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ABD-AVRUPA
'ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor'.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/abdde-en-fazla-muslumanlar-ayrimciliga-ugruyor-648625 .
html
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, görevinden istifa edeceğini
açıkladı.
https://www.takvim.com.tr/dunya/2019/03/08/abd-hava-kuvvetleri-genel-sekreteri-heatherwilson-istifa-edecek
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun ABD
tarafından tanınmasının yasaklanması yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/abd/201903081038102053-abd-kongre-kirim-rusya-yasak-onay/
ABD, Polonya'da bulunan Miroslawiec Hava Üssü'nde MQ-9 Reaper insansız hava
araçlarıyla (İHA) Doğu Avrupa'nın büyük bölümündeki casusluk faaliyetleri yürüten grubu tam
kapasiteye çıkardı.
https://www.durushaber.com.tr/dunya/abd-nin-polonya-daki-ussunde-casusluk-faaliyetleriyuruten-h31479.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, anti- semitizmle suçlanan Meclis üyesi
Müslüman Vekil İlhan Omar'ın Yahudileri hedef aldığını düşünmediğini söyledi. Pelosi,
Omar'ın ‘kullandığı kelimelerin ağırlığını anlayamadığını' savundu.
https://www.haberturk.com/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-den-musluman-vekil-omaraciklamasi-2396341

ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı
ve Tahran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/abd/201903081038084224-abd-bmgk-iran-yaptirim-geri-getirilm
esi-cagrisi/
Avrupa Birliği (AB), İngiltere'ye Brexit sonrasında Gümrük Birliği'nden tek taraflı olarak
çıkma hakkı tanınabileceğini ancak, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır
uygulanmaması gerektiğini bildirdi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/abden-ingiltereye-brexit-teklifi-41143263
Kosova'da Belgrad'a hiçbir taviz verilmemesini öngören bir yasanın kabul edilmesini
eleştiren Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Priştine'nin Belgrad'la masaya oturmak
istemediğini vurguladı.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/vucicten-kosovaya-tehdit-gibi-aciklama-cevabimiz-ciddi-vesert-olacak-648534.html
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Salı günü Brexit anlaşmasını
reddetmeleri halinde Avrupa Birliği'nden (AB) asla çıkamayabileceklerini, yani Brexit'in
gerçekleşmeyebileceğini söyledi.
https://t24.com.tr/haber/brexit-ingiltere-basbakani-may-ab-den-asla-cikamayabiliriz,811444
Brüksel İddianame Odası, aralarında PKK'nın Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan
fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını
onadı.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201903081038099639-belcika-mahkemesi-pkk-karari/
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Washington yönetiminden gelen 'Rusya karşıtı
provokasyon için Kerç Boğazı'na gemi gönderme talebini' reddettiği belirtildi.
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-abd-nin-kerc-bogazi-na-gemi-gonderme-talebinireddetti_487933

Finlandiya'da sağlık ve sosyal hizmetlerde kemer sıkma politikasını parlamentoya
kabul ettiremeyen merkez sağ hükümet istifa etti. Başbakan Juha Sipila, 'büyük hayal
kırıklığı' yorumunu yaptı.
https://www.evrensel.net/haber/375231/finlandiyada-merkez-sag-hukumeti-istifa-etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün Avrupa’da karadan fırlatılan yeni
nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını duyurdu.
https://www.aydinlik.com.tr/nato-avrupa-da-karadan-firlatilan-yeni-nukleer-fuzeler-konusla
ndirmayacak-dunya-mart-2019
Rus enerji şirketi Gazprom, Batı Avrupa'ya Rus rublesi cinsinden ilk doğal gaz satışını
gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/rusya/201903071038080707-gazprom-avrupa-ruble-dogalgazsatis/
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sputnik ve Russia Today (RT)
hakkındaki açıklamaları nedeniyle Paris'e gönderdikleri notaya 1 aydan uzun süredir yanıt
beklediklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'da Rus
basınına sistematik taciz uygulandığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/tags/keyword_dezenformasyon/
AB Konseyi, Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama
ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetti. AB Komisyonu ise karara tepki gösterdi.
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ab-ulkeleri-suudi-arabistani-iceren-kara-listeyireddetti-407586.html
İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Hizbullah'ın siyasi ve
askeri kanatları arasında bir fark göremedikleri için örgütü terör listesine aldıklarını söyledi.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/hizbullahin-siyasi-ve-askeri-kanadi-arasinda-fark-yok644609.html

Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma
sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu.
https://tr.sputniknews.com/abd/201903081038101331-pentagon-s-400-abd-sonuc-agir-olur/
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Rus roket
mühendisliğinin mükemmel, Rus roket motorlarının da dünyanın en iyileri olduğunu belirtti.
https://nayn.co/elon-musk-rusya-en-iyi-roket-motorlarina-sahip/
Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel üs için seçtiği bölgeyi değerlendiren Lukin, Rus
istasyon ve gemilerin Antarktika’da görev yapacak Türk bilim insanlarına açık olduğunu
belirtti.
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/02/13/antarktika-turk-bilim-insanlarina-laboratuvaroldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve S-500 savunma sistemleri
hakkındaki kararlı açıklamalarını yorumlayan Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Rusya ve Türkiye
arasında askeri alanda yürütülen işbirliğinin karşılıklı faydaya dayandığını ve mevcut
anlaşmalara sıkı biçimde bağlı kalınarak yürütüldüğünü belirtti.
https://www.haberler.com/erdogan-in-s-400-den-sonra-s-500-cikisina-rusya-11817433-haberi/
Rusya geçen şubatta Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi
oldu. Yeni projelerin devreye alınmasıyla Rusya, dünya LNG pazarındaki payını yüzde 20'ye
çıkarmayı planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/rusya/201903071038073124-abd-avrupa-rusya-sivilasitirilmis-gazsevkiyati-artiriyor/

ASYA & PASİFİK

Pakistan-Hindistan sınırında Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 uçağı düştü. Bu,
Hindistan'ın Pakistan sınırında son iki haftada düşen üçüncü uçak oldu.
https://www.ntv.com.tr/dunya/pakistan-sinirinda-hint-savas-ucagi-dustu,WEspdQJdxU
6_XJ2FxwDD_g
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, yakın zamandaki gerilime
karşılık ABD ile ülkesi arasındaki ticaret müzakerelerinde ‘azımsanmayacak bir ilerleme'
kaydedildiğini söyledi.
https://www.bursasancak.com.tr/dunya/cinden-ticaret-aciklamasi-abd-ile-h14691.html
Venezüella'nın iç işlerine karışılmasına ya da ülkeye yaptırımlar uygulanmasına karşı
uyaran Çin, tarihin buna benzeyen ve felakete sürükleyen derslerle dolu olduğunu vurguladı.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47493081
Hindustan Times gazetesi kendi kaynağına dayandırdığı haberinde, Pakistan
yetkililerinin Keşmir’de uçağı düşürülen ve esir alınan Hint Hava Kuvvetleri pilotu Abhinindan
Varthman’a işkence yaptıklarını iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/asya/201903071038080324-hindistan-basin-pakistan-esir-pilotiskence/
2019’da Pekin’de açılması planlanan dünyanın en büyük havalimanının görüntüleri.
http://www.medyafaresi.com/foto-galeri/pekinde-acilmasi-planlanan-dunyanin-en-buyukhavalimaninin-goruntuleri/902108
Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak
askeri tatbikata tepki gösterdi.
http://www.milliyet.com.tr/kuzey-kore-den-abd-ve-guney-dunya-2838704/

Tayland'da 24 Mart seçimleri için Prenses Ubolratana Mahidol’u başbakanlığa aday
gösteren Thai Raksa Chart Partisi, Tayland Anayasa Mahkemesi kararıyla seçimlere kısa
süre kala kapatıldı.

https://www.mynet.com/taylandda-prensesi-basbakanliga-aday-gosteren-parti-kapatildi110105000855
Almanya'dan diplomatlar Tahran'a giderek İran, Rusya, Çin arasındaki Suriye
anayasa komitesi kurma çalışmalarında yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903071038068872-iran-rusya-cin-arasindaki-suriyegorusmelerine-almanya-da-katildi/
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin bir füze deneme tesisinde yeni inşaat
faaliyeti yürüttüğü iddiasını, "Bir şey söylemek için çok erken. Ama eğer bu doğruysa Kim
Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığına uğrardım" sözleriyle değerlendirdi.
https://www.sabah.com.tr/amerika/2019/03/07/trumptan-kuzey-koreye-hayal-kirikligi-mesaji
ABD'ye bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan
ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarılmanın,
Hindistan'ı "asgari ölçüde" etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.
http://www.memleket.com.tr/hindistandan-gts-tepkisi-1676801h.htm
RT'ye konuşan Oxfam yetkilileri, Yemen'de bazı çaresiz ebeveynlerin diğer aile
üyelerinin kurtulması için tek yol olduğuna inanarak kızlarını çocuk gelin olarak sattıklarını
anlattı.
http://www.turktime.com/etiket/Yemen/4900
Japon otomotiv devi Toyota, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile
Ay misyonunda kullanılacak gezginci keşif aracının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.
https://tr.sputniknews.com/asya/201903061038045923-toyota-japonya-ay-robot/

Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat
faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.
https://www.ntv.com.tr/dunya/kuzey-kore-fuze-tesisini-yeniden-insa-ediyor,dKM_perZC0
6y1wSOlHZsIw

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Hindistan ile yaşanan krizin başlangıcı sayılan 14
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tutukladıklarını açıkladı. Tutuklananlar arasında saldırıyı üstlenen Ceyş-i Muhammed
örgütünün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da olduğu belirtildi.
https://www.mepanews.com/kesmir-saldirisinda-ceys-i-muhammed-liderinin-kardesi-ve-ogluda-dahil-44-tutuklama-24757h.htm

ORTADOĞU
Suriye ordusunun, Nusra’nın saldırılarına yanıt olarak örgütün İdlib bölgesinin
güneyindeki mevzilerini vurduğu belirtildi.
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/insan-haklari-gozlemevi?p=9
Irak’ın Musul kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi
hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903081038102385-musul-bomba-saldiri-olu-yarali/
IŞİD, Suriye'de son kalesi Bagoz'da 50 Ezidi kadını öldürdü. Sputnik'e konuşan
Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek
öldürüldüğü yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtirken, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı
Nofel Baha Musavi, öldürülen 50 kadının kemiklerinin Irak'a getirileceğini açıkladı.
https://www.aydinlik.com.tr/isid-kacirdigi-50-ezidi-kadini-baslarini-keserek-oldurdu-dunyamart-2019

20 yıldır Cezayir cumhurbaşkanlığı koltuğundaki 82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika'nın
gelecek ayki seçimlerde adaylığına karşı bugün yine on binler sokaklara döküldü.
Buteflika'nın liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden (FLN) bazı vekillerin istifa edip
protestolara katıldığı ileri sürüldü.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47492376

Irak'ta Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi Amiri,
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin Kerkük'ün idari meselesine açık bir şekilde müdahil
olduğunu iddia etti. ABD'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903081038095263-hasdi-sabi-komutani-abd-kerkukmeselesine-mudahil-oluyor/
ABD'nin Suriye'de gizli amaçlar için keşif ve saldırı operasyonlarında kullaılmak üzere
drone uçuşları gerçekleştirdiği iddia edildi.
https://www.durushaber.com.tr/dunya/abd-suriye-uzerinde-gizlice-saldiri-drone-lari-kullaniyorh31447.html
ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı
ve Tahran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi çağrısı yaptı.
http://www.milliyet.com.tr/abd-den-bm-guvenlik-konseyi-ne-dunya-2838867/
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda
doğalgaz bulduklarını açıkladı.
https://www.ntv.com.tr/dunya/suudi-arabistan-kizildenizde-buyuk-miktarda-dogalgaz-buldu,
KSmps1RhsUKLSAeBnO3nzQ
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uluslararası kamuoyuna ABD'nin
ülkesine yönelik yaptırımlarını kınama çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903071038081984-iran-zarif-abd-yaptirimlar-kinamacagrisi/
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el-Nahyan, Arap
ülkelerinin Suriye’deki inisiyatifi İran ve Türkiye’ye bırakarak oradaki rollerini kaybettiklerini
belirtti.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41089957
Irak'ın Musul ile Mahmur kenti arasındaki bölgede dün gece Haşdi Şabi'ye saldıran
IŞİD'in, Irak ordusu üniforması giyerek pusu kurduğu ortaya çıktı. Sputnik'e konuşan Haşdi

Şabi Kuzey Irak Cephesi Sözcüsü Ali Haşim, IŞİD'in Irak ordusu üniformasını giyerek
kendilerine pusu kurduğunu belirterek, kayıplarının 9 yaralıların ise 41 olduğunu söyledi.
https://interaz.com.tr/world/275833
Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin liderliğindeki şemsiye örgüt Heyeti Tahriri
Şam (HTŞ), Rusya ve Suriye'yi tehdit etti. İdlib'i kontrol eden HTŞ, cihatçılara 'Suriye
ordusuna karşı savaşın' çağrısı yaptı.
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ahrar-el-sam
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı sosyal medya sitelerine erişimin
engellenmesinin ülkesinin geri kalmasına sebep olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201903071038064905-ruhani-sosyal-medya-erisimengeli-aciklamasi/
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri
Mesud Barzani’ye, bir an önce bölgesel hükümeti oluşturma çağrısında bulunduğu belirtildi.
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/barzani
Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki savaş, yönetim karşıtı protestolar gibi konularda
ayrı düşen Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prens'in ciddi bir kriz yaşadığı öne sürüldü. Kral,
'kendisine yönelik bir hamle olabilir' endişesiyle Mısır seyahatinde Prens'e sadık olan
güvenlik ekibini bile değiştirdi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46357273

DOĞU AKDENİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz
arama çalışmalarına başlayacağız. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey
Denizi’nde 1970’li yıllarda 150 kuyu açtı, 151’inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu.
Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz”
dedi.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903081038100257-donmez-dogu-akdeniz-petroldogalgaz-arama/
Yunanistan’da Ukrayna’nın talebi üzerine gözaltına alınan Rusya vatandaşı Yevgeniy
Kalinin, Atina Temyiz Mahkemesi savcısının kararıyla serbest bırakıldı.
https://www.durushaber.com.tr/dunya/yunanistanda-ukraynanin-talebi-uzerine-gozaltinaalinan-rus-h31413.html
Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de
paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" diye konuştu.
https://www.haberturk.com/son-dakika-bakan-akar-kktc-adanin-etrafindaki-dogal-zenginli
klerde-hak-sahibidir-2393476

GÜNEY AMERİKA
Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ile eşzamanlı yapılan sokak partileri, samba ritimleri ve
fantastik kostümlerinin yanı sıra bu sene aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
protestoları için bir eylem platformu oldu. Bolsonaro'nun seçilmesiyle tetiklenen siyasi hiciv
ve protestolara ise kadınlar öncülük etti.
https://www.ensonhaber.com/galeri/unlu-rio-karnavali-basladi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Celia Flores ile birlikte kendisine
ithaf edilen bir şarkıda dans etti. Şarkının sözleri arasında “Maduro gitmiyor” ifadeleri yer aldı.
https://nayn.co/maduro-karnavalda-esiyle-dans-etti-maduro-gitmiyor/
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ülkeyi saatlerdir elektriksiz ve
iletişimsiz bırakan kesintinin bir sabotajdan kaynaklandığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/201903081038084651-venezuella-rodriguezelektrik-kesintisi-siber-saldiri/

Beyaz Saray, Venezüella'da Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi güçlü bir
şekilde desteklediklerini ve bu sürece katkı olarak yeni diplomatik ve ekonomik girişimlerde
bulunacaklarını duyurdu.
https://www.sondakika.com/venezuela/
Donald Trump yönetimi, Küba ile ticaret yapan yabancı şirketlere ABD'deki
mahkemelerde dava açılmasına olanak sağladı.
https://www.haberler.com/abd-den-kuba-ya-yeni-ticari-ambargo-karari-11802527-haberi/

AFRİKA
Irk tartışmalarının devam ettiği Güney Afrika'da muhalif liderlerden Julius Malema,
beyazların öldürülmesini istemediğini, ancak onların siyah nüfusa hizmet etmelerini istediğini
söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
https://tr.sputniknews.com/afrika/201903051038010445-guney-afrikali-siyasetci-irktartismasini-tirmandirdi-beyazlar-siyahlara-hizmet-etmeli/
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklara yönelik şiddetin her yıl ekonomiyi 6.1 milyar
dolar zarara uğrattığı belirtildi.
https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/unicef-cocuga-siddet-nijeryaya-6-milyar-dolarkaybettiriyor-2633027
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını nedeniyle en az 496 kişi hayatını
kaybetti.
https://www.haberturk.com/demokratik-kongo-cumhuriyeti-nde-ebola-salgini-496-olu2392792

