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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
- Ürdün'den Suriye ziyareti... Ürdün parlamentosunda farklı partilerden oluşan heyet, Esad'ı
ziyaret etti ve açıklamalarında şunları söyledi: Suriye, Batı müdahalelerine karşı birincil
savunma hattı olarak işlev görüyor. Ürdün'ün dış politikası bağlamında beklenmedik bir
gelişme olarak tanımlanabilecek bu ziyaretin etkileri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
- YPG'ye 800 terörist daha katıldı... Hafta sonu Rakka'da 800 kişilik YPG terör örgütü
militanı, ABD'nin de desteğiyle eğitimlerini tamamlayıp YPG saflarına katıldı.
- BM Suriye özel temsilcisi bir ay daha görevde... BM'nin Suriye özel temsilcisi daha önce
görevini Aralık'ta bırakacağını açıklamıştı. Ancak son gelen haberlerde DiMustura2nın Suriye
anayasa komitesini oluşturmak için son bir hamle daha yapacağı ve Aralık ayı içinde bir rapor
sunacağı belirtiliyor. Suriye'deki siyasi süreç anayasa komitesinin oluşturulamaması
nedeniyle durmuş gözüküyor.
- Suriye ordusu, IŞİD'in ülkenin güneyindeki son kalesini aldı... Suriye Genelkurmay
Başkanlığı, IŞİD’in ülkenin güneyindeki son kalesinin bulunduğu Safa yaylasındaki askeri
operasyonun bittiğini duyurdu. Açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığı, nokta operasyonun
ardından Suriye ordusunun, Safa yaylasında tam kontrol sağladığını bildiriyor. Çok sayıda
orta ve büyük kalibreli silahla bölgede bulunan IŞİD militanları yok edildi" dendi.
Genelkurmay Başkanlığı, "Bu zaferin önemi, IŞİD'in ülkenin güneyindeki çölde son kalesi
olmasıdır. 380 kilometrekarelik alan temizlenmiş oldu" diye kaydetti.

ORTADOĞU-AFRİKA
- Erdoğan, Kaşıkçı talimatının Veliaht Prens'ten geldiğini kastetmedi... Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) "(Suudi
gazeteci Cemal) Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın
verdiğine yönelik" değerlendirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Cubeyr, "Biliyoruz ki Veliaht
Prens hakkındaki bu iddiaların dayanağı yoktur ve bu iddiaları, sızdırılmış olsun olmasın,
kesin bir dille reddediyoruz" dedi. Cubeyr'in açıklamaları, CIA haberlerine yönelik Suudi
Arabistan'dan gelen ilk tepki. Cubeyr, Al Sharq Al Awsat gazetesine yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi
hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini de değerlendirdi. Suudi
Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Türkiye'de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama
geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens
olmadığını doğruladılar" dedi.
- Veliaht prens G-20 zirvesine katılacak... Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi
emrini verip vermediği tartışılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın
bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak olan G20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı. Açıklama
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih’ten geldi. El Arabiya televizyonuna konuşan
Suudi bakanın yaptığı açıklamaya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman yurtdışı gezisi
kapsamında zirveye katılacak.
- Prens Selman'a alternatif arayışı iddiası... Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan
Konsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın siyasi
geleceğine ilişkin soru işaretleri dile getirilmişti. Reuters haber ajansına konuşan Suudi
Arabistan’da saraya yakın üç kaynağa göre, bazı aile fertleri Veliaht Prens Muhammed bin
Selman’ın gelecekte kral olmasını engelleme çabası içinde. Suud hanedanından çok sayıda
prens tahta çıkış sırasında değişiklik olmasını istiyor ancak Reuters haber ajansına göre bu
kişiler Muhammed bin Selman’ın babası Kral Selman hayatteyken harekete geçmeyi
planlamıyor. Bunda etkili olansa Kral Selman’ın gözde oğlu Muhammed bin Selman
aleyhinde bir tavır sergilemeyeceği görüşü.
- Bağdat ile IKBY arasında gümrük anlaşması... Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında gümrük
kapısı uygulamasıyla ilgili bir anlaşmaya varıldığı bildiriliyor. Buna göre Kürt bölgesel
yönetimi ile Irak yönetimi arasında oluşturulan iç sınırdaki gümrük noktalarının kaldırılması
ve gümrük tarifelerinin uyumlu olması konusunda mutabakata varıldığı bildiriliyor. IrakTürkiye arasındaki sınır kapıları Kür bölgesel yönetimince kontrol ediliyor. Bağdat is
kontrolün kendisine verilmesini istiyor. Geçen yıl yapılan referandum sonrasında en zayıf
duruma düşmesine rağmen Kürt bölgesel yönetimi sınır kontrolünü devretmedi.
- Katar'da kabine revizyonu... Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Sani 4 Kasım’da
gerçekleştirdiği Kabine revizyonuyla deneyimli şirket yöneticilerini ve genç saray
mensuplarını üst düzey makamlara getirdi. Tamim, Katar Milli Bankası CEO’su Ali Ahmed
El Kuvari’yi, ticaret ve sanayi bakanlıklarını birleştiren yeni bakanlığın başına atadı. Milli
petrol şirketi Qatar Petroleum’un CEO’su Saad El Kaabi Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı
olurken adalet, idari kalkınma, çalışma ve sosyal işler, belediye ve çevre bakanlıklarına da
yeni isimler atandı. Tamim ayrıca Qatar Petroleum’u ve yaklaşık 320 milyar dolarlık varlığa
sahip bir devlet varlık fonu olan Katar Yatırım Kurumu’nu (QIA) yeniden yapılandıran
kararnameler yayımladı. Emir QIA’nın başına Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdülrahman
El Sani’yi, Katar Mali Piyasalar Kurumu’nun başına da Muhammed Bin Hamad El Sani’yi
getirdi.
- Filistin'de Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı görüşmeleri yeniden başlıyor... Fetih Hareketi
yöneticilerinden Yahya Rabah, hareketi ile Hamas arasında, 2017'de imzalanan "Uzlaşı
Anlaşması"nın uygulanması yönünde takvim belirlemek için yakın bir tarihte Mısır'da
toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti. Rabah, "Mısır'ın uzlaşı için yeni bir kartı yok.
Kahire'de önceki anlaşmaların uygulanmasını programlama ve bunun için geniş bir takvim
belirleme üzerinde çalışılacak" dedi. Filistin uzlaşısının özüyle ilgili dosyalarda daha önce
anlaşmaya varıldığını hatırlatan Rabah, "Biz şu anda tek siyasi rejim, tek hükümet ve herkesin
uyacağı tek bir hukuktan başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
- BM: İsrail, Gazze'nin patlamak üzere olduğunu görmeli... Birleşmiş Milletler (BM)
Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, "İsrail Gazze'nin patlamak üzerine olduğunu
görmeli. Bu patlamanın önüne geçilmesi adına insanlar hayatlarının normalleştiğini görmeli ki
bunun için de ablukanın gevşetilmesi ve en nihayetinde kaldırılması gerekir" dedi.
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AVRUPA – AB
- (ÖZEL HABER) AB ortak istihbarat teşkilatı kuruyor... AB ülkelerinin imzaladığı Kalıcı
Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) çerçevesinde 28 üyeden 25'inin
(Malta, İngiltere, Danimarka hariç) savunma bakanlarının toplantısında güvenlik savunma ve
istihbaratla ilgili bir dizi kritik kararlar aldı. Kararlar arasında en dikkat çekici olanı ise
ittifakın ortak bir istihbarat okulu kurması oldu. Ortak bir istihbarat anlayışına varmak,
elektronik harp tekniklerini geliştirmek üzere eğitimler verilmesi planlanıyor. AB'nin
istihbarat ortaklığı kurması daha önce İngiltere tarafından bloke ediliyordu. Çünkü İngiltere
oluşacak istihbarat yapısının Beş Göz olarak bilinen ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada,
Yeni Zelanda'nın oluşturduğu istihbarat yapısıyla yarışa gireceğinden endişe ediyordu.
- İspanya'da erken seçim sesleri... İspanya'da 5 aydır iktidarda olan sol görüşlü azınlık
hükümetinin 2019 yılı devlet bütçesine diğer siyasi partilerden destek bulamaması, ülkede
gelecek yıl erken genel seçime gidilmesine yönelik ihtimalleri artırdı. İspanya Bayındırlık
Bakanı Jose Luis Abalos, Madrid'de katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, erken genel
seçimi "ihtimal dışı görmediklerini" söyledi. Abalos, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu ve
yerel seçimlerle erken genel seçimlerin de yapılabileceğini ifade etti.
- AB'den Suriyeliler için 3 milyar Euro daha vaadi... Avrupa Birliği (AB) Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Türkiye’de yaşayan Suriye
vatandaşlarına yönelik desteklerini sürdüreceğini belirterek, "Türkiye hükümetine 3 milyar
Euro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor. Şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili olarak
müzakerelerde devam ediliyor. İnsani destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna
bağlı olarak da ‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz." dedi.
- AB hibrit kriz tatbikatı yapıyor... Avrupa Birliği (AB), olası bir hibrit tehdit senaryosuna
karşı kriz yönetimini geliştirmek için düzenlediği "EU HEX-ML 18 (PACE)" tatbikatını
başlattı. AB'nin NATO yazmanlık personelinin de katılımıyla birlikte yürüttüğü masa başı
tatbikat, birliğin hem olası bir hibrit tehdit karşısında harekete geçme gücünü, hem de ABNATO arasında olası bir kriz durumunda cevap verme ve iletişim kurma kabiliyetini
geliştirmeyi amaçlıyor. "Olaya dayalı" bir kriz senaryosunun canlandırıldığı tatbikatta, tüm
AB üyelerini etkileyen bir hibrit tehdit senaryosu canlandırılacak.Tatbikat kapsamında AB,
olası tehdit senaryosu karşısında hem siyasi hem de operasyonel düzeyde bir harekat planı
hazırlayacak. Tatbikat 23 Kasım'a kadar sürecek.
- Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurdu... Almanya Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı sözcüsü Philipp Jornitz, hükümetin haftalık basın toplantısında, Suudi gazeteci
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya'nın Suudi Arabistan'a yeni silah satışına
izin vermeme kararı aldığını hatırlattı. Sözcü Jornitz, "Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik
daha önce onayı verilen satışlar dahil silah sevkiyatını tamamen durdurdu." ifadelerini
kullandı. Almanya'nın Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken,
ikisi ihracat için hazır 20 devriye botunun da bu karardan etkilenmesi bekleniyor. Suudi
Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya,
yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417
milyon avro değerinde silah sattı.
- İngiliz Dışişleri bakanı İran'da... İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’a ilk kez resmi
bir ziyarette bulunuyor. İngiliz bakanın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hunt, İran
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yönetimiyle, 2015 yılında imzalanan ve Amerika’nın çekildiği nükleer anlaşmayla ilgili
konuları görüşecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hunt’ın, İran
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşeceği duyuruldu. İngiliz bakanın, İran şartlara uymaya
devam ettikçe İngiltere’nin anlaşmaya bağlı kalacağını belirteceği ayrıca nükleer konulardan
kaynaklı ambargolara karşı, Avrupa ülkelerinin çabaları konusunu konuşacağı ifade edildi.
- Avrupa, nükleer anlaşmanın kazanımlarının korunmasından yana... İran'a resmi temaslarda
bulunmak üzere gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Avrupa ülkelerinin nükleer
anlaşmanın kazanımlarının korunmasından yana olduğunu, ABD'den bağımsız, para
transferini sağlayacak mekanizmanın kurulmasını da yakından takip ettiğini" söyledi.
- İspanya'dan Brexit anlaşması için Cebelitarık şartı... İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell,
Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına onay vermeleri için
Cebelitarık'ın statüsünün bu anlaşmanın dışında tutulmasını şart koştuklarını açıkladı.
Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Genel İşler Konseyi'nin ardından gazetecilere
açıklama yapan Borrell, Brexit anlaşmasındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söyledi.
Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin İspanya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin önünün "halen
açık" olduğunu savunan Borrell, bu konunun Brexit anlaşmasında netleşmemesi durumunda
"anlaşmaya onay vermeyecekleri" uyarısında bulundu.
- Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması: Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım
uygulayacağız... Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz
de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi. Kaşıkçı cinayetinin
tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin
sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti. Le Drian, bu konuda Almanya ile
çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım
uygulayacağız" diye konuştu.
- Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic: Türk Akımı enerji güvenliği açısından ciddi şans...
Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, denizden geçen kısmının inşaatı biten Türk
Akımı'na katılmaya hazır olduklarını söyledi. Antiç, "Türk Akımı projesinin
gerçekleştirilmesi, Avrupa'nın bu bölgesinin enerji güvenliğini temin edecek. Sırbistan,
komşularıyla birlikte Türk Akımı'nın devam etmesini sağlamaya hazır" dedi. Sırp bakan, "1015 milyar metreküp Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve
Avusturya'ya uzanma ihtimali, enerji güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir şans. Proje,
gaz ticaretinin ve gaza dayalı ekonominin geliştirilmesi için imkan sunuyor. Söz konusu
ülkeler, Türk Akımı'na bağlanarak gaz transitinden önemli bir kar da elde edecek" ifadelerini
kullandı.
- Ukraynalı general: ABD, Donbass'ta 'devrim' yapılmasını tavsiye ediyor... Eski Ukrayna
Genelkurmay Başkan Yardımcısı İgor Romanenko, ABD'nin Ukrayna'ya ülkenin
güneydoğusundaki Donbass'ta 'devrim koşulları' oluşturmayı tavsiye ettiğini söyledi.
Romanenko, "ABD'liler, Ukrayna'ya sınırı tamamen kapatmayı, hiç kimseyi hatta elektrik
enerjisi ve suyu sınırdan geçirmemeyi tavsiye ediyor. Böylece bölgede Rusya'nın kabul
edemeyeceği bir 'devrim koşulları' oluşacak. Rusya, buna çok uzun süre izin vermez ve
böylece durum tersine çevrilebilir" dedi.
- İngiltere AB'den ayrılana kadar Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasına sadık kalacak...
İngiltere'nin AB'den çıkışını düzenleyen taslak belgeye göre Londra yönetimi, Brexit
anlaşması yürürlüğe girene kadar Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşması
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kapsamındaki mali taahhütlerini yerine getirecek. Ankara Anlaşması'nın akıbeti ise
belirsizliğini koruyor. "Türkiye'deki göçmenlere ilişkin taahhütler" başlığındaki maddeye göre
İngiltere, Brexit anlaşması yürürlüğe girene kadar Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı
anlaşması kapsamındaki mali taahhütlerini yerine getirecek. Söz konusu maddenin ikinci
bendine göre ise İngiltere'ye AB ile Türkiye arasında yapılan sığınmacı anlaşması
çerçevesinde kurulacak birimlere katılma hakkı tanınıyor.

ABD - AMERİKA
- Venezuella terör listesine alınacak iddiası... ABD basınından şok bir iddia geldi. ABD
yönetiminin, Venezuela'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine eklemeye hazırlandığı iddia
edildi. ABD'nin şu ana kadar "teröre destek veren ülkeler" listesinde sadece İran, Kuzey Kore,
Sudan ve Suriye'nin yer aldığı hatırlatılan haberde, söz konusu hazırlıkların bir karara
dönüşmesi durumunda ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin çok daha üst düzeye
taşınacağı belirtildi.
- Pakistan'a artık ödeme yok... ABD Başkanı Donald Trump Pakistan'ı hedef aldı.
"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir
şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, CIA'nın Usame bin
Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi. Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok
daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan
kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme
yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.
- ABD'de aşırı sağ yükselişte... Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre Amerika’da radikal
sağcı kişi ve gruplar tarafından düzenlenen saldırıların sayısı son on yılda giderek arttı.
Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) geçen hafta
yayınladığı rapora göre bu tür saldırılarda 2016’yla 2017 yılları arasında iki kat artış görüldü.
Raporda, geçen ay Demokrat Partili siyasetçiler ile Trump’ı eleştiren isimlere bombalı paket
gönderilmesi olayı ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Pittsburgh’daki bir sinagoga
düzenlenen saldırı da örnek olarak gösteriliyor.
- Trump: Bizim yönetimimiz altında sınırdaki duvara tırmanan falan kalmadı... Orta
Amerika'dan harekete geçip Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce göçmeni
'işgalci' ilan edip güney sınırına binlerce asker sevk eden ABD Başkanı Donald Trump, sınıra
dikenli tel çektiriyor. Daha önce dikenli tellerin düzgün şekilde kullanılması halinde güzel bir
manzara oluşturabileceğini söylemiş olan Trump, bugün Meksika sınırına dikenli tel
çekilmesinin görüntüsünü Twitter hesabından gururla paylaşırken şunları yazdı:"Yalan Haber
Medyası, Okyanus Bölgesi Duvarımıza tırmanan insanlara dair eski görüntüleri gösteriyor.
Gerçekte işte böyle gözüküyor — bizim yönetimimiz altında artık tırmanan falan kalmadı."
- Trump, Suudi Veliaht Prens hakkındaki kanıtları kabul etmiyor... Amerikan New York
Times gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi
Muhammed bin Selman'ı gösteren kanıtların artmasına rağmen ABD Başkanı Donald
Trump'ın prensin bu suçta parmağı olduğu ihtimalini ısrarla kabul etmeyi reddettiğini yazdı.
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RUSYA
- Putin: ABD’nin INF’den çıkma kararı yanıtsız kalmayacak... Savunma sanayisinin konu
alındığı toplantıda konuşan Putin, "Washington, çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmamalı
ve kalmayacak da" dedi. Rus lider, "Bir kez daha altını çiziyorum: Bu anahtar konuda
Amerikan partnerlerle diyalog yürütmeye hazırız ve onların bu konuya sorumlulukla
yaklaşmasını umuyoruz" diye konuştu.
- Rus Enerji Bakanı Novak: Türk Akımı doğalgazı 2019 sonlarında Türk tüketicilere
ulaşacak... İstanbul'daki Türk Akımı töreninden sonra gazetecilere bilgi veren Rus Enerji
bakanı Novak, "Eminim ki, bu boru hattının kalan kısmı yani kara bölümü, Yol Haritası'nın
öngördüğü takvim içinde hayata geçirilecek ve 2019 sonlarına doğru gaz Türk tüketicilere
sunulabilecek ve Avrupa ülkelerine sağlanabilecek" dedi.
ASYA - PASİFİK
- ABD ile Çin'in ticaret savaşı, üçüncü ülkeleri 'sert' bir şekilde etkileyecek... Almanya
Merkez Bankası (Bundesbank), ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak
artırmasının bazı ülkeleri de “sert” bir şekilde etkileyerek ekonomik büyümelerinin
yavaşlamasına sebep olacağı uyarısında bulundu. Banka, aylık raporunda, ABD ve Çin'in
karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifeleri artmasının bazı ülkelerde
ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret etti. ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafların
artmasının üçüncü ülkeleri sert bir şekilde etkileyeceğine işaret edilen raporda, "enflasyon,
faiz ve doların değeri" senaryosu çizildi. Bankanın senaryosuna göre, bir ülkede ek gümrük
vergilerinden dolayı fiyatların yükselmesi, ülkede faizlerin yükselmesine sebep olabiliyor.
Fiyatların hızlı olarak yükselmesinden dolayı, merkez bankasının, enflasyonu kontrol altında
tutmak için, faizleri daha fazla artırması gerekiyor.
- Çin: ABD, APEC’teki havayı bozdu... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang,
ABD’nin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde yaptığı açıklamalarla yapay
cepheleşme yarattığını ve zirvenin havasını bozduğunu belirtti. Shuang, "Çin tarafının
açıklamaları, kimseye karşı değildi ve kimseyi kışkırtmıyordu. Ancak ABD tarafı bu APEC
zirvesine öfkeyle katılmış gibiydi. Amerikan tarafının yaptığı açıklamalar açıkçası
tartışmalara yol açtı ve konsensüse ulaşılmasına yardımcı olmadı" diye açıkladı.
- Pakistan Başbakanı Han'dan Trump'a tepki: Taliban şu an neden eskisinden daha güçlü,
onu açıklasın... Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesini terörle mücadelede ABD'ye yardım
etmemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "ABD, Pakistan'ı günah
keçisi ilan etmek yerine, madem terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban neden
daha güçlü onu açıklasın" dedi.
TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
- Türk Akımı töreni... Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul'da
Putin'in de katılımıyla tören düzenlendi. Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer
ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" dedi. Putin de projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini
açıkladı, Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yaptı. "Türk Akımı,
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Türkiye'yle çok zor problemleri çözmek için yaptığımız işbirliğinin ne kadar etkili olduğu
gösterdi" diyen Rusya lideri Putin, konuşmasına şöyle devam etti: "Türk Akımı'nın karadan
geçen kısmı da denizden geçen kısmı kadar büyük bir hızla inşa edilecek ve 2019 sonunda
tamamlanacak. Türk Akımı, Avrupa'ya gaz sevkiyatının güvenli bir şekilde yapılmasını
sağlayacak." Türk Akımı projesinin ulusal çıkarları koruma becerisinin parlak bir örneği
olduğunu ifade eden Putin, projenin üçüncü tarafları hedef almadığını belirterek, "Türk
Akımı, bir yıkma projesi değil, bir yapma projesidir" dedi.
- İran ve Türkiye'den 'ortak operasyon' mutabakatı... 'Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu 3.
Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem
İnce, İranlı meviktaşı Hüseyin Zülfikar ile çeşitli güvenlik konularını içeren mutabakat zaptı
imzaladı. İkili, imza töreni ardından, bir araya geldi. Güvenlikten Sorumlu İran İçişleri Bakan
Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, iki ülkenin gerektiği takdirde terör örgütlerine karşı ortak
operasyon yapabileceğini söyledi. Terör örgütlerini daha ciddi şekilde hedef alacaklarını
kaydeden Zülfikari, iki ülkenin daha hızlı ve daha çok istihbarat paylaşımında bulunacağını
ifade etti. Yapılacak ortak operasyonların, terör örgütü PKK'yı da kapsayıp kapsamadığına
ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zülfikari, şöyle konuştu: "Operasyonlar nerede
gerekliyse yapılacak. Bu, güvensizlik yaratan ve terörist hareketlerde bulunan herkesi
kapsıyor. Silahlı eylem dönemi artık bitmiştir. Herkesin sözü varsa, bunu siyasi faaliyetler
dile getirmeli. Bir grubun herhangi bir yerde herhangi bir isim ve unvan adı altında silaha
sarılması geçersizdir."
- Kaşıkçı için Türkiye'den uluslararası soruşturma talebi gelmedi... Kaşıkçı cinayetinin
BM’nin öncülüğünde kurulacak bağımsız bir uluslararası komisyonu tarafından araştırılması
konusu uzun bir süredir dünya kamuoyunu meşgul ediyor. Daha önce resmi bir talep gelirse
değerlendireceklerini açıklayan Birleşmiş Milletler, Türkiye’den Cemal Kaşıkçı cinayetini
araştıracak uluslararası soruşturma komisyonu kurulması konusunda henüz bir resmi talep
gelmediğini açıkladı.
- Akar: Konsolosluğun içerden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını
açıklamıyoruz... BBC'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaşıkçı cinayeti
kayıtlarının Türkiye'nin Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu dinlemesiyle elde edilip
edilmediğine ilişkin bir soruya, "Konsolosluğun içeriden dinlenmesi diye bir şey yok, ses
kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz" cevabını verdi.
TERÖRLE MÜCADELE
- Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatlar
neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi,
terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.
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