 91’e yükseldiği 

açıklandı.Meksika’da petrol boru hattında meydana gelen patlamada ölü sayısının 91’e 

yükseldiği, yaralı sayısının ise şu an için en az 52 olduğu açıklandı. Meksika’nın Hidalgo 

eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada 

hayatını kaybedenlerin sayısının 91’e yükseldiği açıklandı. Meksika’da petrol boru hattında 

meydana gelen patlamada ölü sayısının 91’e yükseldiği, yaralı sayısının ise şu an için en az 52 

olduğu açıklandı. Hidalho Valisi Omar Fayad, yaralıların çocuğunun durumunun kritik 

olduğuna dikkat çekerek, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Yetkililer, boru hattının 

delindikten sonra çevredekilerin yakıt toplamak için kova ve bidonlarla sızıntının olduğu yere 

akın ettiklerini ve yangına rağmen insanların yakıt toplamaya devam ettiğini açıkladı. 

https://www.mynet.com/meksikada-olu-sayisi-91e-yukseldi-110104798691 
 

ABD yönetiminden çelişkili DEAŞ açıklamaları 

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 

Direktörü Gina Haspel, Suriye ve Irak'ta halen binlerce DEAŞ militanı olduğunu ileri sürdü. 

Coats ile Haspel'in değerlendirmesinin Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan DEAŞ 

açıklamalarından farklı olması dikkati çekti. CIA Direktörü Haspel, Ulusal İstihbarat 

Direktörü Coats ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Senato 

İstihbarat Komitesi’nde yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katıldı. 

Coats, konuşmasında, DEAŞ'ın Suriye'de bölgesel olarak bitirilmeye yakın olduğunu, fakat 

Irak ve Suriye'de hala kontrol ettiği "binlerce" militan ile yeniden yapılanmaya çalıştığını ileri 

sürdü. 

https://www.cnnturk.com/dunya/abd-yonetiminden-celiskili-deas-aciklamalari 
 

 

ABD Kara Kuvvetlerinden 'Irak Savaşı'nı İran kazandı' raporu 

ABD Kara Kuvvetlerinin 2003 ile 2018 yılları arasında ABD'nin Irak'taki faaliyetlerini 

değerlendiren "Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: İşgal, İsyan ve İç Savaş: 2003-2006 Cilt 

I" ve "Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: Yığınak ve Çekilme 2007-2011 Cilt II" başlıklı 

1300 sayfalık raporu yayımlandı. AA'nın haberine göre, ABD'nin Irak'ı işgali, Irak'ta ortaya 

çıkan direniş hareketleri ve ABD'nin ülkeden çekilmesine kadar bin civarında gizliliği 

kaldırılmış belgenin de yer aldığı raporun sonunda "Bu proje 2018'de tamamlandığında 

cesaretlenmiş ve yayılmacı bir İran (Irak'ta) tek kazanan olarak görünüyor." ifadesine yer 

verildi. Irak savaşının ABD'de ordu-siyaset ilişkisine ve Amerikan halkına büyük zarar 

verdiğine dikkat çekilen raporda, "Irak Savaşı, Amerikan tarihindeki en önemli çatışmalardan 

biri olma potansiyeline sahip. Uzun zamandır mevcut olan önleyici savaşa karşı durma 

http://www.mynet.com/meksikada-olu-sayisi-91e-yukseldi-110104798691
http://www.cnnturk.com/dunya/abd-yonetiminden-celiskili-deas-aciklamalari
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geleneğini sarstı. Savaşın hemen sonrasında ise Amerikan siyaseti dış müdahalelere yönelik 

derin bir şüphe içinde tam zıt noktaya savruldu." ifadesi kullanıldı. Raporda, ABD ordusunun 

Irak'tan çıkardığı dersle hiçbir ülkeyi bundan sonra büyük bir kara gücü ile işgal etmeye 

kalkışmayacağına dikkat çekildi. Savaşın karakterinin değiştiğine işaret edilen raporda, 

"Gelecekteki çatışmalarda kendimize yakın bir rakiple bile karşı karşıya kalsak daha çok 

'hibrit savaş' veya 'gri alanda savaş' olarak da bilinen konvansiyonel ve düzensiz kuvvetlerle 

bize saldıracaklardır." denildi. 

https://www.haberturk.com/abd-kara-kuvvetlerinden-irak-savasi-ni-iran-kazandi-raporu-2306089 
 

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Bir iki hafta içinde yüzde 100 olacak! 

ABD  Savunma  Bakan  Vekili  Patrick Shanahan, Suriye'de DEAŞ'ın elindeki toprakların 

yüzde 99,5'ten fazlasının alındığını, önümüzdeki bir iki hafta içinde terör örgütünün 

kontrolündeki toprakların tamamının alınacağını söyledi. Shanahan, Savunma Bakanlığına 

vekaleten  atandıktan  sonra ilk kez Bakanlıkta (Pentagon) basın toplantısı düzenledi. Eski 

Savunma  Bakanı  Jim  Mattis'in  strateji  ve  planlarına  yönelik çalışmaların aynen devam 

ettiğinin altını çizen Shanahan, Suriye konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD 

Başkanı  Donald  Trump'ın  Suriye'den  çekilme  kararına  yönelik  bir soruyu yanıtlayan 

Shanahan, Suriye'den çekilmenin "ilk aşamalarında" olduklarını ifade etti. 

http://www.milliyet.com.tr/abd-den-flas-suriye-aciklamasi--dunya-2819330/ 
 

ABD'de 35 günün faturası 3 milyar dolar! 

ABD'de federal hükümetin 35 gün boyunca kısmen kapalı kalmasının maliyeti 3 milyar dolar. 

Hükümetin kapalı kalışı, büyüme rakamlarını da aşağı çekecek ABD'de Kongre Bütçe Ofisi 

uzmanlarının hazırladıkları rapora göre, federal hükümetin 35 gün süre ile kısmen kapalı 

kalmasının ekonomide yol açması beklenen kayıp 3 milyar dolar. Bu, federal hükümetin 

kapalı kalmasının ekonomiye etkisinin 2019'da yüzde 0,02'den daha küçük olmasının 

beklendiği anlamına geliyor. Federal hükümetin kısmen kapalı kaldığı 35 günde ABD 

ekonomisinin kaybının 11 milyar dolar olduğunu belirten Kongre Bütçe Ofisi, hükümetin 

faaliyetlerinin yeniden 

http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2816303-abdde-35-gunun-faturasi-3-milyar-dolar 

http://www.haberturk.com/abd-kara-kuvvetlerinden-irak-savasi-ni-iran-kazandi-raporu-2306089
http://www.milliyet.com.tr/abd-den-flas-suriye-aciklamasi--dunya-2819330/
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2816303-abdde-35-gunun-faturasi-3-milyar-dolar
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AVRUPA GÜNDEMİ 

Çipras önümüzdeki hafta Erdoğan'a Kıbrıs zirvesini aktaracak 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa 

Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma 

çabalarının desteklendiği belirtilerek, "Kıbrıs sorununda ilgili BM kararları ile AB 

müktesebatı değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak 

müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz." 

ifadeleri kullanıldı. Başkent Lefkoşa'da Filoxenia Konferans Merkezi’nde düzenlenen zirveye, 

ev sahibi olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, İtalya 

Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı 

Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve 

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell katıldı. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/cipras-onumuzdeki-hafta-erdogan-a-kibris-zirvesini- 

aktaracak-h437128.html 

 

'Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma çabalarını takdir ediyoruz' 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa 

Ülkeleri Zirvesine, ev sahibi olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos 

Anastasiadis, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı 

Joseph Muscat ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell katıldı. Zirvenin ardından 

yayımlanan ortak deklarasyonda, AB'nin finansal istikrarı ve ekonomik şoklara karşı direncini 

güçlendirmek amacıyla tam teşekküllü Avrupa Mevduat Sigortası Planı kurulması için bir yol 

haritası üzerinde çalışıldığı, AB ülkeleri arasında Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları 

Birliğinin en yakın zamanda tamamlanacağı konusunda anlaşıldığı bildirildi. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/kibris-ta-bir-cozume-ulasma-cabalarini-takdir-ediyoruz- 

h437119.html 

 

Borrell: İspanya ve AB Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı 

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin gerçekleştirildiği 

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Venezuela'daki olaylarla ilgili İspanyol basınına açıklama 

yaptı.Borrell, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahale olasılığıyla ilgili yöneltilen soruya, 

"Elbetteki AB ve onunla birlikte İspanya, radikal bir şekilde her türlü askeri müdahaleye 

karşıdır. Askeri müdahale, hiç kimsenin geri dönmek istemediği zamanlara götüren Latin 

Amerika'da lanetli bir ifadedir." yanıtını verdi. Öte yandan Sosyalist Enternasyonal toplantısı 

için Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan İspanya Başbakanı Pedro 

Sanchez de "Bizler sosyalistiz çünkü özgürlüğü savunuyoruz. Demokrasi ve özgürlük 

arzusuna mermi ve hapishanelerle cevap veren hiç kimse sosyalist değildir, o siyasi gücünü 

kötüye kullanan bir zalimdir. Venezuellalılar Sosyalist Enternasyonal'in nefesini hissetmek 

zorundalar." ifadelerini kullandı. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ispanya-ve-ab-venezuelaya-askeri-mudahaleye-karsi- 

h437117.html 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/cipras-onumuzdeki-hafta-erdogan-a-kibris-zirvesini-aktaracak-h437128.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/cipras-onumuzdeki-hafta-erdogan-a-kibris-zirvesini-aktaracak-h437128.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/kibris-ta-bir-cozume-ulasma-cabalarini-takdir-ediyoruz-h437119.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/kibris-ta-bir-cozume-ulasma-cabalarini-takdir-ediyoruz-h437119.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ispanya-ve-ab-venezuelaya-askeri-mudahaleye-karsi-h437117.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ispanya-ve-ab-venezuelaya-askeri-mudahaleye-karsi-h437117.html
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İngiliz parlamentosundan Brexit kararı 

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. İşçi 

Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten 

kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul 

edildi.Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den 

ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' 

ifadesini ilave ediyor. Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit 

anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep 

etmesini öngörüyor. Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet  

üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ingiliz-parlamentosundan-brexit-karari-h437115.html 

 

AP'den Brexit sonrası vizesiz seyahate 'yeşil ışık' 

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 

(AB) ayrılması (Brexit) sonrasında birlik ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı olarak vize 

muafiyeti uygulanmasına yönelik düzenlemeyi onayladı. Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil 

Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vize konusunu görüştü. 

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Sivil Özgürlükler Komitesi üyesi 53 milletvekili, Brexit 

sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara vize uygulanmamasına yönelik düzenlemeyi 

oy birliğiyle onayladı. Buna göre, Brexit'in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde 

vatandaşlar karşılıklı olarak 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ap-den-brexit-sonrasi-vizesiz-seyahate-yesil-isik- 

h437105.html 

 

Fransa 130 DEAŞ üyesini yargılayacak 

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya 

giden Fransız vatandaşı 130 kişinin yargılanmak üzere gelecek haftalarda Fransa'ya 

getirileceği belirtildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre Fransa, gelecek haftalarda 

Suriye'den DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya bu ülkeye savaşmaya giden 

130 vatandaşını yargılamak üzere ülkeye getirecek. Fransız yetkililerin, ABD Suriye'den 

çekildikten sonra, bu kişilerin izini kaybetmekten endişe ettiği ileri sürüldü. Söz konusu 

kişilerin, uçakla ülkeye getirilecekleri ve duruşma yapılana kadar tutuklu kalacakları 

kaydedildi. Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 

bin, Fransa'dan ise 700 kişinin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı açıklanmıştı. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/fransa-130-deas-uyesini-yargilayacak-h437088.html 

 

Theresa May'den yine yeniden 

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını 

parlamentodan geçirebilmek için AB ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi. 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/theresa-may-den-yine-yeniden-h437084.html 

 

Brexit'e yön veren aktivistten yeniden müzakere çağrısı 

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını aldığı 2016 referandumunun ardından ülkenin ayrılık 

sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işletme yetkisinin parlamentonun 

https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ingiliz-parlamentosundan-brexit-karari-h437115.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ap-den-brexit-sonrasi-vizesiz-seyahate-yesil-isik-h437105.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ap-den-brexit-sonrasi-vizesiz-seyahate-yesil-isik-h437105.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/fransa-130-deas-uyesini-yargilayacak-h437088.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa/theresa-may-den-yine-yeniden-h437084.html
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onayına tabi olduğunu hükümete açtığı dava sonucu mahkeme kararı haline getiren Miller, 

Brexit sürecinde gelinen aşamayı AA muhabirine değerlendirdi. İngiliz parlamentosunun dün 

Başbakan Theresa May’in desteklediği ve reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden müzakere 

edilmesini öngören teklifi değerlendiren Miller, AB’nin müzakereleri yeniden açmayacağını 

pek çok kez yinelediğini hatırlattı. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brexite-yon-veren-aktivistten-yeniden-muzakere-cagrisi/1378861 

 

Hollanda'daki Müslümanlardan cami saldırılarına karşı güvenlik talebi 

Hollanda'da son yıllarda artan İslamofobik saldırılardan kaygılanan Müslümanlar, güvenlik 

önlemlerinin sadece Amsterdam'da değil ülke genelinde alınmasını istiyor.Sadece ırkçılardan 

değil, PKK'lılardan da korunmak zorunda kalan Müslümanlar, camilerde güvenli ve rahat 

şekilde ibadetlerini yapmayı temenni ediyor. Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfı 

Başkanı Ali Dede Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye namaz için gelen cemaatin 

ve eğitim için gelen çocukların tedirgin olduklarını belirterek, ülke genelinde bütün cami lerde 

güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.Taş, "Camimize geçen yıl yapılan 

saldırıdan bu yana her zaman 'acaba birisi içeriye bir şey mi atacak' diye tedirginlik yaşıyoruz. 

Devletin bir şey olana kadar beklemeden en kısa zamanda saldırılara karşı önlem alması 

gerekiyor." dedi. Hollanda'da camilere çok sayıda saldırı olduğunu ve bundan dolayı zarar 

gördüklerini dile getiren Geylani Hizmet Vakfına bağlı cami cemaatinden Orhan Keleş de 

"Çocuklarımız güvenli bir şekilde camiye gidemiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza 

rağmen tedirgin oluyoruz. Bazı arkadaşlarımız can güvenliği olmadığından dolayı çocuklarını 

artık camiye göndermiyor." ifadelerini kullandı. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hollandadaki-muslumanlardan-cami-saldirilarina-karsi-guvenlik- 

talebi/1378738 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brexite-yon-veren-aktivistten-yeniden-muzakere-cagrisi/1378861
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hollandadaki-muslumanlardan-cami-saldirilarina-karsi-guvenlik-talebi/1378738
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/hollandadaki-muslumanlardan-cami-saldirilarina-karsi-guvenlik-talebi/1378738
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AFRİKA GÜNDEMİ 

Tanzanya'da altı çocuk 'vücut parçaları için' öldürüldü 

Tanzanya'nın güney batısında kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk cesedi 

bulundu. 2-9 yaş arasındaki çocukların 'büyü amaçlı' öldürüldüğü sanılıyor. Tanzanya'nın 

güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk 

cesedi bulundu. Çocukların 2-9 yaş arasında olduğu, bazılarının uzuvlarının bulunmadığı 

açıklandı. Njombe Bölge Yargıcı Ruth Msafiri, "Bu tamamen batıl inançlarla ilgili,  çoğu 

insan büyülerden medet umuyor" dedi. Polis, üçü aynı aileden olan kurbanların bir yakın 

akrabasını şüpheli olarak gözaltına aldı.Aralık ayı başından beri Njombe bölgesinde toplam 

10 çocuk kayboldu, bunların dördü canlı bulundu. Bölgedeki bazı 'büyücülerin', yardım için 

kendilerine gelen insanlara, bazı vücut parçalarının sağlık ve zenginlik getirdiği yönünde 

telkinde bulunduğu biliniyor. Yetkililer aileleri dikkatli olmaları ve çocuklarını bu konuda 

eğitmeleri konusunda uyardı. Çocukların, gece aileleri pazarda sebze satarken evlerinden 

alındığı söyleniyor 

https://www.haberturk.com/tanzanya-da-alti-cocuk-vucut-parcalari-icin-olduruldu-2305522# 
 

Göçmen taşıyan iki tekne Cibuti açıklarında battı: 130'dan fazla kayıp 

Cibuti açıklarında göçmen taşıyan iki tekne alabora oldu, arama çalışmalarında 3 kişi 

kurtarılırken, 5 kişinin de cesedi bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği'nin açıklamasına göre teknelerin taşıdığı Afrika kökenli 130'dan fazla göçmenin 

hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yolcu 

kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan teknelerin Yemen'e doğru ilerlediğini belirtti. 

Savaşın sürdüğü Yemen, Körfez ülkelerinde daha iyi hayat kurmak isteyen Afrikalı 

göçmenlerin ilk duraklarından biri olarak biliniyor. 

https://tr.euronews.com/2019/01/30/gocmen-tasiyan-iki-tekne-cibuti-aciklarinda-batti-130-dan- 

fazla-kayip 
 

Etiyopya'da 50 bin evsize rehabilitasyon kampanyası 

Etiyopya'da, sokaklarda yaşayan 50 bin evsizin rehabilite edilmesi için kampanya başlatıldı. 

Addis Ababa Şehir İdaresi Başkanı Takele Uma Benti, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek ay 

sokaklarda yaşayan ve çoğunluğunu başkent Addis Ababa'dakilerin oluşturduğu 50 bin 

evsizin rehabilitasyonu için çalışmalara başlanacağını belirtti. Kampanyanın gönüllük esasına 

dayanacağını ifade eden Benti, kurulan 6 farklı merkezde bu kişilerin konaklamalarının 

sağlanacağını vurguladı. Benti, harcamaları karşılayacak Sosyal Vakıf Fonuna şehir idaresinin 

100 milyon birr (3,5 milyon dolar) ayırdığını, önceliğin çocuk ve kadınlar olacağını kaydetti. 

Etiyopya'nın büyük şehirlerinde yaklaşık 90 bin evsizin sokaklarda yaşadığı tahmin ediliyor. 

Evsizlerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluştururken, bunların birçoğu çeteler tarafından 

madde bağımlılığına alıştırılarak dilendiriliyor. 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/etiyopyada-50-bin-evsize-rehabilitasyon-kampanyasi-41098788 
 

Guaido'dan Fas'a "siyasi rüşvet" teklifi 

Kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, 

Batı Sahra'yı devlet olarak tanımaktan vazgeçme karşılığında Fas'a kopuk olan ilişkilerin 

yeniden kurulması teklifinde bulunduğu bildirildi. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Fas'la yeniden diplomatik 

ilişki kurmak istediklerini belirtti. Guaido'nun talebi üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita 

http://www.haberturk.com/tanzanya-da-alti-cocuk-vucut-parcalari-icin-olduruldu-2305522
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/etiyopyada-50-bin-evsize-rehabilitasyon-kampanyasi-41098788
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ile görüşmeler yapıldı. Fas resmi haber ajansı MAP'a açıklama yapan Venezuela 

Parlamentosu Dışişleri Müsteşarı Manuel Avendano, Polisario Cephesi tarafından sürgünde 

kurulan "Batı Sahra Devleti"ni tanımayı yeniden gözden geçiriceklerini söyledi.Avendano'nun 

Batı Sahra'daki sözde cumhuriyetin kabulünün siyasi ve barışçıl çözüme ulaşmaktan daha çok 

sol ideolojiyle irtibatlı olduğuna dikkati çektiği belirtildi. 

https://www.cnnturk.com/dunya/guaidodan-fasa-siyasi-rusvet-teklifi 
 

Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye gaz sağlanacak 

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen Uluslararası Petrol Zirvesi'nde konuşan Nijerya 

Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Maikanti Baru, Nijerya ve Fas'ın, doğal gaz hattı 

inşaatında altyapı alanında iş birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Baru, "Bu iş birliği 

sayesinde en az 15 Batı Afrika ülkesine gaz ulaştırılmış olacak. Nijerya-Fas doğal gaz hattı 

fizibilite çalışmaları bitti ve bu hat ilerleyen süreçlerde Avrupa ile bağlanacak." ifadelerini 

kullandı. Nijerya ile Fas arasında geçen yıl imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla 

Batı Afrika ve Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin 

sanayi alanında kalkınması hedefleniyor. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerya-ve-fas-is-birligiyle-15-ulkeye-gaz-saglanacak/1378005 
 

Gana'da yanlış aşı vurulan 10 kişi öldü 

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Wa bölgesinde, yılan sokmasıyla mücadele kapsamında 

yanlış aşı vurulan 10 kişinin öldüğü bildirildi.Wa Batı Bölgesi hastanesinden Dr. Benjamin 

Aminyuure, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılan sokmasına karşı aşı alamadıkları için 

hastaların özel bir eczaneye yönlendirildiğini ve burada yanlış aşı uygulandığını 

söyledi.Aminyuure, yapılan aşılama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin tedavi 

altına alındığını kaydetti.Bölgede çok sayıda yılan sokması vakası olduğunu ifade eden 

Aminyuure, hükümetten aşı göndermesini talep etti. 

https://www.mynet.com/ganada-yanlis-asi-vurulan-10-kisi-oldu-110104786733 
 

Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile görüştü 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı 

Onyoti Adigo Nyikwakne ile görüştü.Almanya’da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım 

Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Berlin’de 

bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği 

Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.Görüşmede, iki ülke 

arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu. 

https://www.mynet.com/bakan-pakdemirli-guney-sudan-tarim-ve-gida-guvenligi-bakani-ile-gorustu- 

110104801754 
 

Libya petrol üretimine 50 milyar dolar ayırdı 

Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu yıl petrol üretimini artırmak için 50 milyar dolarlık bütçe 

ayırdı.Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun, ülkenin temel gelir kaynağı petrol üretimini artırmak 

için 50 milyar dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi. "S&P Global Platts" isimli araştırma şirketinin 

haberine göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun alt şirketlerinden Ras Lanuf Petrol ve Gaz 

İşleme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bsibsu, Tokyo'da sektörel alanda katıldığı bir 

konferansta yaptığı konuşmada, "Bu yıl petrol ve doğalgaz üretimimizi artırmak için ayrılan 

bütçe 50 milyar dolar. Söz konusu ayrılan bütçenin, bir kısmı 'alt akım' (mansap) ancak büyük 

çoğunluğu ham petrol için ayrıldı." dedi. 

http://www.cnnturk.com/dunya/guaidodan-fasa-siyasi-rusvet-teklifi
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerya-ve-fas-is-birligiyle-15-ulkeye-gaz-saglanacak/1378005
http://www.mynet.com/ganada-yanlis-asi-vurulan-10-kisi-oldu-110104786733
http://www.mynet.com/bakan-pakdemirli-guney-sudan-tarim-ve-gida-guvenligi-bakani-ile-gorustu-
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https://www.ntv.com.tr/dunya/libya-petrol-uretimine-50-milyar-dolar- 

ayirdi,yjfC6TZbdUmpdw9TK057jw 
 

Mısır'da 54 kişi gözaltına alındı 

Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının da bulunduğu 54 kişi 

gözaltına alındı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ocak ve şubat 

aylarında kaos çıkarmayı planladığı iddia edilen, bazıları İhvan mensubu 54 kişinin gözaltına 

alındığı belirtildi. Açıklamada, yakalanan kişilerle birlikte yurt içinde ve dışında uygulanacak 

eylem planlarının da ele geçirildiği ifade edildi. Yakalanan kişiler ve ele geçirilen belgelere 

ilişkin Yüksek Güvenlik Savcılığıyla iş birliği içinde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı 

kaydedildi. 

https://www.haberturk.com/misir-da-54-kisi-gozaltina-alindi-2306005 
 

Nijer'de Boko Haram saldırısı! 4 kişi hayatını kaybetti 

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi 

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 

4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer 

alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye 

saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi. 

https://www.haberturk.com/nijer-de-boko-haram-saldirisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-2305981 
 

Somali'de bombalı saldırı 

Başkent Mogadişu yakınlarında infilak ettirilen bomba yüklü araç, en az iki can kaybına yol 

açtı. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 

araçla düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin  yaralandığı  

bildirildi. Banadir Bölgesi Güvenlik Şefi Yardımcısı Maxamed Tulah, basın mensuplarına 

yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunda 

park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti. Tulah, patlamada 1'i kadın 2 sivilin 

öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, sosyal 

medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın yaşandığı çevreden yoğun dumanların 

yükseldiği görüldü. 

http://www.milliyet.com.tr/somali-de-bombali-saldiri-dunya-2819189/ 

http://www.ntv.com.tr/dunya/libya-petrol-uretimine-50-milyar-dolar-
http://www.haberturk.com/misir-da-54-kisi-gozaltina-alindi-2306005
http://www.haberturk.com/nijer-de-boko-haram-saldirisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-2305981
http://www.milliyet.com.tr/somali-de-bombali-saldiri-dunya-2819189/


11  

ASYA GÜNDEM 

Japonya’da tüketici güveni Ocak ayında geriledi 

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 42.7 

olan tüketici güven endeksi 0.8 puan düşüşle Ocak’ta 41.9 düzeyine geriledi. Piyasalarda, 

endeksin 42.4 puana gerilemesi bekleniyordu. Buna göre; Juponya’da tüketicinin genel gelir 

şartları ile ilgili görüşlerinden oluşan endeks 0.5 puan düşüşle 40,1 puana, gelir artışı endeksi 

0.3 puan düşüşle 41.4 puana, istihdam endeksi 1.5 puan düşüşle 44.3 puana ve dayanıklı mal 

alma isteği endeksi de 1.1 puan düşüşle 41.7 puana geriledi. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/japonyada-tuketici-guveni-ocak-ayinda-geriledi-41099258 
 

Moğolistan'da domuz gribinden 7 kişi öldü 

Moğolistan'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği 

bildirildi.Şinhua ajansının haberine göre, Moğolistan Sağlık Bakanı Davaajanstan Sarangerel, 

mecliste bir toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ocak ayı başından bu yana 7 kişinin domuz 

gribinden yaşamını yitirdiğini belirtti.Sarangerel, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü 

nedeniyle çok sayıda çocuğun öldüğüyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu, sadece 7 yetişkinin 

hayatını kaybettiğini ifade etti. 

https://www.timeturk.com/mogolistan-da-domuz-gribinden-7-kisi-oldu/haber-1032199 
 

Son dakika... ABD'nin Venezuela'ya yaptırımlarına Çin'den tepki! 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, 

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almıştı. 

ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararına, yaptırımlardan en çok etkilenen bir diğer ülke 

Çin'den tepki geldi. Çin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımlarına karşı koyacaklarını, ABD'nin 

sonuçlarından sorumlu olacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela petrol 

şirketine yaptırım kararına ilişkin, "tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını, dış müdahale 

veya yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını" açıkladı. Bakanlık Sözcüsü 

Gıng Şuang, başkent Pekin'deki basın toplantısında ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi 

PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almasına ilişkin, "Tek taraflı yaptırımlara 

karşı çıkıyoruz. Tarihi tecrübeler kanıtlamıştır ki dış müdahale veya yaptırımlar durumu daha 

da karmaşıklaştırıyor ve gerçek sorunun çözümüne yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı. 

"İlgili ülkelerin Venezuela'ya yaptırımları, Venezuela halkının yaşam şartlarının daha da 

kötüleşmesine neden olacak." diyen Gıng, söz konusu ülkelerin bu durumdan kaynaklanan 

ciddi sonuçlara katlanması gerektiğini vurguladı. 

https://www.haberturk.com/son-dakika-abd-nin-venezuela-ya-yaptirimlarina-cin-den-tepki-2305375 
 

Çin 'yolsuzluk firarisi avına' başladı 

Pekin yönetimi, yolsuzluğa karışarak yurt dışına kaçanların ve onların haksız kazançlarının 

ülkeye getirilmesini hedefleyen Sky Net 2019 programını devreye soktu. Çin, yolsuzluğa 

karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin yakalanarak ülkeye getirilmesini amaçlayan "Sky Net 

2019" programının başladığını açıkladı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi ve Disiplin ve 

Denetleme Komisyonu (CCDI) ve Ulusal Denetleme Komisyonu, ülkede bulundukları 

görevlerde yolsuzluk olaylarına karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin ve bu kişilerin ülke 

dışına çıkardıkları varlıkların ülkeye geri getirilmesini amaçlayan "Sky Net 2019" 

programının başladığını bildirdi. Bu kapsamda, Ulusal Denetleme Komisyonunun yolsuzluk 

firarilerini "avlayacağı", Çin Yüksek Halk Mahkemesinin bu kişilerin yasa dışı kazançlarına 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/japonyada-tuketici-guveni-ocak-ayinda-geriledi-41099258
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/japonyada-tuketici-guveni-ocak-ayinda-geriledi-41099258
http://www.timeturk.com/mogolistan-da-domuz-gribinden-7-kisi-oldu/haber-1032199
http://www.haberturk.com/son-dakika-abd-nin-venezuela-ya-yaptirimlarina-cin-den-tepki-2305375
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el koyacağı, Kamu Güvenliği Bakanlığının finans alanındaki suçlulara odaklanacağı 

kaydedildi. Bununla birlikte Çin Halk Bankasının (Çin Merkez Bankası) çalıntı para 

transferlerini önleyeceği belirtildi. 

http://www.milliyet.com.tr/cin-yolsuzluk-firarisi-avina--dunya-2819245/ 
 

ABD istihbarat raporu: Kuzey Kore nükleerden vazgeçmeyecek 

Amerikan istihbarat kuruluşlarının Dünya Genelinde Tehdit Değerlendirmesi raporunda, 

Trump yönetiminin umutlarına karşın, Kuzey Kore'nin büyük ihtimalle nükleer silahlarından 

tamamen vazgeçmeyeceği belirtildi. Raporda ayrıca, Çin ve Rusya'dan kaynaklanan siber 

tehdidin büyüyen bir kaygı olduğu ifade edildi.Amerikan istihbarat kuruluşlarının Dünya 

Genelinde Tehdit Değerlendirmesi raporunda, Trump yönetiminin umutlarına karşın, Kuzey 

Kore'nin büyük ihtimalle nükleer silahlarından tamamen vazgeçmeyeceği belirtildi.Raporda 

ayrıca İran'ın nükleer silah üretmediği vurgulandı, ancak Çin ve Rusya'dan kaynaklanan siber 

tehdidin büyüyen bir kaygı olduğu ve her iki ülkenin de 2020'deki başkanlık seçimlerini 

etkilemeye çalışabileceği söylendi.Raporu Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, diğer 

istihbarat kuruluşlarının başkanlarıyla birlikte Senato'ya sundu.Belgede "Kuzey Kore'nin 

anahtar önemdeki ABD ve uluslararası ödünleri elde etmek için nükleer silahlardan kısmen 

arınmayı müzakere ederken, silah stoğundan ve üretim kabiliyetlerinden büyük ihtimalle 

vazgeçmeyeceği" söyleniyor.Raporda ayrıca "nükleer silahlara sahip olmanın rejimin selameti 

açısından kritik önemde görüldüğü" kaydediliyor. 

https://www.haberturk.com/abd-istihbarat-raporu-kuzey-kore-nukleerden-vazgecmeyecek-2306230 
 

UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan Komisyonu önerilerine uyma çağrısı 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, Myanmar 

yönetimine Arakan eyaletinde barış ve istikrarın sağlanabilmesi için BM'nin eski Genel 

Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonu'nun önerilerinin uygulanması 

çağrısı yaptı. UNICEF Başkanı Fore, Myanmar'ın başkenti Nepido'da düzenlenen 

"Myanmar'daki Tüm Çocuklar İçin Kalkınma Vizyonunu Gerçekleştirmek" başlıklı yüksek 

düzeyli toplantıda, Arakan eyaletinde baskı ve saldırılara maruz kalan Müslüman azınlığa 

mensup çocukların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Myanmar'ın 

barış ve istikrara kavuşabilmesi için ülkenin tüm bölgelerine insani yardım ve her çocuğa 

sağlık bakımı, beslenme, su, temizlik, eğitim ve korunma sağlanması gerektiğini vurgulayan 

Fore, "Bu, Arakan eyaletinde Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Komisyonunun önerilerinin 

uygulanmasını gerektiriyor." dedi. 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/unicef-baskanindan-myanmara-annan-komisyonu-onerilerine- 

uyma-cagrisi-598455.html 
 

Tayland’da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada’da 

Tayland’da, ailesinin şiddetinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Bangkok’taki 

havaalanında alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun iltica talebinde bulunduğu ve 

olumlu yanıt aldığı Kanada’ya geldi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(BMMYK) himayesinde Kanada’ya geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi 

Arabistan vatandaşı genç kadın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na ülkenin dışişleri 

bakanıyla birlikte geldi. Tayland’da, ailesinin şiddetinden kaçarak Avustralya’ya gitmek 

isterken Bangkok’taki havaalanında alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun iltica 

talebinde bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı Kanada’ya geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde Kanada’ya geçici olarak giriş yapmasına izin 

http://www.milliyet.com.tr/cin-yolsuzluk-firarisi-avina--dunya-2819245/
http://www.haberturk.com/abd-istihbarat-raporu-kuzey-kore-nukleerden-vazgecmeyecek-2306230
http://www.yeniakit.com.tr/haber/unicef-baskanindan-myanmara-annan-komisyonu-onerilerine-
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verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na 

ülkenin dışişleri bakanıyla birlikte geldi. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiğini belirten 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, “Bu çok cesur bir Kanadalı” şeklinde açıklama 

yaptı. 

https://www.mynet.com/taylandda-alikonulan-suudi-genc-kadin-kanadada-110104811756 
 

Malezya'da bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü 

Malezya'da, bedava yiyecek kuponu dağıtımı sırasında çıkan izdihamda iki yaşlı kadın 

ezilerek öldü. Başkent Kuala Lumpur'un Pudu semtinde bulunan bir kapalı pazarda sadece 

200 kuponun verileceği dağıtıma binden fazla kişi katıldı. Bir güvenlik görevlisi "çığlıklar" 

duyduğunu ve insanların "birlirlerini ittiklerini" gördüğünü söyledi. 78 yaşındaki Law Ion 

Nang ve 85 yaşındaki Ah Poh adlı kadınların sıralarını beklerken çıkan izdihamda nefes 

almakta zorlanmaya başladıklarına inanılıyor. 

https://www.haberturk.com/malezya-da-bedava-yemek-kuponu-dagitiminda-iki-yasli-kadin-ezilerek- 

oldu-2305159 
 

Filipinler'de kiliseden sonra camiye el bombalı saldırı: 2 ölü 

Filipinler'de kilise saldırısından iki gün sonra bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi, olayda 

2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı. Saldırı, Müslüman azınlığın yoğunlukta 

olduğu Mindanao adasındaki Zamboanga kentinde, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. 

Ölen kişilerin o esnada camide uyuduğu öğrenildi. Kanlı eylem Katolik  Kilisesi'ne 

düzenlenen saldırının yanı sıra Müslümanlara özerklik verilmesi için yapılan referandumun da 

ardından yaşandı. Olaya ilişkin açıklama yapan ordu sözcüsü Gerry Besana, saldırının kilise 

eylemine misilleme olup olmadığının bilinmediğini, birden fazla ihtimali değerlendirdiklerini 

söyledi. 

https://tr.euronews.com/2019/01/30/filipinler-de-kiliseden-sonra-camiye-el-bombal-saldiri-2-olu 
 

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü 

Şolgara Emniyet Müdürü Muhammed Arif, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, 

Şolgara'nın Budana Kale köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını 

belirtti. Saldırıda 6 yerel polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Arif, 3 yerel polisin de 

yaralandığını söyledi. Arif, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü 

kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu örgütün, 2 karakolun kontrolünü 

sağladığı iddia edildi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afganistanda-taliban-saldirisi-6-olu/1377836 

http://www.mynet.com/taylandda-alikonulan-suudi-genc-kadin-kanadada-110104811756
https://www.haberturk.com/malezya-da-bedava-yemek-kuponu-dagitiminda-iki-yasli-kadin-ezilerek-oldu-2305159
https://www.haberturk.com/malezya-da-bedava-yemek-kuponu-dagitiminda-iki-yasli-kadin-ezilerek-oldu-2305159
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/afganistanda-taliban-saldirisi-6-olu/1377836
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BALKANLAR GÜNDEMİ 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye’ye geliyor 

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 16 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette 

bulunacak.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hırvatistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Sayın Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın davetine icabetle 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. 

https://www.mynet.com/hirvatistan-cumhurbaskani-kitarovic-turkiyeye-geliyor-110104808081 
 

Bosna Hersek'te "Sırp Cumhuriyeti" gerginliği 

Boşnak partisi SDA'nın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin adının yeniden 

sorgulanması için Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıklaması gerginliğe neden oldu - 

Boşnak partisi, entitenin adındaki "Sırp" ifadesinin bu bölgede yaşayan diğer halklara yönelik 

ayrımcılık olduğunu savunurken, Sırp lider Milorad Dodik, SDA'nın bu girişiminin "anayasal 

düzeni yıkmaya yönelik" olduğunu ileri sürdü. Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic 

tarafından kurulan ve halen ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda olan SDA'dan 

yapılan açıklamada, entitenin adındaki "Sırp" ifadesinin bu bölgede yaşanan Boşnak ve 

Hırvatlara yönelik ayrımcılık olduğu ifade edildi. Bosna Hersek gibi çok milletli bir  

toplumda, entitenin adının sadece bir millet ile bağdaştırılmasının anayasaya aykırı olduğu 

kaydedilen açıklamada, Bosna Hersek Anayasası'na göre ülkedeki üç kurucu milletin 

(Boşnak, Sırp ve Hırvat) ülkenin tamamında eşit olduğu hatırlatıldı.Sırp Cumhuriyeti'nin, 

anayasaya göre çok milletli bir entite olduğuna ve bu entitedeki milletlerin eşit haklara sahip 

olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, dolayısıyla entitenin adında sadece bir milletin 

temsil edilip diğer ikisinin görmezden gelinemeyeceği vurgulandı. 

https://www.mynet.com/bosna-hersekte-sirp-cumhuriyeti-gerginligi-110104794683 
 

Bulgaristan'da sigorta primi paylaşılacak 

Bulgaristan'da işçi ve işverenlerin paylaştığı sigorta prim orantısında işverenler yeni teklifte 

bulundu. Bulgaristan’da işverenler işçilerin sigorta primlerinin yüzde 50’sini ödemeyi teklif 

ediyor. Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu, Bulgaristan Sınai Sermaye 

Birliği, Bulgar Sanayi Odası ve Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası işveren kuruluşları, işçilerin 

sigorta primlerinin yüzde 50’sini ödemeleri hususunda teklifte bulundular. Halihazırda işçi ve 

işverenler arasındaki sigorta primleri orantısı 60:40 şeklinde gerçekleşiyor. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bulgaristanda-sigorta-primi-icin-teklif-41098714 
 

Kosova'da Görev Yapan Mehmetçik'te Devir Teslim Töreni 

Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyet 

Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi. Kosova'da 1999 yılından bu yana barış 

ve huzurun tesis edilmesine katkı sağlayan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR 

bünyesindeki Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi. 

Prizren'de konuşlu olan Mehmetçik'e bir yıldan bu yana komuta eden Türk Temsil Heyet 

Başkanı Kurmay Cem Sinan Barım, görevini Kurmay Albay Numan Baş'a devretti. 

https://www.haberler.com/kosova-da-gorev-yapan-mehmetcik-te-devir-teslim-11690281-haberi/ 

http://www.mynet.com/hirvatistan-cumhurbaskani-kitarovic-turkiyeye-geliyor-110104808081
http://www.mynet.com/bosna-hersekte-sirp-cumhuriyeti-gerginligi-110104794683
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bulgaristanda-sigorta-primi-icin-teklif-41098714
http://www.haberler.com/kosova-da-gorev-yapan-mehmetcik-te-devir-teslim-11690281-haberi/
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Makedonya, NATO ve AB üyeliği yolunda 

Yunanistan parlamentosunun Makedonya ile isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nı 

onaylamasıyla 28 yıldır süregelen sorunun çözümünde sona gelinirken, çözüm Makedonya'ya 

NATO ve Avrupa Birliği (AB) kapılarını da araladı. Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan 

ile Makedonya arasında, Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığı ilan ettiği 

1991'den beri devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da 

imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu. Makedonya'nın adının "Kuzey 

Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın önce Makedonya'da, 

ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçleri tamamlamasıyla tarihi meselenin çözümünde 

sona gelindi. Anlaşmanın imzalanması ile Yunanistan, Makedonya'nın AB ve NATO üyelik 

süreçlerinin önüne koyduğu engeli de kaldırdı. Ekim ayında NATO'ya üyelik müzakerelerine 

resmen başlayan Makedonya'nın yıl sonuna kadar ittifakın 30. üyesi olması bekleniyor. 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/makedonya-nato-ve-ab-uyeligi-yolunda-41098256 
 

Yunanistan'da "Makedonya" protestosu olaylı geçti 

Başkent Atina ve Selanik'te Makedonya ile yapılan "isim anlaşması"na karşı çıkan sağ ve sol 

gruplar, gösteri düzenledi - Mecliste anlaşmanın onaylanmasına ilişkin genel kurul devam 

ederken polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Aralarında aşırı sağ gruplar ve din 

adamlarının da bulunduğu yaklaşık iki bin kişi, anlaşmanın oylanması için genel kurul 

görüşmeleri sürerken Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı. Yunanistan 

Başbakanı Aleksis Çipras'ın Meclis'teki konuşması sırasında, bir grup göstericinin taş ve 

havai fişeklerle saldırısına polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. 

Gerginliğin büyümesi üzerine, Yunan çevik kuvvet ekipleri göstericileri dağıtmak için copla 

müdahalede bulundu. Meydanda kovalamaca yaşanırken, çevredeki çok sayıda kişi de göz 

yaşartıcı gazdan etkilendi. Bugünkü protestolar, pazar günü on binlerce kişinin bulunduğu 

gösteriye kıyasla düşük katılımla gerçekleşti. 

https://www.mynet.com/yunanistanda-makedonya-protestosu-olayli-gecti-110104790291 
 

Yunanistan petrol şirketini satıyor 

Yunan Hellenic Petroleum Şirketi’nin yüzde 50.1 hisse satışı için teklifler Mart ayında 

alınacak. Yunan Malvarlığı Geliştirme Fonu (TAIPED) Başkanı Aris Xenofos tarafından 

yapılan açıklamaya göre; Yunanistan yılın ilk yarısında özelleştirmeleri 

hızlandıracak.TAIPED Başkanı tarafından enerji özelleştirmeleri odaklı yapılan açıklamalara 

göre, Hellenic Petroleum’un yüzde 50.1 hissesinin satışına ilişkin teklifler Mart ayının ikinci 

haftasında verilecek.Yunan Kamu Gaz İşletmesi (DEPA)’nin özelleştirilmesinde ise, şirketin 

bir işletme ve bir altyapı şirketi olarak bölünmesine ilişkin tarafların görüşleri alınmış olup, 

kanun taslağı Şubat ayında Parlamento’ya gelecek. Nihai olarak TAIPED Başkanı, 

Kavala'daki yeraltı doğalgaz depolama tesisinin kullanım sürecinin yılın son çeyreğinde 

başlayacağını öngörüyor. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yunanistan-petrol-sirketini-satiyor-41098729 
 

Akar'dan Yunanistan'a 'sürpriz' davet 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos 

Apostolakis'i kutlayarak, Türkiye'ye davet etti. Edinilen bilgiye göre, Akar, savunma 

bakanlığına getirilen Apostolakis'e yeni görevinden dolayı tebrik mektubu gönderdi. Yunan 

mevkidaşına görevinde başarı dileyen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/makedonya-nato-ve-ab-uyeligi-yolunda-41098256
http://www.mynet.com/yunanistanda-makedonya-protestosu-olayli-gecti-110104790291
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yunanistan-petrol-sirketini-satiyor-41098729
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komşuluk ilişkileri ve askeri alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Bakan 

Akar, Türkiye'ye davet ettiği Apostolakis'i ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de kaydetti. 

Güvenlik uzmanları, Kardak'ın yıl dönümü öncesi gerçekleşen bu davetin Ege ve 

Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin sürekli 

vurguladığı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabalara da örnek teşkil ettiğini 

belirtti. 

http://www.yeniasya.com.tr/politika/akar-dan-yunanistan-a-surpriz-davet_484778 
 

Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan’da 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında 

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ile bir araya geldi.Sırbistan’a resmi ziyaret 

düzenleyen Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Başkent Belgard’a geldi. Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Sırbistan Devlet 

Başkanı Aleksandr Vucic ile bir araya geldi. Sırbistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya 

Devler Başkanı Vladimir Putin, Başkent Belgard’a geldi. Putin, programı kapsamında önce 

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ile "Belgrad’ın Kurtarıcılarının Anıt Mezarlığı" 

ziyaret etti. Putin ve Vuvic burada düzenlenen tören sonrası başkente bulunan Sırbistan 

Sarayı’na geçti. Vuviç burada gerçekleşen resmi karşılama töreninde ziyarete gelen Rus 

heyeti ile tek tek ilgilendi. Liderler daha sonra ise ikili görüşme gerçekleştirdi. 

https://www.mynet.com/rusya-devlet-baskani-putin-sirbistanda-110104804700 

http://www.yeniasya.com.tr/politika/akar-dan-yunanistan-a-surpriz-davet_484778
http://www.mynet.com/rusya-devlet-baskani-putin-sirbistanda-110104804700
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ORTADOĞU GÜNDEMİ 

Katar'a ihracat milyar doları aştı 

Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 630 

milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara çıktı. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan 

açıklamaya göre, Türkiye 2017'de Katar'a 630 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Katar'a 

ihracat 2018'de yüzde 62'lik artışlarla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Bu rakamla Katar, 

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 37. ülke oldu. Katar'a ihracatta kimyevi maddeler ve 

mamulleri sektörü 117 milyon dolarlık tutarla birinci olurken, ikinci sırada 100'er milyon 

dolarlık ihracatla çimento ve elektrik-elektronik sektörleri yer aldı. Demir ve demir dışı 

metaller sektörü 92 milyon dolar, savunma sanayisi sektörü 83 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirdi. 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/katara-ihracat-milyar-dolari-asti/1378745 

 

UNRWA'dan 1,2 milyar dolarlık yardım çağrısı 

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Ortadoğu'daki 

5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri ve hayat kurtarıcı insani ihtiyaçlarının" 

karşılanması için 1,2 milyar dolar yardım çağrısında bulundu. UNRWA Genel Komiseri 

Pierre Krahenbuhl, kuruluşun 2019 yılı ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin BM Cenevre 

Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Krahenbuhl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin 

UNRWA'ya sağladığı yıllık finansal desteğin nereyse tamamını kesmesine rağmen, 2018'de 

hedefledikleri finansmanı temin ettiklerini söyledi.Orta Doğu genelindeki 5,4 milyon Filistinli 

mültecinin "temel hizmetleri" ve "hayat kurtarıcı" insani ihtiyaçlarının karşılanması için 

uluslararası topluma 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yapan Krahenbuhl, "Bu, UNRWA'nın 

operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar." dedi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unrwadan-1-2-milyar-dolarlik-yardim-cagrisi/1378835 

 

'Bağdat Arap ülkelerine yakınlaşarak, İran'ın abası altından çıkmak istiyor' 

Irak'ta geçen yıl ekim ayında kurulan hükümet, dış politikada köklü değişiklikler yaptı. İran 

abası altından çıkmak isteyen Irak bölgede yükselen çatışma ve çekişme ortamından 

uzaklaşarak, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde dengeyi tutturmak istiyor. Bağdat yönetimi, 

bu kapsamda uzun yıllar gerginlik ve ilişkilerdeki soğukluğu kırarak, özellikle komşusu 

Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye yöneliyor. Irak merkezi yönetiminin bu yönelimi 

(2014-2018) eski Başbakan Haydar el-İbadi hükümeti döneminde başlamıştı. İbadi yönetimi, 

Körfez ülkeleriyle sıcaklık ve yakınlığı bir ölçüde oluşturabilmişti, ancak geçen 4 yıl 

içerisinde söz konusu ülkelerle hiçbir stratejik öneme sahip ekonomik, ticari, güvenlik 

anlaşması ve işbirliği mekanizması oluşturulamadı. adımlarına karşı çıkan eylemciler, 

hükümete Netanyahu'yu kabul etmeme çağrısı yaptı. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagdat-arap-ulkelerine-yakinlasarak-iranin-abasi-altindan-cikmak- 

istiyor/1378740 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/katara-ihracat-milyar-dolari-asti/1378745
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/unrwadan-1-2-milyar-dolarlik-yardim-cagrisi/1378835
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagdat-arap-ulkelerine-yakinlasarak-iranin-abasi-altindan-cikmak-istiyor/1378740
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bagdat-arap-ulkelerine-yakinlasarak-iranin-abasi-altindan-cikmak-istiyor/1378740
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı 

karşıyayız 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 devriminden sonraki en büyük ekonomik baskıyla 

karşı karşıya olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney, 

devrimin 40'ıncı yılı dolayısıyla devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin başkent 

Tahran'daki kabrini ayrı ayrı ziyaret etti. Ruhani ziyaret esnasında yaptığı konuşmada ABD 

yaptırımlarına değindi. ABD'nin İran'a karşı son savaşının Ocak 2018'de başladığını ancak 

siyasi, hukuki ve psikolojik açıdan bölgesel ve uluslararası düzeyde başarısız olduğunu 

savunan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın 

gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir." dedi. Birkaç ülke 

dışında tüm dünyanın ABD'ye karşı İran'ı desteklediğini yineleyen Ruhani, "ABD sadece 

İran'a karşı değil, Avrupa Birliği, Çin ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 

konusunda da ahdini bozdu. Bazıları yanlış yorumlamamalı." diye konuştu. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-cumhurbaskani-ruhani-devrimden-sonraki-en-buyuk- 

ekonomik-baskiyla-karsi-karsiyayiz/1378674 

 

Yemen'de esir takası yapıldı 

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 

güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon ortak kuvvetler komutanlığının bir 

askere karşılık 7 Husi milisin serbest bırakılmasına onay verdiğini duyurdu. Maliki, Suudi 

Arabistanlı esir asker Musa Avaci'nin akşam saatlerinde Riyad'daki Kral Selman Hava 

Üssü'ne ulaştığını söyledi. Yemen'deki Husilerin elinde tutulan esirlerin sayısı ve uyruklarına 

ilişkin bilgi vermeyen Maliki, koalisyon güçlerine bağlı esirlerin serbest bırakılması için 

çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Serbest bırakılan askerin sağlık durumunun iyi 

olmadığına işaret eden Maliki, askerin serbest bırakılmasında koalisyon güçleri, Birleşmiş 

Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Uluslararası Kızılay Örgütü'nün 

katkılarının olduğunu dile getirdi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemende-esir-takasi-yapildi/1378570 

 

Koalisyonun Deyrizor'a saldırısında 8 sivil öldü 

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin DEAŞ işgalindeki Bagoz beldesine 

düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil öldü. ABD, Deyrizor'dan çıkmamak 

için şiddetli direniş gösteren ve Bagoz beldesine sıkışan DEAŞ güçlerine yönelik hava 

saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Bagoz'a 

düzenlenen  hava  saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.Henüz 

koalisyondan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Yaklaşık 30 kilometrelik bir beldede sıkışan 

DEAŞ'lı teröristlerin bir kısmı teslim olmayı isterken, çoğu yabancı uyruklu teröristlerden 

oluşan kısım ise ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri öldürme ve Irak'ın Musul kentini işgal 

ettikleri dönemde çaldıkları külçe altınları imha etme kozunu kullanmayı değerlendiriyor. 

Teröristlerin bu şekilde beldedeki varlıklarını korumayı, YPG/PKK'ya teslim olmamayı, 

gerekirse ölene dek savaşmayı amaçladığı ifade ediliyor. 

https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/koalisyonun-deyrizor-a-saldirisinda-8-sivil-oldu- 

h437132.html 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-cumhurbaskani-ruhani-devrimden-sonraki-en-buyuk-ekonomik-baskiyla-karsi-karsiyayiz/1378674
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-cumhurbaskani-ruhani-devrimden-sonraki-en-buyuk-ekonomik-baskiyla-karsi-karsiyayiz/1378674
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemende-esir-takasi-yapildi/1378570
https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/koalisyonun-deyrizor-a-saldirisinda-8-sivil-oldu-h437132.html
https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/koalisyonun-deyrizor-a-saldirisinda-8-sivil-oldu-h437132.html
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Katar yaptırımların gazını gol atarak aldı 

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Asya Kupası yarı final maçında 4-0 mağlup 

ederek finale kalması sosyal medyada günün konusu oldu. Başkent Abu Dabi'de dün akşam  

ev sahibi BAE'yi yenerek finali garantileyen Katar'ın zaferi, Arap dünyasında sosyal medyada 

çeşitli şekillerde yorumlandı.Twitter'da "Katar'a abluka uygulayan ülkeler sayısınca gol", 

"Sportmenliğe yakışmayan taraftarı nedeniyle BAE'ye bir daha şampiyona düzenleme hakkı 

verilmemeli", "Futbol milli takımınız bugün başarılı olamadı, niye terlik atıyorsunuz? Sizle 

anlaşamayanlarla dahi olsa bu, emirlikler halkının ahlakı olamaz", "BAE'nin yenilgisi üzerine 

Katar'a abluka 4 yıl daha uzatılacak demektir", "Körfez'den bir ülkenin final maçına çıkıyor 

olması en önemli nokta ve kupanın Körfez'e getirilmesini temenni ediyorum" ve "Katar 

halkına tebrikler. Allah'ın izniyle kupa sizin olur." şeklindeki yorumlar dikkati çekti. Katar ile 

Japonya arasındaki final maçı 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak. 

https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/katar-yaptirimlarin-gazini-gol-atarak-aldi-h437125.html 

 

Sudan'da gösterilerde gözaltına alınanlar serbest bırakılacak 

Sudan hükümeti, bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden gösterilerde gözaltına alınan 

herkesin serbest bırakılacağını duyurdu. Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı 

açıklamada, Sudan Güvenlik ve İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un son olaylarda 

gözaltına alınanların serbest bırakılması kararı çıkardığı belirtildi. Açıklamada, serbest 

bırakılacakların sayısı ve ne zaman salıverileceklerine dair bilgi yer almadı.Sudan İçişleri 

Bakanı Ahmed Bilal Osman, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli 

eyaletlerdeki 381 eylemde 19 Aralık'tan bu yana 816 kişinin gözaltına alındığını söylemişti. 

Sudanlı muhalifler, gösterilerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısının binden fazla 

olduğunu ileri sürüyor. 

https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/sudan-da-gosterilerde-gozaltina-alinanlar-serbest- 

birakilacak-h437111.html 

 

İran'da instagram tartışılıyor 

İran yargısından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik 

açıklamalar gelirken, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri 

Cehromi, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında 

bulundu. Başkent Tahran'da düzenlenen Elektronik Bankacılık Konferansı sırasında İranlı 

Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Cehromi, yargı organları tarafından yapılan 

Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi. Ülkedeki en 

popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın yasaklanmasının yeni sorunlar 

doğurabileceği uyarısında bulunan Cehromi, "Şu anda tek taraflı bir girişimle Instagram'a 

erişim engeli getirilmesi, tehditleri ortadan kaldırmayacak hatta diğer alanlarda sorunlara yol 

açacaktır." dedi. Cehromi, "Bazıları Instagram'ın tehdit oluşturduğunu söylüyor ancak birçok 

kişi de platformun birçok iş imkanı sağladığını ve günlük yaşamlarında önemli bir araç 

olduğuna inanıyor.” ifadesini kullandı. 

https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/iran-da-instagram-tartisiliyor-h437093.html 

https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/katar-yaptirimlarin-gazini-gol-atarak-aldi-h437125.html
https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/sudan-da-gosterilerde-gozaltina-alinanlar-serbest-birakilacak-h437111.html
https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/sudan-da-gosterilerde-gozaltina-alinanlar-serbest-birakilacak-h437111.html
https://www.dunyabulteni.net/ortadogu/iran-da-instagram-tartisiliyor-h437093.html
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ORTADOĞU YORUM/ANALİZ 

Türkiye’nin sınıraşan sular politikası: Fırat-Dicle Havzası / Tuğba Evrim Maden 

Türkiye, Suriye ve Irak, 1950’lerde Ortadoğu’nun en önemli havzalarından biri olan Fırat- 

Dicle havzası sularından yararlanmak amacıyla projeler geliştirmeye başladı. Türkiye ve 

Suriye, 1960’ların ortasında Fırat nehri üzerinde sırasıyla Keban ve Tabqa barajını inşa 

etmeye başladı. Irak da petrol gelirlerinden gelen mali güçle yeni sulama projeleri 

geliştirmeye başladı. 1973 yılında Tabqa ve 1974 yılında Keban barajları işletmeye açıldı ve 

barajların doldurulmaya başlandığı bu süreçte Irak’a Fırat nehrinden ulaşan su miktarında 

azalma oldu. Bu durum Fırat-Dicle havzasında ilk gerilimin yaşanmasına neden oldu. Irak, 

Suriye’yi Tabqa barajı ile ilgili olarak tehdit etmiş ve bu durum iki ülke ilişkilerinde 

gerginliğe yol açmıştı. O dönem, Suudi Arabistan’ın devreye girmesi ile iki ülke arasındaki 

gerginlik yatıştırılmıştı. O güne kadar su, üç ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde 

yapılan anlaşmalarda bir teknik konuyken, projelerin başlamasıyla birlikte ülkelerin 

ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör olmaya başladı.. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turkiye-nin-sinirasan-sular-politikasi-firat-dicle- 

havzasi/1377914 

 

 

Suriye'den çekilme Fransa'nın da gündeminde / Akin Özçer 

Fransa’nın Suriye politikasını “Fransa Suriye’de çıplak” [1] başlıklı analizimizde etraflıca 

ortaya koymuştuk. Bu bağlamda, Trump’ın Suriye’den çekilme kararından sonra, DEAŞ’la 

mücadele eden “müttefiki” SDG’ye destek gerekçesiyle bölgede özel kuvvet bulunduran 

Fransa’nın da bölgeden askerlerini çekmesi gerektiğine işaret etmiştik. Ama Cumhurbaşkanı 

Macron sürekli Fransa’nın Suriye’deki askeri varlığını sürdüreceğine ilişkin açıklamalarda 

bulunuyordu. Macron bu açıklamalarından sonuncusunu 17 Ocak günü kara kuvvetlerinin 

Toulouse dolaylarında bulunan Francazal karargahında bin 600 asker ve sivil davetliye 

hitaben yapmış, “Amerikalı müttefikimizin açıklanan çekilme kararı, bizi DEAŞ’ın kökünün 

kazanması ve yeniden güçlenmesinin engellenmesi olan stratejik hedefimizden saptırmamalı” 

demişti.Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Trump’ın “DEAŞ 

tamamen yenildi; kalıntılarıyla  Suriye’nin komşuları mücadele etsin” yaklaşımına 

katılmadığını, bunun bir hata olduğunu da  belirtmiş  ve “Hayır, muharebe henüz 

sonuçlanmadı” diye eklemişti. Öyleydi; çünkü aksi takdirde Fransa’nın da askerlerini çekmesi 

gerekirdi. Macron bölgeden çekilmek istemiyordu. ABD çekildikten sonra Fransa’nın da 

askerlerini bölgeden çekeceğine ilişkin spekülasyonların doğru olmadığını dile getirmiş ve 

“Bölgede istikrarın korunmasına katkı sağlama konusunda kararlı olmalıyız” demişti. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/suriyeden-cekilme-fransanin-da-gundeminde/1376677 

 

Güvenli bölge: Türkiye başından beri haklıydı / Can Kasapoğlu 

ABD Başkanı Trump'ın geri çekilme kararının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, geniş 

kapsamlı bir sınır ötesi terörle mücadele harekatı için hazırlıklarını artırdı. Olayların baş 

döndürücü bir hızda geliştiği şu günlerde, Ankara ve Washington (Anadolu Ajansı verilerine 

göre 460 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 30 kilometre derinliğinde olacak) güvenli bölgeye 

dair müzakereleri sürdürüyorlar. Bu arada Türk yönetimi, güvenli bölge planını hayata 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turkiye-nin-sinirasan-sular-politikasi-firat-dicle-havzasi/1377914
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turkiye-nin-sinirasan-sular-politikasi-firat-dicle-havzasi/1377914
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/suriyeden-cekilme-fransanin-da-gundeminde/1376677
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geçirmek için, uygulanabilir ve karşılıklı bir anlayış tesis etmesi gereken Kremlin ile de üst 

düzey diplomatik temaslarda bulunuyor. Açıkça ifade edelim, güvenli bölge düşüncesi, 

Ankara tarafından daha ilk savunulduğunda destek görse idi, bugün Suriye’de güvenlik ortamı 

çok daha iyi olabilirdi. 2013 yılında Guta'da yaşanan kimyasal saldırıların ardından Ankara, 

Baas rejimini benzer suçlar işlemekten kesin biçimde caydırabilmek için askeri müdahale 

seçeneğine yakın duruyordu. Washington'un, Baas’ın anlayabileceği dilden konuşmak için, 

yani Tomahawk füzelerini, ilham verici ancak icraata konulmayan, içi boş "kırmızı çizgi" 

nutuklarına tercih etmesi için dört sene geçmesi ve Beyaz Saray'da görev değişikliği 

yaşanması gerekti. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/guvenli-bolge-turkiye-basindan-beri-hakliydi/1377136 
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