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POLİTİKA  

 

Bayramda Neler Oldu? 
 

11 Ağustos Pazar 

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki YPG ve 

PKK unsurlarına karşı "ne pahasına olursa 

olsun" harekete geçeceğini açıkladı. Bakan, 

gerekirse operasyonun Türkiye tarafından 

tek başına gerçekleştirileceği sinyali verdi. 

 

-Nijerya'da 13 Temmuz'da kaçırıldıktan 

sonra serbest bırakılan 10 denizci İstanbul'a 

geldi. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 

Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I 

adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi 

kaçırmıştı. 

  

12 Ağustos Pazartesi 

-Türkiye-ABD mutabakatının öngördüğü 

Müşterek Harekat Merkezi için Amerikan 

askeri heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı. Türk 

hükümeti bu iş birliğinden sonuç 

alınamaması halinde Türkiye'nin tek başına 

harekete geçeceğini duyurdu. 

 

-Norveç'in başkenti Oslo'daki Baerum 

semtinde arife günü El Nur İslam Merkezi'ne 

elinde en az iki silahla girerek etrafa ateş 

açmakla suçlanan 21 yaşındaki P.M, 

mahkemede hâkim karşısına çıktı. Zanlı, 

cemaatin müdahalesi sonucu eylemi 

gerçekleştirememişti. P.M terör suçundan 

yargılanacak. 

 

-Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa 

Karşı Devletler Grubu (GRECO) şeffaflıkla ilgili 

tavsiyelerini yerine getirmeyen Almanya'yı özel 

olarak izlenecek ülkelere dâhil etti. Bu 

kategoride Türkiye de bulunuyor. 

  

13 Ağustos Salı 

-Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 

Maduro'nun, daha önce yetkileri büyük ölçüde 

kısıtlanan Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim 

kararı alması gündemde. Üyeleri Maduro 

iktidarına yakın Kurucu Meclis tarafından 

belirlenen bir komisyonun, seçim tarihini 

belirlemek üzere çalışmalara başladığı 

bildirildi. 

 

-Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık 

vakalarında dünya çapında alarm verici bir 

artış yaşandığını bildirdi. Özellikle Afrika'da 

durum endişe verici boyutlarda. Ancak 

Türkiye'nin yer aldığı Avrupa bölgesinde de 

yüzde 120'lik artış kaydedildi.  

 

14 Ağustos Çarşamba 

-Pakistan'dan Hindistan'a "sonuna kadar 

savaşmaya hazırız" mesajı:"Sonuna kadar 

savaşmaya hazırız" açıklamasıyla Hindistan'a 

sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son 

verilen Cammu Keşmir halkının kendi kaderini 

tayin etme hakkına destek verdi. 

 

-UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin 

son sahipleri FC Liverpool ve FC Chelsea Süper 

Kupa için İstanbul’da karşı karşıya geldi. 

Kupayı, penaltılarla Liverpool kazandı. UEFA 

bünyesinde ilk defa, bu denli prestijli bir  

https://www.dw.com/tr/nijeryada-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1lan-denizciler-t%C3%BCrkiyeye-d%C3%B6nd%C3%BC/a-49984697
https://www.dw.com/tr/nijeryada-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1lan-denizciler-t%C3%BCrkiyeye-d%C3%B6nd%C3%BC/a-49984697
https://www.dw.com/tr/abd-askeri-heyeti-%C5%9Fanl%C4%B1urfada/a-49997617
https://www.dw.com/tr/oslodaki-cami-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1-%C5%9F%C3%BCphelisinin-tahliye-talebine-ret/a-49998736
https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-almanyaya-yolsuzlukla-m%C3%BCcadele-g%C3%B6zetimi/a-49998718
https://www.dw.com/tr/venezuelada-ulusal-meclis-feshediliyor/a-50004384
https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-genelinde-k%C4%B1zam%C4%B1k-alarm%C4%B1/a-50008335
https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-genelinde-k%C4%B1zam%C4%B1k-alarm%C4%B1/a-50008335
https://www.dw.com/tr/pakistandan-hindistana-sonuna-kadar-sava%C5%9Fmaya-haz%C4%B1r%C4%B1z-mesaj%C4%B1/a-50025803
https://www.dw.com/tr/pakistandan-hindistana-sonuna-kadar-sava%C5%9Fmaya-haz%C4%B1r%C4%B1z-mesaj%C4%B1/a-50025803
https://www.dw.com/tr/istanbulda-s%C3%BCper-kupa-heyecan%C4%B1/a-50016621
https://www.dw.com/tr/istanbulda-s%C3%BCper-kupa-heyecan%C4%B1/a-50016621
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müsabakaya kadın orta hakem atanması da 

karşılaşmayı özel kıldı. 

  

15 Ağustos Perşembe 

-Türkiye'de işsizlerin oranı artıyor. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

açıklanan verilere göre 2019 yılının Mayıs 

ayında 4 milyon 157 bin kişi işsiz olarak 

kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde 

ülke genelinde işsizlerin sayısı 3 milyon 136 

bin olarak açıklanmıştı. Buna göre Mayıs ayı 

işsizlik oranı bir yılda yüzde 3,1 artarak 

yüzde 12,8'e yükseldi. 

 

-Türkiye’de sosyal konut ihtiyacının 

karşılanması için kurulan TOKİ, Atatürk 

Orman Çiftliği arazilerini açık artırma ile 

satacak. Satışa, Mimarlar Odası kadar 

Sayıştay da "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle 

karşı çıkıyor. 

 

-Yunan Sahil Güvenlik kurumu yaklaşık 400 

sığınmacının son iki gün içinde Türkiye'den 

Yunanistan'ın doğusundaki adalara geçtiğini 

bildirdi. Yunan adaları İstanköy, İleryoz, 

Sisam, Sakız Adası ve Midilli'deki kabul ve 

kayıt merkezlerinde halihazırda yaklaşık 21 

bin kişinin beklemede olduğu belirtildi. 

 

-İsrail "ülkeye zarar vermek istiyorlar" 

gerekçesiyle Amerikan Kongresi'nin iki 

Müslüman üyesi Tlaib ile Omar'ın ülkeye 

girişini yasakladı. Trump, karara desteğini 

açıkladı. 

  

 

 

16 Ağustos Cuma 

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin 

kuzeyinde ABD ile birlikte oluşturulacak 

güvenli bölge için kurulacak Birleşik Müşterek 

Harekat Merkezi’nin önümüzdeki 

hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı. 

 

-Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye’ye 

toplamda 216 milyon euro değerinde, hem 

askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek 

ürünün ihracatına onay verdiğini açıkladı. 

Muhalefetteki Sol Parti ise Türkiye'ye silah 

satılmasına tepki gösterdi. 

-Almanya'da mahkeme, 9 yaşındaki bir kızı 

erkek korosuna almayan devlet korosunu haklı 

buldu. Mahkeme, koronun kararını sanat 

özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kız 

çocuğunu, 500 yıldır yalnızca erkeklerin 

alındığı devlet korosuna kabul etmeyen koro 

yönetimini haklı bulan mahkeme, bu kararın 

hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti. 

 

ABD Başkanı Trump'ın Danimarka toprağı 

Grönland'ı satın almaya talip olduğu 

iddialarına adanın özerk hükümetinden 

yanıt geldi. İddialara verilen yanıtta 

"Topraklarımız satılık değil" ifadeleri kullanıldı. 

  

17 Ağustos Cumartesi 

-1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Aynı 

fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da 7.2-7.4 

büyüklüğünde yeni bir deprem bekleniyor. 

Ancak şehir buna, ne binalar ne de deprem 

sonrası için alınan önlemler açısından hazır.  

 

 

https://www.dw.com/tr/uefadan-d%C3%BCnyaya-istanbuldan-cinsiyet-e%C5%9Fitli%C4%9Fi-mesaj%C4%B1/a-49987605
https://www.dw.com/tr/may%C4%B1s-ay%C4%B1nda-i%C5%9Fsizlik-rekor-k%C4%B1rd%C4%B1/a-50036583
https://www.dw.com/tr/atat%C3%BCrk-orman-%C3%A7iftli%C4%9Fine-toki-ku%C5%9Fatmas%C4%B1/a-50044620
https://www.dw.com/tr/atat%C3%BCrk-orman-%C3%A7iftli%C4%9Fine-toki-ku%C5%9Fatmas%C4%B1/a-50044620
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-yunanistana-iki-g%C3%BCnde-400-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1/a-50044197
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-yunanistana-iki-g%C3%BCnde-400-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1/a-50044197
https://www.dw.com/tr/israilden-m%C3%BCsl%C3%BCman-kongre-%C3%BCyelerine-giri%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1/a-50044801
https://www.dw.com/tr/israilden-m%C3%BCsl%C3%BCman-kongre-%C3%BCyelerine-giri%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1/a-50044801
https://www.dw.com/tr/akar-m%C3%BC%C5%9Fterek-harekat-merkezi-%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki-hafta-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalara-ba%C5%9Flayacak/a-50058498
https://www.dw.com/tr/akar-m%C3%BC%C5%9Fterek-harekat-merkezi-%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki-hafta-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalara-ba%C5%9Flayacak/a-50058498
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeye-216-milyon-euroluk-savunma-ihracat%C4%B1/a-50046691
https://www.dw.com/tr/cinsiyet-ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-davas%C4%B1nda-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-karar/a-50059260
https://www.dw.com/tr/cinsiyet-ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-davas%C4%B1nda-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-karar/a-50059260
https://www.dw.com/tr/gr%C3%B6nlanddan-trumpa-yan%C4%B1t-topraklar%C4%B1m%C4%B1z-sat%C4%B1l%C4%B1k-de%C4%9Fil/a-50057749
https://www.dw.com/tr/gr%C3%B6nlanddan-trumpa-yan%C4%B1t-topraklar%C4%B1m%C4%B1z-sat%C4%B1l%C4%B1k-de%C4%9Fil/a-50057749
https://www.dw.com/tr/17-a%C4%9Fustosun-20-y%C4%B1l%C4%B1-istanbul-depreme-haz%C4%B1r-m%C4%B1/a-50056101
https://www.dw.com/tr/17-a%C4%9Fustosun-20-y%C4%B1l%C4%B1-istanbul-depreme-haz%C4%B1r-m%C4%B1/a-50056101
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-ABD, Cebelitarık'ın serbest bırakma kararı 

aldığı İran tankerinin alıkoyulması için karar 

çıkarttı. ABD'ye tepki gösteren İran Dışişleri 

Bakanı Cevad Zarif Washington'ı korsanlıkla 

suçladı. 

  

18 Ağustos Pazar 

-Haziran ayından bu yana gösterilere sahne 

olan Hong Kong'da yine on binlerce 

protestocu barışçıl bir yürüyüş ve 

miting düzenledi. Demokratik reform 

taleplerinin dile getirildiği hükümet karşıtı 

gösteriler daha önceki haftalarda şiddet 

olaylarına sahne olmuştu. 

 

-Arda Çiltepe'nin yönettiği kısa metraj "Siyah 

Güneş" filmi, dünya prömiyerinin 

yapıldığı Locarno Film Festivali'nde Küçük 

Altın Leopar Ödülü'nü kazandı. 

 

-Kurban Bayramı tatilinin başladığı 9 

Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile tatilin 

son günü olan 14 Ağustos Çarşamba saat 

17.00 arasında meydana gelen trafik 

kazalarında 52 kişi öldü, 427 kişi yaralandı. 

 

https://www.dw.com/tr/siz-tatildeyken-
t%C3%BCrkiyede-ve-d%C3%BCnyada-neler-
ya%C5%9Fand%C4%B1/a-50071403 

 

 

 

 

 

 

 

Trump Grönland'ı satın almak 

istediğini doğruladı: 'Stratejik 

olarak ilginç, bir tür gayrimenkul 

anlaşması' 

 

 

Trump, New Jersey'de gazeteciler yaptığı 

açıklamada "Böyle bir konsept gelişti … 

Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci 

maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir 

tür gayrimenkul anlaşması" dedi. 

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry 

Kudlow da hafta başı çıkan haberleri 

Trump'ın açıklamasından hemen önce 

doğrulamış, ABD Başkanı'nın Grönland'ı 

satın alma fikrini yakın danışmanlarıyla 

görüştüğünü söylemişti. 

Kudlow, "Sonucu öngörmek istemiyorum 

ama sadece emlak piyasası konusunda bir iki 

şey bilen Başkan Trump'ın Grönland'ın satın 

alınmasını da değerlendirmek istiyor" 

demişti. 

Kudlow, durumun 'gelişmekte olduğunu' ve 

daha önce ABD Eski Başkanı Harry 

Truman'ın da Grönland'ı satın almak 

istediğini söyledi. 

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise 

Grönland'a ziyareti sırasında Sermitsiaq 

gazetesine verdiği röportajda "Grönland 

satılık değildir. Grönland Daminarkalı değil. 

Grönland, Grönland'a aittir" diye konuştu. 

 

https://www.dw.com/tr/abdden-cebelitar%C4%B1ktaki-iran-tankeri-i%C3%A7in-al%C4%B1koyma-karar%C4%B1/a-50061702
https://www.dw.com/tr/abdden-cebelitar%C4%B1ktaki-iran-tankeri-i%C3%A7in-al%C4%B1koyma-karar%C4%B1/a-50061702
https://www.dw.com/tr/hong-kongda-y%C3%BCz-binlerden-bar%C4%B1%C5%9F%C3%A7%C4%B1l-protesto/a-50070177
https://www.dw.com/tr/hong-kongda-y%C3%BCz-binlerden-bar%C4%B1%C5%9F%C3%A7%C4%B1l-protesto/a-50070177
https://www.dw.com/tr/siyah-g%C3%BCne%C5%9F-filmi-locarnodan-%C3%B6d%C3%BClle-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-50069164
https://www.dw.com/tr/siz-tatildeyken-t%C3%BCrkiyede-ve-d%C3%BCnyada-neler-ya%C5%9Fand%C4%B1/a-50071403
https://www.dw.com/tr/siz-tatildeyken-t%C3%BCrkiyede-ve-d%C3%BCnyada-neler-ya%C5%9Fand%C4%B1/a-50071403
https://www.dw.com/tr/siz-tatildeyken-t%C3%BCrkiyede-ve-d%C3%BCnyada-neler-ya%C5%9Fand%C4%B1/a-50071403
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Trump'ın gelecek ay Kopenhag'ı ziyaret 

etmesi ve Danimarka Başbakanı 

Frederiksen ve Grönland Başbakanı Kim 

Kielsen ile görüşmesi bekleniyor. 

ABD ile Danirmarka arasında 1951'de 

imzalanan savunma anlaşması 

kapsamında Grönland'ın kuzeyindeki 

Thule Hava Üssü'nün askeri hakları 

ABD'ye verilmişti. 

Özerk bir bölge olan Grönland'ın 

ekonomisi Danimarka ekonomisine bağlı. 

İçişlerine dair kararlar Grönland 

yönetimince alınırken, savunma 

politikaları ile dış ilişkiler ise Kopenhag'ın 

kontrolünde. 

 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-49394488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİ 

 

Brexit raporu: Gıda, ilaç ve yakıt 

sıkıntısı yaşanacak 

İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine 

göre gazeteye sızdırılan bazı belgeler Birleşik 

Krallık'ın anlaşmasız şekilde Avrupa 

Birliği'nden ayrılması halinde pek çok 

sorunla karşılaşacağını gösteriyor. 

Gazetenin haberinde, Birleşik Krallık Kabine 

Ofisi'nin derlediği rapora göre, Birleşik 

Krallık'ta gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı 

çekileceğinin tahmin edildiği belirtiliyor. 

Rapora göre ayrıca ülke limanlarında aylarca 

kaos yaşanması, İrlanda ile fiziki sınır 

oluşması ve sosyal giderlerin artması 

bekleniyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris 

Johnson ülkenin Avrupa Birliği'nden 

ayrılmasını düzenleyecek bir anlaşma 

sağlanamasa bile Birleşik Krallık'ın AB'den 

ayrılması için 31 Ekim tarihine bağlı kalacağı 

sözünü vermişti. AB ise Johnson'ın selefi 

Theresa May ile müzakere edilen ve Avam 

Kamarası'nda üç kez reddedilen anlaşmadan 

daha başka bir müzakere için koşulların 

bulunmadığını açıklamıştı. Uzmanlar bu 

şartlar altında Brexit'in anlaşmasız şekilde 

gerçekleşmesi olasılığının çok yükseldiği 

görüşünde. 

Sunday Times'a konuşan üst düzey bir 

hükümet yetkilisi, raporla ilgili olarak "Bu, 

anlaşma olmaması halinde halkın karşı 

karşıya kalacaklarıyla ilgili en gerçekçi 

değerlendirme" diye konuştu. Yetkili "Bunlar 

olabilecek, temel ve mantıklı senaryolar, 

olabilecek en kötü durumun senaryosu 

değil" dedi. 

https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-

g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-

s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-

ya%C5%9Fanacak/a-50070025 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49394488
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49394488
https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-ya%C5%9Fanacak/a-50070025
https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-ya%C5%9Fanacak/a-50070025
https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-ya%C5%9Fanacak/a-50070025
https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-ya%C5%9Fanacak/a-50070025
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

Aklın Akıl ile Savaşı, otuz yılın üzerinde bir süre ile ülkemiz gündeminden düşmeyen, gerisinde 
kan ve gözyaşı bırakan teröre farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. İnsanı merkeze alan bu 
kitapta, askerlerin ve bölge insanın yaşadıkları zorluklar yaşanmış öykülerle anlatılıyor. 
  
Farklı coğrafyalarda yürütülen ve halen yürütülmeye devam edilen aklın akılla mücadele ettiği 
bu sürecin duygusal boyutunu da bulabileceksiniz bu kitapta… 
  
“Çalışmamda bölgenin ve bölge insanının ne kadar çaresiz bırakıldığını ve bu boşluğu askerlerin 
kendi görevleri olmamasına rağmen nasıl büyük bir özveri ile doldurmaya çalıştığını örneklerle 
gözler önüne sermeye çalıştım. Bölge imkanlarının kısıtlılığı konusunda ‘Ülkemizin diğer 
kesimlerinde de benzer yetersizlikler vardı, onlar yine bu tür hareketlere de benzer yetersizlikler 
vardı, onlar niye bu tür hareketlere başvurmadılar ?’ şeklinde çok dile getirilen bu tür düşünceler 
sizlerin de zihinlerinizden geçmiş olabilir. Kitabı okuduktan sonra bu konudaki kararı sizlerin 
vermesini bekliyorum.” 
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