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POLİTİKA  

 

BM: Suriye Anayasa Komitesi 

toplanıyor 

 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 

Suriye'de savaş sonrası düzeni inşa etmek 

üzere atılacak en önemli adımlardan biri 

olarak görülen anayasa komitesinin 

önümüzdeki haftalarda kurulacağını ilan 

etti.  

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada 

komitenin Cenevre'de hayata 

geçirileceğini ve önümüzdeki haftalarda 

ilk toplantısını yapacağını belirterek 

"Suriye'nin öncülüğünde ve Suriyelilerin 

organize ettiği Anayasa Komitesi'nin 

kurulmasının trajediden çıkışta siyasi bir 

yolun başlangıcı olabileceğine ve olması 

gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” 

dedi. 

Guterres, komitenin Astana sürecinin 

öncüleri Rusya, Türkiye ve İran tarafından 

da desteklendiğini kaydetti.Türkiye'nin 

baskıları sonucu komiteye dahil 

edilmeyen Demokratik Birlik Partisi'nden 

(PYD) yapılan açıklamada ise demokratik 

bir Suriye anayasasının tüm Suriyeliler ve 

tüm bölgelerin katılımıyla mümkün 

olacağı belirtilerek, tek bir tarafın yer 

almamasının anayasada demokrasi 

açısından eksiklik oluşturacağı 

vurgulandı. Pazartesi günü yayımlanan  

 

açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusunda 

özerk yönetim oluşturan Kürtlerin komite 

dışında bırakılmasının adil olmadığı ve 

krizin derinleşmesine yol açacağı kaydedildi. 

Suriye hükümeti ve muhalif gruplardan 

temsilcilerin yanı sıra Suriye sivil 

toplumunun değişik kesimlerinden oluşacak 

150 üyeli komiteye kimlerin dahil olacağı 

konusu, bölgede etkili ülkeler arasında aylar 

süren pazarlıklara konu olmuştu. 

Rejim, muhalifler ve BM'nin 50'şer üyesini 

belirlemesi öngörülen komitenin sekiz yılı 

aşkın süredir devam eden savaşı 

sonlandırması ve Suriye için yeni bir anayasa 

taslağı hazırlaması öngörülüyor. Rejim ve 

muhaliflerin temsilcileri konusunda 

mutabakat daha önce sağlanırken BM'nin 

oluşturması öngörülen uzmanlar, 

bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadın 

temsilcilerden oluşan liste, Suriye 

hükümetinin çekinceleri nedeniyle 20 aya 

yakın süre almıştı. 

Guterres'in açıklaması öncesinde Pazartesi 

günü Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim 

ve BM Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen 

komiteyle ilgili "son rötuşlar” için Şam'da bir 

araya gelmişti. Suriye resmi haber ajansı 

SANA, görüşmede "komitenin her tür 

yabancı müdahaleden bağımsız olarak 

kurulmasının güvence altına alındığını" 

kaydetmişti. Ajans, Muallim'in "Şam’ın 

uluslararası hukuk uyarınca terörizmle 

mücadeleye devam etme hakkına sahip 

olacağı” şeklindeki açıklamasını da aktardı. 

 

https://www.dw.com/tr/bm-suriye-
anayasa-komitesi-toplanıyor/a-50551956 
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66 ülkeden karbondioksit 

emisyonunu sıfırlama vaadi  

 

 

New York'ta Pazartesi günü başlayan BM 

İklim Eylem Planı Zirvesi öncesi 66 ülke 

2050 yılına kadar sera gazı salınımını 

sıfırlama taahhüdünde bulundu. Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri António 

Guterres'in ofisinden Pazartesi günü 

yapılan duyuruda ayrıca 10 bölge, 102 

kent ve 93 şirketin de sera gazı 

emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettikleri 

bildirildi. 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli‘ne 

(IPCC) göre küresel sıcaklık artışının 2050 

yılına kadar sanayileşme öncesi döneme 

kıyasla 1.5 dereceyle sınırlamak için ön 

koşul dünya genelinde karbondioksit 

salınımının sıfırlanması.  2015 yılında Paris 

İklim Anlaşması'nda uluslararası toplum 

tarafından belirlenen hedef de bu 

yöndeydi. 

Aralarında Almanya Başbakanı Angela 

Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan‘ın da bulunduğu 60 

civarında devlet ve hükümet başkanı 

zirveye katılıyor. Paris İklim 

Anlaşması'ndan çekilen ve BM Genel 

Kurul toplantıları için New York'ta olan 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 

programında yer almamasına rağmen 

iklim zirvesine uğraması dikkat çekti. 

Birkaç kısa konuşmayı dinleyen Trump, 

daha sonra salondan ayrıldı. 

 

Zirvede konuşan Başbakan Merkel, 

Almanya'nın 54 milyar euro ayırdığı iklim 

politikasını tanıttı. Bu bağlamda Almanya 

2050 yılına dek karbondioksit salınımını 

sıfırlamayı hedefliyor. Merkel ayrıca, 

uluslararası iklim giderleri için ayırdıkları 2 

milyar euroluk katkı payını da 4 milyar 

euroya yükselttiklerini duyurdu. 

Öte yandan Rusya da Pazartesi günü Paris 

İklim Anlaşması‘na katıldığını bildirdi. 

Başbakan Dimitri Medvedev Moskova'da 

anlaşmayı imzaladıktan sonra Rusya'nın 

hava kirliliğini azaltma ve ormanları 

genişletme çalışmalarına ağırlık vereceğini 

açıkladı. Ancak Moskova yönetiminin 

karbondioksit salınımını hangi yöntemlerle 

sıfırlayacağına ilişkin bir açıklama 

yapılmadı. 

https://www.dw.com/tr/66-ülkeden-

karbondioksit-emisyonunu-sıfırlama-

vaadi/a-50553706 
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EKONOMİ 

 

Thomas Cook'un iflası Türkiye 

turizm sektörü için ne anlama 

geliyor? 

 
 
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas 
açıklamasının ardından Türkiye'de de şirket 
üzerinden rezervasyon ile gelen turistlerin 
geri dönüşünün sağlanması için çalışmalar 
başlatıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
bugün konuyla ilgili yaptığı basın 
açıklamasında, Türkiye'de bu şirketin 
iflasından etkilenen turist sayısının 80 bini 
bulabileceğini söyledi.  
Thomas Cook'un 2018 faaliyet raporuna göre, 
şirketin Türkiye'de 29 oteli 
bulunuyordu.2018'de Türkiye gelirleri yüzde 
70 artışla 347 milyon sterlin olmuştu.Şirket, 
yılsonu faaliyet raporunda, 'Kuzey Afrika ve 
Türkiye'ye olan talepteki artış gelirleri 
destekledi' demişti.2016 ve 2017 yıllarında 
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist 
sayısında düşüşü hatırlatan Thomas Cook, 
artan turist ilgisini "Türkiye'ye yeniden aşık 
oluyoruz" sözleriyle özetliyordu. 
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Derneği Resort Dergisi 2018 raporuna göre, 
Thomas Cook 2018'de Türkiye'ye toplam 1 
milyon 155 bin turist taşıdı. Yani Türkiye'ye 
gelen turistlerin yaklaşık yüzde 3'ünü 
Thomas Cook getirmişti.Bu turistlerin 620 
bini Almanya'dan, 435 bini ise 
İngiltere'dendi. 
 

 
 
Thomas Cook özellikle yaz tatili paketleriyle 
Türkiye'ye turist taşıyan bir şirket 
konumundaydı. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, yaz tatili sezonunda 
Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'yi ziyaret 
eden turist sayısının 600 ila 700 bin civarında 
olduğunu belirtti.Ancak Bakan Ersoy, iflasın 
yaz tatili sezonunun sonunda gelmesinin 
sektöre zaman tanıyacağını, 2020 yaz sezonuna 
kadar oluşacak boşluğun diğer firmalar 
tarafından doldurulabileceğini ifade etti.  
Ancak Thomas Cook'un iflası nedeniyle 
Türkiye'deki turizm işletmerinin bir de alacak 
sorunu ortaya çıkmış durumda.Thomas Cook 
aracılığıyla tatil paketi alan turistler ödemeleri 
İngiliz tur operatörüne yapmış olsa da, bu 
ödemelerin tamamı Türkiye'deki işletmeler 
tarafından tahsil edilmiş değil. 
Bu noktada Bakan Ersoy, otellerde kalan İngiliz 
turistlerin ödemelerinin İngiltere'de sivil 
havacılık sigortası (ATOL) kapsamında koruma 
altında olduğunu belirterek otellere 
"misafirlerden ücret talep edilmemesi", aksi 
halde yasal işlem başlatılacağı uyarısında 
bulundu. 
 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-
turkiye-49796755 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15594 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15594
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15575 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15581 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15581#! 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15550 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15561#! 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15579 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15579
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15483 
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 
 

 
 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/endustri-40-egitim-40-liderlik-40-toplum-
50/495163.html?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqGrd-

qfz9WOp_sh2dpHhyI8VZ9vjnzpaeNjfP1Eg9JlVcO_aaTmOQsaAkMVEALw_wcB 
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