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AMERİKA GÜNDEMİ 
 
Maduro askeri kalkışmayı bizzat John Bolton'ın yönettiğini açıkladı 

Ülkede muhalif liderlerin dış ülkelerden aldığı destek ile başlattığı askeri kalkışmayı bastıran 

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yaptığı açıklamada "Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat 

Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi" dedi. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas kent merkezi Devlet Başkanlığı 

Sarayı Miraflores'in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 

kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım olduğunu dile getiren 

Maduro, "İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü 

daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun 

Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i 

devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler." diye konuştu. 

https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-askeri-kalkismayi-bizzat-john-boltonin- 

yonettigini-acikladi-3469005 

 

Maduro direndi ABD çuvalladı 

ABD, “arka bahçe” olarak nitelediği Latin Amerika’da bozguna uğradı. Washington’ın bizzat 

kurguladığı Venezuela darbe girişimi, üzerinden 24 saat geçmeden püskürtüldü. Kalkışmanın 

taşeron liderleri kaçmak zorunda kalırken, darbeci askerler Brezilya Büyükelçiliği’ne sığındı. 

Zafer ilan eden Venezuela lideri Nicolas Maduro darbecilerden hesap sorulacağını duyurdu. 

Venezuela’da salı günü ABD öncülüğünde başlayan darbe girişimi 24 saat geçmeden bozguna 

uğratıldı. ABD’nin desteklediği darbeci liderler Juan Guaido, Leopoldo Lopez ve askerler, 

darbe girişiminden saatler sonra çil yavrusu gibi dağıldı. Leopoldo Lopez, İspanya’nın 

Caracas büyükelçiliğine sığınırken, darbeci askerlerin de Brezilya büyükelçiliğine sığındığı 

ortaya çıktı. Washington’un kuklası Juan Guaido ise darbe bastırıldıktan sonra saklanmak 

zorunda kaldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da “Ulusa sesleniş” konuşmasında 

“Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş 

için özel 3 ulusal savcı atadım” açıklamasını yaparak, Washington’a net mesaj gönderdi. 

https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-direndi-abd-cuvalladi-3468995 

 

ABD'den Venezuela'yı 'işgal' planı 

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ABD'nin desteği ile darbe ve iç 

savaş için harekete geçti. Guaido, beklediği desteği ülkedeki askerlerden alamayınca devreye 

tekrar ABD'de girdi. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Venezuela’ya askeri müdahale 

seçeneklerine ilişkin "Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum 

olmaması için teferruatlı plan yaptık." dedi. 

https://www.yenisafak.com/dunya/abdden-venezuelayi-isgal-plani-3468978 

https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-askeri-kalkismayi-bizzat-john-boltonin-yonettigini-acikladi-3469005
https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-askeri-kalkismayi-bizzat-john-boltonin-yonettigini-acikladi-3469005
https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-askeri-kalkismayi-bizzat-john-boltonin-yonettigini-acikladi-3469005
https://www.yenisafak.com/dunya/maduro-direndi-abd-cuvalladi-3468995
https://www.yenisafak.com/dunya/abdden-venezuelayi-isgal-plani-3468978
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New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı 

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen 

gösteride, Başkan Donald Trump'a "Venezuela'dan ellerini çek" çağrısı yapıldı. 

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen 

yüzlerce kişi New York'taki Columbus Meydanı'ndan, Trump Tower'a yürüdü. 

Göstericiler, Trump Tower'ın önünde "Trump, ellerini Venezuela'dan çek" ve "Venezuela'da 

savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı ve Trump'a Venezuela'ya müdahale etmemesi yönünde 

sloganlar attı. 

Göstericiler, işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için de çağrıda bulundu. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/new-yorkta-1-mayis-gosterisinde-trumpa-venezuela-cagrisi- 

/1467704 

 

Trump tehdit etti Küba yalanladı: Venezuela'da askerimiz yok 

Küba, Venezuela'da askeri bulunmadığını ve bu ülkede herhangi bir güvenlik operasyonuna 

dahil olmadığını bildirdi. Fernandez de Cossio, Venezuela'da takriben 20 bin Kübalının 

bulunduğunu, ancak bu kişilerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Asker yok. Küba, 

Venezuela'da askeri operasyonlara ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor." ifadelerini 

kullandı. 

https://www.yenisafak.com/dunya/trump-tehdit-etti-kuba-yalanladi-venezuelada-askerimiz- 

yok-3469020 

 

Trump'ın Müslüman Kardeşler politikasına eleştiri 

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Mısır’daki Müslüman Kardeşler’i "yabancı terör 

örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığının ortaya çıkması, ABD kamuoyunda da 

tartışma başlattı. 

NYT’de, "Müslüman Kardeşler terörist bir grup mu?" başlığıyla çıkan makalede, "Hayır. 

Kardeşliği eleştiren uzmanlar bile örgütün bir terörist grubun kriterlerini karşılamadığı 

konusunda hemfikir." ifadelerine yer verdi. 

Makalede, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin; Müslüman Kardeşler'in bir terörist 

grubun yasal tanımına uymadığı ve böyle bir kararın, müttefik ülkelerde Müslüman 

Kardeşler’in siyasi bir parti olarak görülmesinden dolayı istenmeyen sonuçlara yol 

açabileceği gerekçesiyle plana itiraz ettikleri kaydedildi. 

https://www.cnnturk.com/dunya/trumpin-musluman-kardesler-politikasina-elestiri 

https://www.yenisafak.com/dunya/abd-medyasindan-trumpin-musluman-kardesler- 

politikasina-elestiri-3468979 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/new-yorkta-1-mayis-gosterisinde-trumpa-venezuela-cagrisi-/1467704
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/new-yorkta-1-mayis-gosterisinde-trumpa-venezuela-cagrisi-/1467704
https://www.yenisafak.com/dunya/trump-tehdit-etti-kuba-yalanladi-venezuelada-askerimiz-yok-3469020
https://www.yenisafak.com/dunya/trump-tehdit-etti-kuba-yalanladi-venezuelada-askerimiz-yok-3469020
https://www.cnnturk.com/dunya/trumpin-musluman-kardesler-politikasina-elestiri
https://www.yenisafak.com/dunya/abd-medyasindan-trumpin-musluman-kardesler-politikasina-elestiri-3468979
https://www.yenisafak.com/dunya/abd-medyasindan-trumpin-musluman-kardesler-politikasina-elestiri-3468979
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ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol üretimi kesintisiz sürüyor 

İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Kerbasiyan, ABD'nin İran petrolüne yaptırımlardan 

muafiyetleri kaldırmasına rağmen petrol üretiminin kesintisiz devam ettiğini söyledi. 

İran devlet televizyonuna konuşan Kerbasiyan, ABD'nin İran petrol ihracatını hedef alan 

yaptırımlarının petrol üretimine yansımalarını değerlendirdi. 

Kerbasiyan, "Yaptırımların ülkedeki petrol üretim miktarı üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor." 

ifadesini kullandı. 

Geçen ay İran'ın büyük bölümünü etkisi altına alan sel felaketi nedeniyle üretimde bazı 

aksaklıklar yaşandığını dile getiren Kerbasiyan, "Sel felaketinden kaynaklı sorunlar dışında 

petrol üretiminde hiçbir azalma olmadı. Seller nedeniyle bazı petrol sahalarındaki üretim 

birkaç günlüğüne kesintiye uğradı." dedi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-yaptirimlarina-ragmen-iranin-petrol-uretimi-kesintisiz- 

suruyor/1467891 

 

İhvan yetkilisi Arabi: ABD'nin planı İhvan'ın sonu olmayacak 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Arabi, 

ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planının, teşkilatın sonu olmayacağını 

belirtti. 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el- 

Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planına ilişkin Facebook 

hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamaların ardından 

ABD yönetiminin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel 

olduğunu ifade etti. 

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer 

aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını 

(Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 

2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını bildirdi. 

Arabi, ABD'nin alması muhtemel kararın Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması 

beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ihvan-yetkilisi-arabi-abdnin-plani-ihvanin-sonu- 

olmayacak/1467708 

 

Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için ek 4,5 milyar dolar bütçe talebi 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trump yönetimi, güney sınırındaki acil insani 

krize müdahale etmek için ek 4,5 milyar dolar talep ediyor. Bu talebin 3,3 milyar doları 

barınma kapasitesini artırma, gözaltındaki mültecilerin beslenme ve bakım ihtiyaçları ile 

ulaşım ihtiyaçları dahil insani yardımları fonlayacak." denildi. 

Sağlık ve İnsani Hizmet Bakanlığının 23 bin 600 kişilik sahipsiz çocuk barınma tesislerinin 

kapasitesinin artırılması için 2,8 milyar dolar harcanacağı ifade edilen açıklamada, İç 

Güvenlik Bakanlığına faaliyetlerini iyileştirmek, göçmen işlem merkezlerinin güvenliği ve 3 

bin 400 yataklık kapasitesinin artırılması için ise 273 milyon dolar harcanacağı kaydedildi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trumptan-kongreye-meksika-siniri-icin-ek-4-5-milyar-dolar- 

butce-talebi/1467670 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-yaptirimlarina-ragmen-iranin-petrol-uretimi-kesintisiz-suruyor/1467891
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-yaptirimlarina-ragmen-iranin-petrol-uretimi-kesintisiz-suruyor/1467891
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ihvan-yetkilisi-arabi-abdnin-plani-ihvanin-sonu-olmayacak/1467708
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ihvan-yetkilisi-arabi-abdnin-plani-ihvanin-sonu-olmayacak/1467708
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trumptan-kongreye-meksika-siniri-icin-ek-4-5-milyar-dolar-butce-talebi/1467670
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trumptan-kongreye-meksika-siniri-icin-ek-4-5-milyar-dolar-butce-talebi/1467670
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ikili ilişkiler ve bölgesel çıkarlar kapsamında bazı 

Avrupa ülkelerini ziyaret edeceği duyuruldu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun yapacağı Avrupa ziyaretine 

ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. 

Ortagus, Pompeo'nun ilk olarak 6 Mayıs'ta Finlandiya'ya giderek Arktik Konseyi'nin 11. 

Bakanlar Toplantısına katılacağını, daha sonra Berlin'e geçerek Almanya Başbakan Angela 

Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşeceğini açıkladı. 

Açıklamada, Pompeo ve Merkel arasında 7 Mayıs'ta yapılacak görüşmede, Ukrayna, Rusya, 

Çin, Suriye ve Batı Balkanlar gibi ortak endişelerin ele alınacağı kaydedildi. 

https://www.cnnturk.com/dunya/abd-disisleri-bakani-mike-pompeo-avrupa-turuna-cikiyor 

 

ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı 

ABD Temsilciler Meclisine, İsrail'in Filistinli çocukları hapsetme sürecinde ABD fonlarını 

kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sunuldu. 

Söz konusu yasa tasarısı, ABD'nin Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi 

Betty McCollum tarafından önerildi. Tasarıda, başta İsrail olmak üzere herhangi bir ülkenin 

ABD'den aldığı fonları çocukların gözaltına alınmasında kullanılmasının yasaklanması teklif 

edildi. 

https://www.cnnturk.com/dunya/abdli-siyasetciden-israilin-filistinli-cocuklari-tutuklamasina- 

karsi-yasa-tasarisi 

https://www.cnnturk.com/dunya/abd-disisleri-bakani-mike-pompeo-avrupa-turuna-cikiyor
https://www.cnnturk.com/dunya/abdli-siyasetciden-israilin-filistinli-cocuklari-tutuklamasina-karsi-yasa-tasarisi
https://www.cnnturk.com/dunya/abdli-siyasetciden-israilin-filistinli-cocuklari-tutuklamasina-karsi-yasa-tasarisi
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AVRUPA GÜNDEMİ 
 
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satıldı 

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's'den yapılan açıklamada, müzayede kapsamında 

satışa sunulan 311 parça arasında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin 

yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterlin (41 

milyon 440 bin lira) karşılığında satıldığı bildirildi. 

Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı 

diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye, müzayede öncesinde 250 bin 

ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin lira) değer biçiliyordu. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/kanuni-sultan-suleyman-portresi-londrada-satildi- 

413825.html 

 

Sebastian Kurz: Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok 

Başbakan Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın 

Avrupa Birliği (AB) terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu 

tutulduğunu ifade ederek, bu örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da 

yasaklı olduğunu anımsattı. 

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs 

kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe 

katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, "SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi 

aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya'da, bu terörist aşırı sol ideolojinin 

yeri olamaz." yorumunda bulundu. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/sebastian-kurz-avusturyada-teror-orgutu-pkknin-yeri- 

yok-413795.html 

 

İngiltere'de Huawei depremi 

İngiltere Başbakanı Theresa May, Savunma Bakanı Williamson'u 'Huawei'e bilgi sızdırmak' 

suçundan görevden aldı. 

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, May'in Williamson'a artık güvenmediği ifade 

edildi. 

Williamson görevden alma kararının ardından yaptığı açıklamada kendisinin de ekibinin de 

bilgi sızdırmadığını bildirdi. 

Williamson'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt 

atandı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ingilterede-huawei-depremi-413809.html 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/kanuni-sultan-suleyman-portresi-londrada-satildi-413825.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/kanuni-sultan-suleyman-portresi-londrada-satildi-413825.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/sebastian-kurz-avusturyada-teror-orgutu-pkknin-yeri-yok-413795.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/sebastian-kurz-avusturyada-teror-orgutu-pkknin-yeri-yok-413795.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ingilterede-huawei-depremi-413809.html
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Putin, Ukrayna'yı kızdıracak vatandaşlık kararnamesini imzaladı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli kategorilerdeki Ukrayna vatandaşlarına Rusya 

vatandaşlığı alma hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı. 

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan, 

vatansız, Kırım ve Sivastopol'de doğup büyüyen, 18 Mart 2014'den önce bu bölgelerin dışına 

çıkan Ukrayna vatandaşları, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri bu hakka sahip 

olabilecek. 

Listede ayrıca Sovyet döneminde Rusya'da doğan Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye 

vatandaşları da yer aldı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/putin-ukraynayi-kizdiracak-vatandaslik- 

kararnamesini-imzaladi-413791.html 

 

Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde sokaklar karıştı 

Fransa'da haftalardır Macron karşıtı gösteri yapan Sarı Yelekliler bu kez 1 Mayıs için sokağa 

çıktı.Sarı yeleklilerle polis arasında çıkan arbedenin ardından tansiyon daha da yükseldi. 

Fransız polisi protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler yaralandı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/paristeki-1-mayis-gosterilerinde-sokaklar-karisti- 

413787.html 

 

Macron'un "Sarı Yelekliler" paketi 17 milyar euroyu buldu 

Fransa'da Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin aylardır devam eden "Sarı Yelekliler" 

protestolarına cevaben açıkladığı önlem paketlerinin toplam maliyetine dair bilgi verdi. 

France 2 televizyonuna konuşan Le Maire, söz konusu önlemlerin toplam maliyetinin 17 

milyar euroyu bulduğunu açıkladı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon yaklaşık altı aydır süren protestoları yatıştırmak 

amacıyla geçen hafta 5 milyar euroluk vergi indirimi sözü vermişti. Macron, düşük gelirli 

emeklilerin maaşlarına yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen zammı da uygulama 

vaadinde bulunmuştu. Maliye Bakanlığı, bu kararın maliyetinin 1,4 milyar olacağını tahmin 

ediyor. Asgari emekli maaşının 1000 euroya yükseltilmesi kararının da Macron'un açıkladığı 

son paketin maliyetini 7 milyar euro civarına çıkarması bekleniyor. 

https://www.dw.com/tr/macronun-sar%C4%B1-yelekliler-paketi-17-milyar-euroyu-buldu/a- 

48551161 

 

Filistin'e Bağış Konferansı: AB ülkeleri ve Türkiye ne kadar yardım yapıyor ? 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Salı günü yapılan Filistin Yardım Konferansı'nda Avrupa 

Birliği, Gazze ve Batı Şeria'da "savunmasız Filistinlilere" insani yardım alanında 22 milyon 

Euro'nun üzerinde ek yardım sağlanacağını duyurdu. 

Bağış kampanyasının amacı Filistin'deki halkın yaşam koşullarını iyileştirmek, gıda güvenliği 

sorunlarına çözüm üretmek, sağlık sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve ekonomik 

kalkınmayı teşvik etmek. Birleşmiş Milletler tarafından Filistin'e ulaştırılan yardımlar ile 

birlikte Avrupa Birliği "iki devletli çözüme" destek olmaya çalışıyor. 

https://tr.euronews.com/2019/05/01/filistin-e-bagis-konferansi-ab-ulkeleri-ve-turkiye-ne- 

kadar-yardim-yapiyor 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/putin-ukraynayi-kizdiracak-vatandaslik-kararnamesini-imzaladi-413791.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/putin-ukraynayi-kizdiracak-vatandaslik-kararnamesini-imzaladi-413791.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/paristeki-1-mayis-gosterilerinde-sokaklar-karisti-413787.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/paristeki-1-mayis-gosterilerinde-sokaklar-karisti-413787.html
https://www.dw.com/tr/macronun-sar%C4%B1-yelekliler-paketi-17-milyar-euroyu-buldu/a-48551161
https://www.dw.com/tr/macronun-sar%C4%B1-yelekliler-paketi-17-milyar-euroyu-buldu/a-48551161
https://tr.euronews.com/2019/05/01/filistin-e-bagis-konferansi-ab-ulkeleri-ve-turkiye-ne-kadar-yardim-yapiyor
https://tr.euronews.com/2019/05/01/filistin-e-bagis-konferansi-ab-ulkeleri-ve-turkiye-ne-kadar-yardim-yapiyor
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AB'nin en büyük genişleme dalgasının 15. yıl dönümü: Katılan 10 ülkede neler 

değişti? 

Tam 15 yıl önce 1 Mayıs'ta 10 ülke Avrupa Birliği'nin en büyük genişleme dalgası ile üyeliğe 

adım attı: Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, 

Slovakya ve -Türkiye tarafından devlet olarak tanınmayan- Kıbrıs Rum Kesimi. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker salı günü tarihi genişlemenin yıl dönümü 

nedeniyle yaptığı açıklamada "2004 yılında 10 Avrupa ülkesini kucaklamamız kıta ve 

tarihimiz adına muhteşem bir gelişme olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin katılımı 

kıtamızdaki coğrafi ve tarihi bütünlüğün tamamlayıcısıdır. Bugün hala genişlemeden yana bir 

kişiyim." ifadelerini kullandı. 

https://tr.euronews.com/2019/05/02/ab-nin-en-buyuk-genisleme-dalgasinin-15-yil-donumu- 

katilan-10-ulkede-neler-degisti 

 

AVRUPA YORUM/ANALİZ 

 
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa 

AA - Muhterem Dilbirliği 

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un ifadesiyle, uzun süre dışlanan bir şeytan 

geri döndü. Avrupa’da aşırı sağ için şeytan ifadesinden daha ağır bir tabir olamaz. Uzun yıllar 

merkez siyaset tarafından görmezden gelinen aşırı sağ, 2014 yılında yapılan Avrupa 

parlamentosu seçimlerinde o zaman için büyük başarı sayılabilecek bir oy oranı ile 70'ten 

fazla vekil ile temsil edilir hale gelmiştir. Aşırı sağın, 2014 Avrupa Parlamento seçimlerinden 

bu derece yüksek oy alarak temsil edilir hale gelmesiyle, bu siyasi hareketlerin ülke bazında 

değil, artık Avrupa sathında da ciddi şekilde temsil imkanı bulduğunu ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Aşırı sağ, maalesef bu seçimlerden sonra Avrupa’da kökleşmiş bir siyasi 

harekete dönüşmüştür. 

2014 yılında yapılan AP seçimlerinden sonra bu güne kadar yapılan Avusturya ve Fransa 

başkanlık seçimleri, Brexit oylaması ve 2017 yılında yapılan Almanya Bundestag seçimleri, 

birkaç hafta önce yapılan Finlandiya ve son olarak İspanya seçimlerinde aşırı sağcı siyasi 

hareketlerin başarıları, bu siyasi hareketlerin artık mevcut bir tehlike olarak karşımızda 

durduğunun göstergesidir. Pek çok tanımlamalarda bu siyasi hareketleri “sağcı popülist” 

hareketler olarak tanımlama gayreti görülse de, bu hareketlerin “aşırı sağcı” hareketler olarak 

tanımlanması, karşımızdaki tehlikenin boyutlarını daha yakın bir şekilde ortaya koyacaktır. 

Avrupa aşırı sağına, sağ popülizm tanımıyla yaklaşmak, örgütlerden devlet kurumlarına kadar 

sirayet etmiş -Avrupa’nın genetik bir rahatsızlığı da diyebileceğimiz- aşırı sağ hareketleri 

hafife almamıza sebep olacaktır. 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/asiri-sagin-karanlik-golgesinde-avrupa/1466177 

https://tr.euronews.com/2019/05/02/ab-nin-en-buyuk-genisleme-dalgasinin-15-yil-donumu-katilan-10-ulkede-neler-degisti
https://tr.euronews.com/2019/05/02/ab-nin-en-buyuk-genisleme-dalgasinin-15-yil-donumu-katilan-10-ulkede-neler-degisti
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/asiri-sagin-karanlik-golgesinde-avrupa/1466177
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AFRİKA GÜNDEMİ 
 
Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Somali'de haziran ayına kadar 1,7 milyon kişinin gıda 

güvensizliği kriziyle karşı karşıya olacağını, kuraklığa bağlı yetersiz beslenme oranlarının da 

hızla arttığını söyledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Somali'de haziran 

ayına kadar yüzde 10'luk artışla 1,7 milyon kişinin "gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya 

olacağını", kuraklığa bağlı yetersiz beslenme oranlarının da hızla arttığını söyledi. 

Dujarric, Somali'de akut yetersiz beslenen çocuk sayısının 954 bini bulmasının beklendiğini 

ve bu çocukların 174 bin 600'ünün ağır yetersiz beslenen gruba dahil olduğunu kaydetti. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Somali için 1,08 milyar dolar talebinin sadece yüzde 

19'una fon sağlandığını, bunun, temiz su, sağlık ve hijyen faaliyetlerinin gerilemesine neden 

olduğunu dile getirdi. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/somalide-gida-sorunu-hizla-buyuyor/1467793 

https://www.dunyabulteni.net/afrika/somali-de-17-milyon-kisi-gida-riski-altinda- 

h441776.html 

 

Yemek arayan Boko Haram periyodik saldırısını yaptı, 26 ölü 

Boko Haram, Nijerya'da Adamawa şehrine bağlı köye saldırdı. Dükkanlar ateşe verilip yağma 

edilirken 26 kişiyi öldürdüler 

Şüpheli isyancıların Madama kasabası Adamawa eyaletindeki bir topluluğa saldırdıklarını, 

öldürüldüklerini ve bazılarının saldırı sonucu ağır yaralandığını söyledi. 

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yerel, saldırının Adamawa eyaletinin madagali 

bölgesindeki kudakaya köyünde çok sayıda motosiklete binen isyancılar tarafından Pazartesi 

günü saat 7.00'de gerçekleştirildiğini söyledi. 

Köyün sakinlerinden biri, Madagali bölgesindeki Boko Haram saldırısında en az 26 kişinin 

öldürüldüğünden korktuğunu ve bazılarının ağır yaralandığını söyledi 

Bu nedenle, saldırının son zamanlarda tanık olunan bir dizi saldırıdan biri olduğunu ekledi. 

https://www.dunyabulteni.net/afrika/yemek-arayan-boko-haram-periyodik-saldirisini-yapti- 

26-olu-h441727.html 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/somalide-gida-sorunu-hizla-buyuyor/1467793
https://www.dunyabulteni.net/afrika/somali-de-17-milyon-kisi-gida-riski-altinda-h441776.html
https://www.dunyabulteni.net/afrika/somali-de-17-milyon-kisi-gida-riski-altinda-h441776.html
https://www.dunyabulteni.net/afrika/yemek-arayan-boko-haram-periyodik-saldirisini-yapti-26-olu-h441727.html
https://www.dunyabulteni.net/afrika/yemek-arayan-boko-haram-periyodik-saldirisini-yapti-26-olu-h441727.html
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Afrika ülkelerinden Fil Zirvesi, av yasağı kalkabilir 

Botsvana'nın Kasane şehrinde, 3 - 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Fil 

Zirvesi'nde fil nüfusunun artması karşısında gündeme getirdiği av yasağını kaldırma planı 

görüşülecek 

Botsvana'nın Kasane şehrinde, 3 - 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan toplantı, 

türünün ilk örneği ve önemli. Çünkü vahşi yaşam konusu, özellikle STK'ların ve Batı 

medyasının bölgeyi ve özellikle de Botswana'yıfilleri öldürdüğü iddiasıyla eleştirdiği için 

yoğun tartışmalara neden oldu. 

Botsvana hükümeti yaptığı açıklamada, zirvenin fil yönetimi ve bununla ilgili zorlukların 

daha iyi anlaşılmasını sağlamanın beklendiğini belirtti. 

Afrika'nın güneyinde fil nüfusunun artması nedeniyle bölgedeki av yasağının kaldırılması 

planlanıyor. 

https://www.dunyabulteni.net/afrika/afrika-ulkelerinden-fil-zirvesi-av-yasagi-kalkabilir- 

h441712.html 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-guneyinde-fil-avlama-yasaginin-kaldirilmasi- 

gundemde/1466482 

https://www.dunyabulteni.net/afrika/afrika-ulkelerinden-fil-zirvesi-av-yasagi-kalkabilir-h441712.html
https://www.dunyabulteni.net/afrika/afrika-ulkelerinden-fil-zirvesi-av-yasagi-kalkabilir-h441712.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-guneyinde-fil-avlama-yasaginin-kaldirilmasi-gundemde/1466482
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-guneyinde-fil-avlama-yasaginin-kaldirilmasi-gundemde/1466482
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ASYA GÜNDEM 
 
Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu 

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile 

evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu. Resmi "Royal 

Gazette"de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida 

Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi. 

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe 

Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade 

edildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki 

Dusit Sarayı'nda gerçekleşti. 

https://www.dunyabulteni.net/asya/taylandin-yeni-kralicesi-orgeneral-ayudhya-oldu- 

h441753.html 

 

Hindistan'da polise saldırı: 16 ölü 

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde özel harekat polislerini taşıyan minibüsün 

geçişi sırasında yola döşenen düzeneğin patlatılması sonucu 15 polis ve 1 sivilin öldüğü 

bildirildi. Hindistan haber ajansı Press Trust of India'nın yerel polis kaynaklarına dayandırdığı 

haberine göre, Gadchiroli bölgesindeki ormanlık alanda yola döşenen patlayıcı düzenek, 

bölgede arama faaliyeti yürüten özel harekat polislerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında 

patlatıldı. Saldırıda araçtaki 15 polis ile 1 sivil şoför yaşamını yitirdi. Saldırıyı yasa dışı 

Hindistan Komünist Partisine bağlı Maocu militanların gerçekleştirildiği düşünülüyor. 

Militanların, bölgedeki bir yol inşaat şirketine ait 20 aracı ateşe verdikten sonra ormanlık 

alana saklandığı, polislerin de militanları yakalamak üzere bölgeye intikal ederken patlayıcı 

tuzağının hedefi olduğu belirtildi. 

https://www.dunyabulteni.net/asya/hindistan-da-polise-saldiri-16-olu-h441728.html 

 

Japonya'da yeni imparator Naruhito tahta çıktı 

Japonya’da 85 yaşındaki İmparator Akihito, tahtı büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens 

Naruhito’ya Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda törenle devretti. Yeni imparator Naruhito, 

düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından 

devralarak, tahta oturdu. Japonya’da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende 

İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu. 

https://www.dunyabulteni.net/asya/japonya-da-yeni-imparator-naruhito-tahta-cikti- 

h441725.html 

https://www.dunyabulteni.net/asya/taylandin-yeni-kralicesi-orgeneral-ayudhya-oldu-h441753.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/taylandin-yeni-kralicesi-orgeneral-ayudhya-oldu-h441753.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/hindistan-da-polise-saldiri-16-olu-h441728.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/japonya-da-yeni-imparator-naruhito-tahta-cikti-h441725.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/japonya-da-yeni-imparator-naruhito-tahta-cikti-h441725.html
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Filipinler'den Huawei'nin 'casusluk' iddialarına yönelik soruşturma 

Filipinler'de Çinli teknoloji firması Huawei'nin ürünlerinin "casusluk" için kullanıldığı 

iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Ulusal 

Polisi (PNP), yetkililerin, "casusluk" iddiaları üzerine Huawei firmasıyla ilgili soruşturma 

başlattığını bildirdi. PNP Sözcüsü Bernard Banac, basına yaptığı açıklamada, yetkililerin, 

Huawei ürünlerinin gözetleme faaliyetleri için kullanıldığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi 

elde etmediğini belirtti. Banac, "Ürünlerini kullanarak casusluk yapıldığına ilişkin iddialarla 

ilgili aldığımız bilgileri soruşturmayı sürdüreceğiz." dedi. Kurucusu eski harp subayı Rın 

Cıngfey olan Huawei, 5G şebekeleri, yarı iletken teknolojileri, yapay zeka, akıllı telefonlar 

alanında Çin'in bayrak taşıyıcı teknoloji firması konumunda bulunuyor. Çin'in teknoloji 

şirketleri yoluyla diğer ülkelerde casusluk yaptığı ileri sürülüyor. 

https://www.dunyabulteni.net/asya/filipinler-den-huawei-nin-casusluk-iddialarina-yonelik- 

sorusturma-h441694.html 

 

Çin'in Sichuan Airlines havayolu şirketi Türkiye'ye ilk seferini yaptı 

Çin'in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları'nın pandaların ana vatanı 

Çengdu kentinden İstanbul'a başlattığı uçuşlarının ilkinde eğlenceli saatler yaşandı. China 

Southern Havayollar'nın Pekin'den İstanbul'a uçması sonrası, Sichuan Havayolları da Çin'in 

pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere bugünden itibaren başladı. Çin 

şirketinin İstanbul'a Airbus 330 tipi uçakla yaptığı ilk uçuşa yolcular da yoğun ilgi gösterdi. 

Boş koltuğun bulunmadığı ilk uçuşta, havayolu şirketinin dergisinde Kapadokya da dahil 

Türkiye tanıtımı geniş yer aldı. Taksim, İstanbul, Safranbolu, Konya'nın tanıtıldığı dergide 

Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı. 

https://www.dunyabulteni.net/asya/cin-in-sichuan-airlines-havayolu-sirketi-turkiye-ye-ilk- 

seferini-yapti-h441674.html 

 

Al Sharq Forumu 2019 Yıllık Gençlik Konferansı - KUALA LUMPUR 

Al Sharq Forumu'nun düzenlediği "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı, 

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'da başladı. Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları ve çok 

sayıda kuruluşun sponsor olduğu, cuma gününe kadar sürecek konferansın açılışına Malezya 

Başbakanı Mahathir Muhammed, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye'nin 

Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar 

ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Al Sharq 

Forumu Başkanı Khanfar, bugüne kadar yaşanan değişim ve teknolojik gelişmelerin yarattığı 

etkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Konferansın ilk gününde Malezya Eğitim Bakanı 

Maszlee Malik ve Malezyalı fikir insanları, gençlik ve yapay zeka konulu panellerde konuşma 

yaptı.Toplam 50 ülkeden bin katılımcının yer aldığı "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık 

Gençlik Konferansı'nın ikinci gününde, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, 

Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim ve Spor Bakanı Seyit Sadık 

konuşamalar yaptı. 

https://www.msn.com/tr-tr/video/tv/al-sharq-forumu-2019-y%C4%B1ll%C4%B1k- 

gen%C3%A7lik-konferans%C4%B1-malezya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-mahathir-kuala- 

lumpur/vi-AAALrTj 

https://www.dunyabulteni.net/asya/filipinler-den-huawei-nin-casusluk-iddialarina-yonelik-sorusturma-h441694.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/filipinler-den-huawei-nin-casusluk-iddialarina-yonelik-sorusturma-h441694.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/cin-in-sichuan-airlines-havayolu-sirketi-turkiye-ye-ilk-seferini-yapti-h441674.html
https://www.dunyabulteni.net/asya/cin-in-sichuan-airlines-havayolu-sirketi-turkiye-ye-ilk-seferini-yapti-h441674.html
https://www.msn.com/tr-tr/video/tv/al-sharq-forumu-2019-y%C4%B1ll%C4%B1k-gen%C3%A7lik-konferans%C4%B1-malezya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-mahathir-kuala-lumpur/vi-AAALrTj
https://www.msn.com/tr-tr/video/tv/al-sharq-forumu-2019-y%C4%B1ll%C4%B1k-gen%C3%A7lik-konferans%C4%B1-malezya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-mahathir-kuala-lumpur/vi-AAALrTj
https://www.msn.com/tr-tr/video/tv/al-sharq-forumu-2019-y%C4%B1ll%C4%B1k-gen%C3%A7lik-konferans%C4%B1-malezya-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-mahathir-kuala-lumpur/vi-AAALrTj
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BALKANLAR GÜNDEMİ 
 
AB’den Somut Birşey Yok 

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Basın 

toplantısında Thaçi, 20 yıl savaştan sonra Kosova’da işlenen savaş suçları için Sırbistan’dan 

hiç kimsenin adalet huzuruna çıkarılmadığını belirtti. Thaçi, “Suçlar, etnik temizleme ve 

Kosova’da işlenen soykırımdan sonra Sırbistan’dan hiç kimse adalet huzuruna çıkarılmadı. 

Trajik yaşantısını anlatmak için Vasfije Krasniqi’nin girişimi ne kadar ağır olursa olsun 

Sırpların hiçbir suçu karşısında susulmaması gerektiğini göstermektedir” ded. Cumhurbaşkanı 

Meclisten Kosova’da Sırbistan’ın işlediği suçlar için bir kararın çıkarılmasını istedi. 

Berlin Zirvesinden de konuşurken Thaçi, bu zirvenin iki bölümde yapıldığını, ilk bölümde 

Batı balkanlarda ilişkilerden söz edildiğini ve bu yönde Merkel, macron ile Mogherini’nin 

angajeliğinin teşvik edici olduğunu söyledi. 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,9,51104 

 

İşçi Haklarının Gerçekleşmesi İçin Yapılacak Daha Çok İş Var 

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Hakları Gününü tebrik etti. 

Facebook  sosyal  medya  hesabından  Haradinaj,  Hükümetin işçilerin genel durumunun 

düzelmesi için tedbirlerin alınmasıyla sosyal diyalogu açık tutmakta kararlı olduğunu ifade 

etti. Haradinaj   aynı   zamanda   bu   günün işçiler ve işverenler arasında nasıl bir 

koordinasyonun sağlanacağı için iyi bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,9,51109 

 

Sırp Suçları İçin Özel Mahkeme 

30 Nisan 2019 günü Kosova eski cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga Amerika Kongresi’nde 

yaptığı konuşmada Kosova savaşında yaşanan cinsel şiddet olayları ile bilgi verdi.Jahjaga, 

Amerika Kongresi’nden Miloşeviç’in yaptığı suçları araştıracak Özel Mahkeme kurulmasını 

istedi. Bundan başka Jahjaga, Sırbistan’ın Avrupa Birliği üyeliğinin şartlandırılması 

gerektiğini de söyledi. Sosyal medya hesabı paylaşımında Jahjaga, Vasfije Krasniqi – 

Goodman ile birlikte Kongre üyelerine Kosova’da savaş tarihini ve yaşanan suç olaylarını 

anlattıklarını bildirdi. İlir Bytyqi’nin kardeşlerinin kaybı ve Sırp güçlerinin adalet önünde 

hesap vermesi çabalarından konuştuğunu belirten Jahjaga, Dr. Paul Williams’ın da Miloşeviç 

rejiminin planlı insanlık suçlarına maruz kalanlar için adalet sağlanmasının öneminden 

konuştuğunu söyledi. “Etnik temizlik amacıyla Kosova'yı terk etmeye zorlanan yaklaşık 1 

milyon Arnavut, 13.000'den fazla öldürülen insan (18 yaşın altındaki 1.230 çocuğu dahil), 

1.600'den fazla kayıp ve yaklaşık 20.000 şiddet gören kadın ve erkek için kadının adalet 

olmadığını vurguladım.” yazdı Atifete Jahjaga. 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,12,51103 

http://www.kosovahaber.net/?page=2%2C9%2C51104
http://www.kosovahaber.net/?page=2%2C9%2C51109
http://www.kosovahaber.net/?page=2%2C12%2C51103


16  

Kosova ve Türkiye Sağlık Alanında İşbirliğini Güçlendirecek 

Kosova’da yeni sağlık hizmetlerinin açılması ve mevcut olanların güçlendirilmesine destek 

olarak gelecek ay yapılacak Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Kosova’ya gelecek 

değişik alanlardan 30 uzman doktor ekibini Türkiye Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp 

Meşe yönetecek. Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Naim Bardiqi, İstanbul’da düzenlenen 

İkinci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katıldı. Değişik ülkelerden 2 

bin katılımcının yer aldığı bu kongrede diyabet, obezite, dammar hastalıkları,  alerjiler, 

kanser, kronik ağrı, bağımlılık gibi değişik hastalıklar ve sorunların muamele görmesinde 

geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın uygulanması şekilleri görüşüldü. Kongreye katılışı  

süresince Kosova Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Naim Bardiqi, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. 

Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile biraraya gelerek, 

iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğni görüştü. Bu işbirliği kapsamında gelecek ay 

düzenlenecek Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Türkiye Sağlık Bakanı Yardımcısı 

Emine Alp Meşe yönetiminde değişik alanlardan 30 kadar uzman doctor Kosova’ya gelecek. 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,12,51106 

 

Gurbetçiler Kosova’ya 800 milyon Avro Gönderdi 

Kosova Merkez Bankası Müdürü Fehmi Mehmeti, ülke dışında yaşayan vatandaşların 

Kosova’ya para göndermeye devam ettiği ve Kosova ekonomisinin üç en önemli öğesinden 

birini teşkil ettiğini belirtti. “2018 yılında gurbetçiler Kosova’ya 800 milyon Avro gönderdi, 

bu 5.5% bir artış demektir. Kosova’da yaşamayanlar yani gurbetçilerin ek olarak seyahateler 

için harcadığı 1 milyar Avro daha eklenirse bir yılda bu rakam 1.8 milyar Avro’ya kadar çık 

maktadır.” dedi Fehmi Mehmeti RTK’da katıldığı bir yayında. Fehmi Mehmeti, gurbetçilerin 

bugün Kosova’da sadece tüketim için değil, paraların Kosova’nın ekonomik kalkınmasına 

yatırım yapmasının iyi olacağına da dikkati çekti. 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,10,51112 

 

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bosna Hersek Devlet 

Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret 

gerçekleştireceğini duyurdu. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ziyarete ilişkin açıklama 

yaptı. Altun, açıklamasında şunları kaydetti: 

'Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Milorad Dodik ve Konsey üyesi 

Sayın Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 

yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret, 7 Ekim 2018 tarihinde 

düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 

Konseyi'nin ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve 

Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş 

birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Sayın Dodik ve Sayın 

Caferoviç'in ziyaretlerinde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş 

alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.' 

https://www.cnnturk.com/turkiye/bosna-hersek-devlet-baskanligi-konseyi-baskani-turkiyeye- 

geliyor 

http://www.kosovahaber.net/?page=2%2C12%2C51106
http://www.kosovahaber.net/?page=2%2C10%2C51112
https://www.cnnturk.com/turkiye/bosna-hersek-devlet-baskanligi-konseyi-baskani-turkiyeye-geliyor
https://www.cnnturk.com/turkiye/bosna-hersek-devlet-baskanligi-konseyi-baskani-turkiyeye-geliyor
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan AB'ye Türkiye tepkisi 

Slovakya'nın başkenti Bratislava’da Türkiye ve Vişegrad Grubu (Slovakya, Çekya, 

Macaristan ve Polonya) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla "V4+Türkiye Dışişleri 

Bakanları 4. Toplantısı" gerçekleştirildi.Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ortak basın 

toplantısında yaptığı konuşmada, Vişegrad ülkeleri ve Türkiye’nin özellikle terörizmle 

mücadele ve göç konusunda iş birliğini güçlendirme üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu 

söyledi.Szijjarto, terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin çok önemli olduğunu 

vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin göç konusunu teşvik ederek terörü 

koruduğunu iddia etti. BM tarafından Macaristan'a karşı hukuki bir sürecin başlatıldığı 

bilgisini paylaşan Szijjarto, hukuki sürecin, "Macaristan sınırında polise taş atarak terör 

saldırısında bulunmuş bir kişinin hapsedilmesine ilişkin gerçekleştirildiğini" belirtti. Szijjarto, 

"BM’nin kendi ülkesini ve sınırlarını koruyan insanlar yerine bir teröristin yanında durması, 

bizce utanç verici ve şok edicidir." dedi. 

https://www.haberturk.com/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-dan-ab-ye-turkiye-tepkisi- 

2447608 

https://www.haberturk.com/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-dan-ab-ye-turkiye-tepkisi-2447608
https://www.haberturk.com/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-dan-ab-ye-turkiye-tepkisi-2447608
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ORTADOĞU GÜNDEMİ 
 
İhvan'dan ABD'ye tepki: Karar, Yüzyılın Anlaşması planıyla bağlantılı 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el- 

Arabi, Facebook hesabından ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planınıyla 

ilgili açıklamalar yaptı. 

Arabi, Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamaların ardından ABD yönetiminin İhvan'ı 

yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. 

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer 

aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını 

(Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 

2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını aktardı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ihvandan-abdye-tepki-karar-yuzyilin-anlasmasi- 

planiyla-baglantili-413836.html 

 

Ruhani yaptırımlara meydan okudu: ABD'yi dize getireceğiz 

Başkent Tahran'da İşçiler Haftası münasebetiyle düzenlenen törendeki konuşması devlet 

televizyonundan canlı yayınlanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran 

ekonomisini hedef alan yaptırımlarına değindi. 

Yaptırımların doğrudan halkı etkilediğini vurgulayan Ruhani, "Özellikle işçiler, orta ve alt 

gelir grubu olmak üzere doğrudan halkın etkilendiği ABD'nin zalimce ve yasa dışı 

yaptırımlarına maruz kaldık." dedi. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ruhani-yaptirimlara-meydan-okudu-abdyi-dize- 

getirecegiz-413608.html 

 

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı 

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir 

askeri karargahta bazı noktaları vurduğu ifade edildi. 

Gerekçe olarak ise İsrail yine aynı bahaneye sarıldı ve Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balon 

fırlatıldığını iddia etti. 

İsrail bu ve buna benzer sebeplerle Batı Şeria'da sürekli olarak orantısız güç kullanıyor. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/israilden-gazzeye-hava-saldirisi-413832.html 

 

Gazze kaykay takımı imkansızlıklara meydan okuyor 

İsrail ablukası altındaki Gazze’de kurulan "Gazze Kaykay Takımı", gençlerin bölgedeki 

gergin atmosferden bir süreliğine de olsa kurtulmasına yardımcı oluyor. 

Düzenli olarak Gazze sahilinde bir araya gelen gençler, koçlarının denetiminde haftalık 

antrenman yapıyorlar. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/gazze-kaykay-takimi-imkansizliklara-meydan-okuyor- 

413784.html 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ihvandan-abdye-tepki-karar-yuzyilin-anlasmasi-planiyla-baglantili-413836.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ihvandan-abdye-tepki-karar-yuzyilin-anlasmasi-planiyla-baglantili-413836.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ruhani-yaptirimlara-meydan-okudu-abdyi-dize-getirecegiz-413608.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ruhani-yaptirimlara-meydan-okudu-abdyi-dize-getirecegiz-413608.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/israilden-gazzeye-hava-saldirisi-413832.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/gazze-kaykay-takimi-imkansizliklara-meydan-okuyor-413784.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/gazze-kaykay-takimi-imkansizliklara-meydan-okuyor-413784.html
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Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan ABD'ye cevap 

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), web sitesinde ABD'nin kararına karşı bir açıklama 

yayınladı. 

Açıklamada, "Önce Allah'ın yardımı, sonra çevremizdeki halklarla iş birliği içinde, sahip 

olduğumuz barışçıl orta yol düşüncemizde çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/musluman-kardesler-teskilatindan-abdye-cevap- 

413770.html 

 

Filistinli işçiler 1 Mayıs'tan habersiz 

Filistinli işçiler 1 Mayıs'ta da İsrail'in geçiş noktalarında her gün yaşadıkları aşağılanma ve 

baskıya da göğüs germek zorunda kalıyor. 

Günlük 127 bin Filistinli işçi çalışmak için İsrail'e sıkı bir aramadan geçtikten sonra 

girebiliyor. 

İşçiler güneş doğmadan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki geçiş 

noktasının önünde toplanıyor. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/filistinli-isciler-1-mayistan-habersiz-413763.html 

 

İran: Kaos ve kargaşa Venezuela'daki anlaşmazlığa çözüm olamaz 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili 

Bakanlık sitesinden yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamasında müzakere çağrısında bulunan Musevi, Venezuela'nın geleceği için mevcut 

hükümetin siyasi görüşmeler yapması gerektiğini vurguladı. 

Musevi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kaos ve kargaşanın hiçbir şekilde 

Venezuela'daki siyasi ihtilafların çözüm yolu olamaz. En iyi yol tüm taraflar arasındaki 

müzakere kanallarının işletilmesidir. Halkın sorunlarının çözümü, ülkenin gelişimi ve 

refahının sağlanması için Venezuela'nın meşru hükümetinin idaresinde siyasi görüşmeler 

yapılmalıdır." 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/iran-kaos-ve-kargasa-venezueladaki-anlasmazliga- 

cozum-olamaz-413737.html 

 

Libya ABD'den net tavır bekliyor 

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Washington Post Gazetesine yaptığı 

açıklamada, ABD'nin Libya'daki krize ilişkin politikasının net olmadığını, açıklık 

beklediklerini söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri 

General Halife Hafter'e, Trablus'a saldırıyı durdurması yönünde açıklama yapmasına rağmen, 

ABD'nin bu konudaki tavrının net olmadığına işaret eden Mişri, "Beyaz Saray ile Dışişleri 

Bakanlığı arasında belki farklı görüş vardır." dedi. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/libya-abdden-net-tavir-bekliyor-413721.html 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/musluman-kardesler-teskilatindan-abdye-cevap-413770.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/musluman-kardesler-teskilatindan-abdye-cevap-413770.html
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Libya'daki 145 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü 

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, 

gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya federal hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

iş birliğinde, 145 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya 

döndüğünü belirtti. 

Muhammed, dönen göçmenler arasında 5 bebek ve 35 kadının da olduğunu söyledi. 

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz 

göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/libyadaki-145-nijeryali-gocmen-ulkesine-dondu- 

413717.html 

 

Suudi Arabistan'dan Bahreyn-Irak gerginliğine ilişkin açıklama 

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ardından bir açıklama yayımlandı. 

Suudi Arabistan'ın Bahreyn'in iç işlerine müdahale edilmesine, egemenlik, güvenlik ve 

istikrarına zarar verecek her türlü eyleme karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "Suudi 

Arabistan, Irak ve Bahreyn arasında karşılıklı saygıya dayanan, bölgesel istikrar ve emniyeti 

sağlamaya katkı sağlayacak güçlü bir ilişkiyi dört gözle bekliyor." ifadesi kullanıldı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/suudi-arabistandan-bahreyn-irak-gerginligine-iliskin- 

aciklama-413702.html 

 

Irak'ta seçim komisyonu ofisinde yangın 

Irak'ta Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamid, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 

çıkan yangında seçim sandıklarıyla kuruma ait birçok malzemenin kullanılamaz hale geldiğini 

söyledi. 

Abdülhamid, "Can kaybı yok. Sadece maddi zarar var. İlk belirlemelere göre zarar 

milyonlarca dolar civarında" dedi. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/irakta-secim-komisyonu-ofisinde-yangin-413699.html 

 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: Nükleer anlaşma sona yaklaştı 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Ankara'da Stratejik Düşünce Enstitüsünün 

(SDE) düzenlediği "İran, Bölge ve Uluslararası Gelişmeler" başlıklı konferansa katıldı. 

Türkiye'ye ziyaretinin amacının yeni bir diyalog başlatmak olduğunu söyleyen Arakçi, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/iran-disisleri-bakan-yardimcisi-arakci-nukleer- 

anlasma-sona-yaklasti-413684.html 
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"İsrail devletinin var olduğunu söyleyebiliriz ancak Filistin devleti hala kurulamadı" 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica 

Mogherini, Filistin için Uluslararası Donör Grubu (AHLC) toplantısı öncesinde Norveç 

Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile basına açıklamalar yaptı. 

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasına 1993'te Norveç'in başkenti Oslo'da imzalanan 

anlaşmanın uygulanması ve Filistin devletinin kurulması hususunda tutarlı bir çalışma içinde 

olduklarını belirten Mogherini, "Net bir şekilde İsrail devletinin var olduğunu söyleyebiliriz 

ancak Filistin devleti hala kurulamadı" diye konuştu. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/israil-devletinin-var-oldugunu-soyleyebiliriz-ancak- 

filistin-devleti-hala-kurulamadi-413672.html 

 

Esed rejimi cezaevlerindeki işkenceden ölümleri itiraf ediyor 

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu, akıbetleri 

bilinmeyen kişiler hakkında rapor yayımladı. 

Rapora göre, rejim bu kişilerin öldüğünü nüfus müdürlüklerine bildiriyor. 

SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, Mayıs 2018'den bu yana rejimin alıkoyduğu ve akıbetleri 

bilinmeyen yüz binlerce kişiden 890'ının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine 

kademeli olarak bildirdiğini tespit ettiklerini aktardı. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/esed-rejimi-cezaevlerindeki-iskenceden-olumleri- 

itiraf-ediyor-413655.html 

 

İsrail güçleri Gazze'de Filistinli balıkçılara saldırdı 

Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Başkanı Zekeriya Bekir yaptığı yazılı açıklamada, İsrail 

hücum botlarının, avlanma mesafesinin düşürülmesinin akabinde Gazze sahilinde avlanan 

Filistinli balıkçıların teknelerine saldırdığını belirtti. 

Bekir, İsrail güçlerinin saldırı sırasında balıkçı İmran Bekir'i plastik mermiyle yaraladığını, 

denizdeki bazı teknelere zarar verdiğini ve teknelerin camlarını kırdığını ifade etti. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/israil-gucleri-gazzede-filistinli-balikcilara-saldirdi- 

413649.html 

 

Lübnan'da Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulması talebi 

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 24 Nisan'da Ermeni bazı gruplar tarafından 

düzenlenen gösteriler sırasında Türk bayrağının yakılmasına ilişkin Başbakan Saad el- 

Hariri'ye bir mesaj gönderdi. 

Türk bayrağına yönelik üzücü hadiseyi şiddetle kınayan Çakıl, Lübnan hükümetinin, bahsi 

geçen suça iştirak edenler hakkında yasal işlemleri başlatmasını istedi. 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/lubnanda-turk-bayragini-yakanlardan-hesap- 

sorulmasi-talebi-413638.html 
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Hamas fires rockets after Israel carries out attacks in Gaza 

Hamas, the group that governs the Gaza Strip, reportedly launched two rockets towards Israel 

on Thursday morning in response to Israeli rocket fire. 

Earlier on Thursday, Israeli warplanes targeted several Hamas positions in the northern part of 

the strip in response to the alleged launch of incendiary balloons from the besieged enclave, 

the Israeli army said. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/hamas-fires-rockets-israel-carries-strikes-gaza- 

190502062910491.html 

 

There are billions stuffed under mattresses in Iran 

Tehran, Iran - Tehran-based journalist Amir Havasi earns his income in foreign currencies. 

But the 27-year old won't deposit those earnings in a bank. 

Like many Iranians, Havasi doesn't trust the country's troubled banking system to safeguard 

the foreign exchange he earns. 

"I think it's not far off to say that this lack of trust is what caused the unstable situation we're 

in now," Havasi told Al Jazeera. 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/billions-stuffed-mattresses-iran- 

190501201552620.html 

 

Turkish nationals arrested by Haftar forces not spies: Officials 

Turkish officials have denied reports that two Turkish nationals who were captured by forces 

loyal to renegade military commander Khalifa Haftar in Libya are spies. 

Restaurant workers Mehmet Demir and Volkan Altinok were arrested by Haftar's eastern- 

based forces in Tripoli's southern Qasr bin Ghashir district on April 12. 

They have since been sent to Grenada prison in al-Bayda, a city located about 200km east of 

Benghazi. 

The men were arrested just days after Haftar launched an offensive to seize control of Tripoli, 

which houses the UN-recognised Government of National Accord (GNA). 

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/turkish-nationals-arrested-haftar-forces-spies- 

officials-190501100747918.html 
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ORTADOĞU YORUM/ANALİZ 

 
Analysis: Behind the punishing blockade against Qatar 

Al Jazeera – Ali Younes 

Doha, Qatar - Two years after Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Bahrain and 

Egypt severed diplomatic ties with Qatar and imposed a land, air and sea blockade, the Gulf 

crisis shows little sign of ending any time soon. 

In fact, according to Gulf academics, the rift may never be mended. 

Speaking during the 13th Al Jazeera Forum, held last weekend in the Qatari capital Doha, 

analysts said Qatar and other small Gulf nations are still at risk of punitive action by the 

Saudi-Emirati coalition given the underlying conditions that resulted in the blockade still 

persist. 

Those conditions were in place long before 2017 when it was imposed, said Rory Miller, a 

professor of government at Georgetown University in Doha. 

Miller told Al Jazeera that, unlike other small Gulf states, Qatar's leadership has embraced a 

domestic and foreign policy independent of Saudi hegemony. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/analysis-punishing-blockade-qatar- 

190430154256454.html 

 

Iran's economic crisis and ideological woes 

Al Jazeera - Nikolay Kozhanov 

Six months after the US sanctions came into effect, Iran's economy appears to be struggling. 

Efforts by the international community to salvage the nuclear deal and provide an economic 

lifeline to Iran to dampen the fallout of the sanctions have not borne fruit so far and recent 

devastating floods in the oil-producing southwest of the country have only exacerbated the 

situation. 

Even before the recent decision by the United States government not to extend waivers 

provided to eight buyers of Iranian oil, the Islamic Republic was able to sell no more than 1.3 

million barrels per day (bpd). Now its oil exports are expected to drop even further, which 

means the deficit gap in the state budget this year will be larger than expected. 

At the same time, the measures the Iranian government is taking in order to minimise the 

effect of the sanctions are unsustainable and unlikely to work, as they do not address any of 

the major structural problems the economy suffers from. 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iran-economic-crisis-tied-ideological-woes- 

190412113442336.html 
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