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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- SDG-YPG Fırat Vadisinde IŞİD'e karşı operasyonlarını yeniden başlattı... YPG'nin
omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'nin
Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine askıya aldığı IŞİD’e karşı operasyonlara
yeniden başladığını açıkladı. Açıklamada, “DSG yönetimi, sınır krizinin hafifletilmesine
yönelik yoğun diplomatik çabalar ve müttefiklerimizden gerilimi azaltma ve IŞİD’le
mücadeleye yoğunlaşma yönünde yapılan olumlu çağrılar ortamında uluslararası koalisyonun
komutanlarıyla yapılan müzakereler sonrasında IŞİD’e karşı operasyonları yeniden
başlatmaya ve örgüte karşı nihai zafer kazanmaya ihtiyaç olduğunu gördü, zira bu adımlar
bölgedeki istikrarın sağlanmasına ve tüm tarafların yarar görmesine yol açacak” ifadelerine
yer verildi.
- (ÖZEL HABER) Fırat'ın doğusunda Türkiye-Suriye sınırına Koalisyonun hava devriyesi
iddiası... Basnews'in haberine göre sözde Kürdistan'ın batısı yani Suriye kuzeyinde fırat'ın
doğusu ile Türk sınırını güvence altına almak için ABD-Fransız planı yapıldı. Kürdistan'ın
batısı (Suriye Kürdistanı)'ndan iyi haber alan kaynak Pazar günü, uluslararası koalisyon
güçlerinin bir yanda ABD ve Fransa ve SDG güçleri arasında Keri Sebi (Tel Abyad)
güneyinde son Ayn İsa toplantısı kararlarına göre koalisyon kapsamında ABD güçleri ve SDG
arasında ortak devriyeler yerine Türkiye ile sınır boyunca hava sortileri yürütmeye başladığını
belirtti. Açıklama yapmaya yetkili olmaması nedeniyle kimliğinin açıklanmasını reddeden
kaynak, bir yandan ABD ve Fransa ve öte yandan SDG arasında perşembe günü Ayn İsa
beldesinde yapılan son toplantının en önemlisinin Türk ordusu ve Ypg arasındaki gerginliğin
şiddetinin azaltılması için Türkiye ile sınır üzerinde uluslararası koalisyon uçaklarının hava
devriyeleri yürütmek için birkaç kararla sonuçlandığını belirtti. Kaynak, ABD'liler ve
Fransızların SDG komutanlığı ile Türkiye'nin terörist örgüt olarak sınıflandırdığı ve Pkk'nın
uzantısı olarak nitelendirdiği Ypg yerine sınıra son olarak mezun olan 5 bin SDG'li
(muhtemelen Arap unsurlardan) konuşlanması üzerine anlaştıklarını sözlerine ekledi. Kaynak,
ABD'liler ve Fransızların ortak anlaşmayla çıkmak için SDG ile Ayn İsa toplantısında
sonuçlanan şeyi görüşmek için yakında Türk güvenlik yetkilileri ile toplantı yapacaklarına
işaret etti. (DEĞERLENDİRME: Bu haberin içeriğini destekleyecek başka bir haber iki gün
önce Şarkul Avşat gazetesinde de vardı. Ayrıca YPG'nin kuzey yani Türkiye sınırından saldırı
olamayacağı güvencesi aldığını bildirerek yeniden Deyrezzor bölgesinde IŞİD karşıtı
operasyonlarına başlaması haberin içeriğindeki ana konuyu yani Türkiye-Suriye sınırına
Koalisyon kontrolünde bir devriye uygulamasının başlatılacağı böylece türkiye2nin
operasyonlarının engelleneceği fikri öne çıkmaktadır.)
- Suriye muhalefeti yeni bayrak belirledi... HTŞ destekli Suriye Kurtuluş Hükmetinin
düzenlediği Genel Suriye konferansında 2012'de belirlenen yeşil-beyaz-siyah renk üzerinde
üç siyah yıldızlı Suriye devrim bayrağının değiştirilmesi konusunda anlaştı. Buna göre ç renk
muhafaza edilirken yıldızlar kaldırılıyor ve yerine Kelime-i Şehadet "La İlahe İllallah,
Muhammedün Resulullah" yazılacak.
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İRAN'A YAPTIRIMLAR
- İran gemilerine dikkat... ABD Dışişlerinin İran özel elçisi
yaptırımların uygulanması bağlamında İran gemilerine liman
sigorta işlemi yapılmamasının çok önemli olduğunu söyleyerek
yaptırım uygulanan petrolünü gemilerle transfer ettiğini
kullanamayacak İran'ın petrol ticareti de yapamayacağını belirtti.

Brian Hook İran'a yönelik
hizmeti verilmemesinin ve
ilgili ülkeleri uyardı. İran'ın
belirten Hook gemilerini

ORTADOĞU-AFRİKA
- 39 yıl sonra bir ilk! İran futbolunda kadın devrimi... 500 civarındaki kadın taraftar, Tahran
Azadi (Özgürlük) Stadı’nda oynanan Asya Şampiyonlar Ligi final rövanş maçında yerini aldı.
1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar erkek turnuvalarına giremiyordu. Kadın
sporseverler ayrıca, 1981’den bu yana da İran Ligi maçlarına alınmıyordu.
- İran'da Ahvaz saldırısının failleri idam edildi iddiası... İranda 22 Eylül’de Ahvaz kentinde
askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen terör saldırısı ile bağlantılı olarak tutuklanan 22
kişinin idam edildiği ileri sürülüyor. Söz konusu saldırıyla ilintili olarak 800 kişinin bölgede
tutuklandığı ifade ediliyor.
- Yemen yaşayan ölüler ülkesine dönüşebilir... BM Dünya Gıda Programı tarafından Cuma
günü Cenevre'de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Örgütün sözcüsü Herve Verhoosel, şu
ana kadar 8 milyon kişiyi kapsayan insani yardımların arttırılacağını ve 14 milyon kişiye
yardım yapılmasının planlandığını söyledi. Çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini
vurgulayan sözcü, aksi halde Yemen “Yaşayan ölüler, bir deri bir kemik kalmış insanlar
ülkesi olacak" dedi. 14 milyon kişinin, ülke nüfusunun yarısına tekabül ettiği belirtilen
açıklamada, çatışmalar sürerken yardım ulaştırabilmenin zorluklarına da dikkat çekildi.
"Kitlesel açlığın önüne geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini" söyleyen
sözcü, "14 milyon insana ulaşma hedefinin büyük bir lojistik ve finansal destek ile sosyal
yardım ve hazırlık süreci gerektirdiğini” söyledi. Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük
insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre savaşta 28 binden fazla insan
hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü
belirtiliyor.
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- Yemen’de Husilere karşı büyük operasyon... Yemen Ulusal Ordu güçleri, ülkenin
kuzeybatısında yer alan Saada kentinden bulunan İran destekli Husi milislerinin Maran
kalesine yaptıkları askeri operasyonda, 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini
açıkladı. Ordu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son birkaç gün içinde gerçekleşen
operasyonlarda milislerin yoğun olarak bulunduğu Maran bölgesinde darbeci Husilere ağır
kayıplar verdiriliyor. Kaynaklar, Yemen güçlerinin Maran bölgesinde bulunan yüzlerce Husi
milisini kuşatma altına aldığını aktararak, birçok stratejik köy ve kasabanın Yemen ordusunun
eline geçtiğini belirtti. Öte yandan Yemen ordusu, Arap Koalisyonunun da desteği ile çeşitli
bölgelerde ilerleyişini sürdürürken, Hudeyde’de ise milislere ağır kayıplar verdirmeye devam
ediyor. Yemen Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran destekli Husi milislerinin
ele geçirdiği 22 Mayıs Hastanesi’nin kontrolünün tekrar meşru hükümete geçtiği bildirildi.
Son haberlerde liman kenti Hudeyde'nin Yemen ordusunun eline geçtiği bildiriliyor.
- Demokratik Kongo'daki Ebola salgını ülke tarihinin 'en kötüsü'... Demokratik Kongo
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki son Ebola salgınının ülke tarihinin en kötüsü
olduğunu duyurdu. Yetkililer, Ağustos'tan bu yana neredeyse 200 kişinin öldüğünü söylerken,
300'den fazla doğrulanmış ya da muhtemel vaka olduğunu vurguladılar. Başlatılan aşı
programında 25 bin dolayında kişinin aşılandığı belirtildi.
- Tanzanya'de keju krizi: Ordu göreve çağırılabilir... Tanzanya Cumhurbaşkanı John
Magufuli, keju krizi nedeniyle Tarım ve Ticaret bakanlarını görevden alırken, orduyu
görevlendirme tehdidinde bulundu. Cumhurbaşkanı Keju tüccarlarına, çiftilerden ürünleri
belirlenen fiyattan almaları için Pazartesi gününe dek süre verdi. Magufuli bu olmazsa, tüm
ürünü toplamaları için onlarca askeri kamyon göndereceğini belirtti. Keju tarımı,
Tanzanya'nın başlıca döviz girdilerinden biri.

AVRUPA – AB
- Dünya Liderleri Paris'te 'Barış İçin' Buluştu... Fransa'nın başkenti Paris, Birinci Dünya
Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü anma törenlerine katılmak için gelen 72 lidere ev
sahipliği yaptı. Dünya diplomasisinin kalbinin attığı Paris'te, ev sahibi Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, giderek 'artan milliyetçiliğe karşı yurtseverlik', 'tek kutupluluğa karşı
birlik ve çok kutuplu bir dünya', savaşlara karşı ise 'barış' çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı
Angela Merkel de, Paris Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin barış
projesinin yeniden tehdit altında olduğunu söyledi. Merkel, "Barış sanki bir kazanımmış gibi
algılıyoruz. Ancak bu doğru değil, bir kazanım olmaktan çok uzak ve ona sahip olabilmek
için her gün mücadele etmek gerekir" dedi.

YUNANİSTAN - KIBRIS
- Kıbrıs'ta sınır kapılarının sayısı 9'a çıkıyor... Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan
dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan bir yıl önce, Kıbrıs Türk tarafının iyi
niyet göstergesi olarak ilki 23 Nisan 2003'te açılan sınır kapılarına, yarın iki yeni kapı daha
ekleniyor. Halen 7 olan sınır kapısı sayısı, bugün saat 12.00'de geçişlere açılacak Gazimağusa
bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarıyla 9'a yükselecek. Özellikle söz
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konusu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin yıllardır açılması için uğraş verdiği Aplıç ve
Derinya kapıları, sancılı bir sürecin ardından geçişlere hazır hale getirildi. Gerekli altyapıyı
hazırlama sürecinde tarafların zaman zaman karşılıklı eleştiriler de yaptığı Aplıç ve Derinya
kapılarının açılış tarihi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in
26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu. İki kapı bugün saat
12.00'de törensiz açılacak.

ABD
- ABD-Çin Diplomatik ve Güvenlik Diyalog toplantısı... ABD ile Çin arasında Dışişleri ve
Savunma Bakanlarının 2+2 formatında gerçekleştirdikleri Diplomatik ve Güvenlik Diyalog
Toplantısı 09 Kasım'da Vaşington'da yapıldı.
- Beyaz Saray: Trump-Erdoğan görüşmesinde Kaşıkçı cinayeti ele alındı... ABD Başkanı
Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Paris'te düzenlenen
akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal
Kaşıkçı'yı ele aldıkları belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın cinayete nasıl tepki verileceğini ele aldıklarını söyledi.
- Trump ‘güçlü bir Avrupa’ istiyor... ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da Macron le
görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ‘güçlü bir Avrupa’ istediğini belirterek savunma
harcamaları konusunda Avrupa’nın adil davranması gerektiğini vurguladı. Trump görüşmeden
duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Biz güçlü bir Avrupa istiyoruz. Bu bizim için çok
önemli. Avrupa’ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil bir şekilde olmalı. Avrupa’nın
savunma harcamalarındaki yük ABD’nin üzerinde” dedi. Macron ise savunma harcamaları
konusunda Trump’ı desteklediğini belirtirken, “Bu yüzden Avrupa savunmasına dair
önerilerin uyumlu olduğunu düşünüyorum” dedi. Trump, Macron ile gerçekleştireceği bir
saatlik toplantıda İran ve Suriye’deki çatışma, iklim değişikli ve ticaret gibi meseleleri
görüştü. Öte yandan ABD önemli bir karar alarak, Avrupa Birliği’nden (AB) ithal edilecek
tüm otomobillere uygulanacak vergide hafifletmeye gitti. Trump konu ile alakalı
müzakerelerin ilerlediğini söyleyerek, “Bu konuda bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağımızı
göreceğiz” dedi. (DEĞERLENDİRME: Trump Fransa'ya ayak basmadan önce Macron'un
Avrupa Ordusu istiyoruz. Kendimizi Çin, Rusya ve ABD'ye karşı korumalıyız açıklamasına
attığı twitle cevap vermiş bu açıklamayı aşağılayıcı olarak nitelemişti. Ancak ikili görüşmede
krizin aşıldığı ve güçlü Avrupa konusunda mutabık kalındığı, ABD'nin NATO üzerinden
Avrupa güvenliğine sunduğu katılara Avrupa ülkelerin de gereken oranda katkı sağlaması
gerektiği konusunda ifadeler kulandılar.)
RUSYA
- Putin'den "Avrupa ordusu" açıklaması... Putin, Başkan Donald Trump'ın Paris ziyaretinin
başında "çok aşağılayıcı" bulduğu, Macron'un "Avrupa ordusu" önerisine olumlu baktığını
söyledi. Russia Today France'a konuşan Putin, bu fikrin yeni olmadığını vurgulayarak,
"Avrupalıların, kendilerine yetecek güçte, bağımsız olarak savunma ve güvenlik alanında
egemen olmak istemesi son derece doğal. Bana göre, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya
düzeninin pekiştirilmesine katkı sunacak" dedi. ABD Başkanı Trump ile ayaküstü görüşen
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Putin, daha kapsamlı bir görüşmeyi ise Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesinde gerçekleştirme
arzusunda olduklarını kaydetti.
- Rusya'dan sert mesaj: İnsanlık NATO'dan kurtulmalı... Rusya Federasyonu Konseyi
Uluslararası Ilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, insanlığın NATO’dan
kurtarılması gerektiğini söyledi. Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Morozov da Rusya’nın
bir sonraki ABD yaptırımlarına cevap vereceğini söyledi. Eski NATO Genel Sekreteri Anders
Fogh Rasmussen'in, Rusya’nın Belarus’a baskı yapacağından şüphe duymadığını belirterek,
Rusya’nın Belarus’u kendi tarafına dahil etme çabasının tehdit oluşturduğunu söylemesi
üzerine bir açıklama yapan Kosaçev, NATO’nun uzun yıllardır Gürcistan ve Ukrayna
yönetimini NATO’ya üyeliğe ittiğini, NATO’nun yeni üyelerinin topraklarında daimi olarak
silahlı kuvvetlerinin yerleştirilmesini yasaklayan anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti.
- Rusya'nın tek uçak gemisi belki de tekrar kullanılamayacak.... Rusya'nın tek uçak gemisi
Admiral Kuznetsov bakım onarım için bulunduğu tersanede havuzlama işlemi yapılırken
havuzun vincinin düşmesi üzerine havuzun batması nedeniyle uçak gemisinin bakım onarım
faaliyetleri yapılamadığı gibi düşen vincin uçak gemisine de ciddi hasar verdiği bildiriliyor.
Rusya'nın uçak gemisini havuzlayacak aynı büyüklükte ikinci bir havuzunun olmadığı, batan
havuzun çıkarılmasının bir yılı bulabileceği ifade ediliyor. Rus donanması alternatif
arayışında ancak yakın gelecekte uçak gemisinin denize açılması çok zor gözüküyor.
- Gorbaçov'dan yeni soğuk savaş uyarısı... Sovyetler Birliğinini son devlet başkanı Gorbaçov
son haftalarda gündeme gelen anlaşmalardan çekilmeler ve yeni gelişmiş silahların
üretilmesinden bahsedilmesini, hatta nükleer savaşın konuşulmasını yeni Soğuk Savaşın
habercisi olarak niteledi ve uyardı.
ASYA - PASİFİK
- Arakanlı Müslümanlar’ın Geri Dönme Süreci Başlıyor... Myanmarlı üst düzey bir yetkili
Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın ülkeye geri alınma sürecinin bu hafta
başlayacağını bildirdi. Geçen yıldan bu yana 700 bin kadar Arakanlı Müslüman
Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı. Bangladeş tarafından
yapılan açıklamaya göre aylar önce Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşma uyarınca
Perşembe gününden itibaren Arakanlı mültecilerin Myanmar’a geri alınma süreci başlayacak.
Myanmar hükümetinden bir yetkiliye göre Kasım ortasında günde 150 mülteci olmak üzere 2
bin 251 kişilik ilk grup gönderilecek.
- Japonya-Rusya ortak tatbikatı... Rus ve Japon Deniz
Körfezinde deniz haydutluğuna karşı eğitim için tatbikata
savaşından sonra barış anlaşması yapmamış iki ülkenin
bağlamında dikkat çekici. Putin ve Abe bu yıl sonuna kadar
için çalışıyor.

Kuvvetlerinden gemiler Aden
yapıyor. Tatbikat İkinci Dünya
ortak tatbikat yapıyor olması
bir barış anlaşması imzalanması

- Kuzey ve Güney Kore sınır kuvvetlerini karşılıklı olarak geri çekti... Kuzey ve Güney Kore,
askeri düşmanlıkların sona ermesi için yapılan düzenlemeler çerçevesinde, sınır kontrol
noktalarında bulunan sınır kuvvetleri ve silahları karşılıklı olarak geri çekti. Güney Kore
Savunma Bakanlığı Sözcüsü, sınırın Güney Kore tarafında bulunan 11 noktada asker ve
silahların geri çekildiğini söyleyerek, Kuzey Kore’nin de sınır merkezlerinden asker ve
silahlarını çektiği bilgisini verdi. Güney Kore, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış
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bölgenin her bir tarafındaki 11 sınır kontrol noktasının kaldırılması yönündeki anlaşmaya
paralel olarak, sınırındaki kontrol merkezlerini kaldırmaya başladı. Her iki tarafta da, bir
kontrol noktası haricindeki tüm yapılar kaldırılacak.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Hakkari'de üs bölgesinde patlama; 7 Şehit, 25 yaralı... Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı
mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle
Yüksekova ve Hakkari'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 7 askerin
şehit, 25 yaralı olduğunu açıkladı.
- MEB'in Andımız için verdiği temyiz dilekçesi ortaya çıktı... Danıştay'ın Andımız kararına
karşı çıkan MEB'in temyiz dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede Andımız için “Öğrencilerin her
gün ‘papağan gibi’ tekrarlayacakları sözler " şeklinde ifadeler yer alıyor. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ( MEB ) Öğrenci Andı’nı mahkeme kararıyla tarihe gömmek için Danıştay’a
gönderdiği temyiz dilekçesi gündeme geldi. Öğrenci Andı’nı “çağdışı ve bilimsel değil”
diyerek eleştiren MEB, faşizm ve komünizm uygulamalarına benzetti. Okulların
ideolojikleşmesi ve askerileşmesine Andımız’ın neden olduğunu iddia eden MEB,
Danıştay’dan kararını bozmasını istedi.

TERÖRLE MÜCADELE
- PYD, PKK ile olan ilişkisini itiraf etti... PYD, PKK'nın 3 terörist elebaşısı hakkında ABD
Dışişleri Bakanlığının kararını şiddetle eleştirerek Ankara'ya hizmet olarak nitelendirdi. Bu
gözlemcilere göre PYD tarafından kendisi ve PKK arasındaki mevcut durum birliğinin üstü
kapalı bir itirafını oluşturuyor. PYD bildirisinde, ABD'nin kararının objektiflikten, yasal ve
sosyal yönden yoksun olduğu, Ankara'ya hizmet olarak geldiği, PKK'nın hedef olarak geldiği
herhangi bir kararın, Kürt halkının iradesi ve Kürt sorununu hedef alma anlamına geldiği
belirtildi.
- Şırnak Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında 11 Kasım 2018 günü güvenlik güçlerinin arazi
arama tarama faaliyeti sırasında PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
- Terör örgütünün finans kaynağına operasyonlar sürüyor. Van'da 80 kilo 310 gram
uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 09 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen
hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha
edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale
getirilmiştir.
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- Irak kuzeyi Avaşin bölgesine 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde
bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs
bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
- Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde
bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs
bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

KÜRESEL
- LNG taşımacılığı hacmi tüm zamanların rekorunu kırdı... Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
taşımacılığı hacmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. 2012’de görülen günlük 180 bin dolar
zirvesini geçen LNG taşımacılığı hacmi, günlük 200 bin dolara yaklaştı.
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) taşımacılığı hacmi, 2012’de görülen günlük 180 bin dolar
zirvesini de geçerek günlük 200 bin doları buldu. Analiz uzmanlarının değerlendirmesine
göre, Asya-Pasifik için hacim tutarı 170 bin dolara yaklaştı. Atlantik Havzası’nda günlük
rakamlar halen 140 bin civarında seyrediyor. Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU)
açıklamalarına göre, her iki havzada da geçen kışa oranla 80 bin ile 85 bin dolar arasında
seyreden bir fark söz konusu. LNG’nin Kuzey Yarımküre’deki kış ve yaz mevsimlerinde bir
fark gözetilmeksizin ısıtma ve soğutma amaçlarıyla kullanılmasından dolayı oranlar yükseliş
eğilimini koruyor. Ancak oranlar, gerek doğalgazın yeni tesislerden temin edilmesinden
gerekse katedilen uzak mesafelerden dolayı yine de sıçrama yapabiliyor. Bu durum bir diğer
sebebini de ihracatçıları daha uzun vadeli sözleşmelere tâbi kalmaya zorlayan yüksek fiyat
spekülasyonları teşkil ediyor.
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