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Paralel yapı’ya çifte kırmızı

1 Mayıs 2015

Milli Güvenlik Kurulu’nun hükümete tavsiye ettiği ve ‘paralel yapı’nın da içinde olduğu belirtilen güncellenmiş
‘Kırmızı Kitap’ (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi), hükümet tarafından uygulanacak. TSK’nın kırmızı kitabı ‘Tür-
kiye’nin Milli Askeri Stratejisi’ de Gülen Cemaati dahil edilerek yenilendi.

MİLLİ Güvenlik Kurulu’nun (MGK) hükümete tavsiye ettiği ve ‘paralel yapı’nın da içinde olduğu belirtilen gün-
cellenmiş Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin (MGSB) uygulamasını hükümet yapacak. ‘Paralel yapı’ olarak bi-
linen Gülen Cemaati’nin, Kırmızı Kitap’ta yer alacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Ocak’ta
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Büyükelçiler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bu örgüt 2015 Milli Siyaset
Belgesi içinde yerini alacaktır. Bu artık böyle bir örgüttür. Büyükelçilerimizin tüm personelleriyle gerçeklerin du-
yurulması için daha gayretli olmaları gerektiği açıktır” sözleriyle dile getirmişti.

GÜLEN’İN ADI VE ADRESİ VAR

İlk Bakanlar Kurulu toplantısında MGK’nın tavsiyesine uyularak, ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen MGSB, ‘çok
gizli’ ibaresiyle kabul edilecek. Daha sonra da hükümetin kabul ettiği güncellenmiş MGSB tüm ilgili bakanlık ve
kurumlara yine ‘çok gizli’ damgasıyla gönderilip, derhal uygulamaya sokulması istenecek. MGSB’nin gönderi-
leceği kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ge-
nelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sıraları alıyor.

Edinilen bilgiye göre Gülen Cemaati, ‘Kırmızı Kitap’ta PKK gibi ulusal güvenliği tehdit eden örgütler sıralama-
sında ilk sırada yer alıyor. Örgütün, hem iç, hem de dış bağlantıları nedeniyle ‘dış tehditler bölümü’nde de yer
aldığı sızan bilgiler arasında. MGSB’de örgüt lideri olarak Fethullah Gülen ismine, yaşadığı yer olarak ABD-Pen-
silvanya’ya, Türkiye’de ve yurtdışında propagandasını hangi yollardan yaptığına, devlet içinde örgütlenme yön-
temlerine ve maddi geliri hangi yollardan elde ettiğine dair ayrıntılı doküman ve bilgilere de yer verildiği öğrenildi.

TSK 100 SAYFA AYIRDI 

Genelkurmay Başkanlığı da, bu güncellemeden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kırmızı kitabı olarak bi-
linen ‘Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi’ni (TÜMAS) yeniledi. Gülen Cemaati’nin TÜMAS’da yaklaşık 100 say-
fayla ayrıntılı şekilde anlatıldığı öğrenildi. TÜMAS’da da mücadele edilmesi gereken örgütler arasında ilk sıralara
yerleştirilen Gülen Cemaati ile TSK içinde etkili mücadele yöntemleri işlendi. Yenilenen TÜMAS tüm ordu, kol-
ordular başta olmak üzere daha alt birimlere de gönderildi. 28 Şubat 1997’de yapılan MGK’da alınan “irtica ile
etkin mücadele” kararı, TÜMAS’ta “öncelikle mücadele edilecek tehditler” arasında yer alıyordu.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28885734.asp

AP’nin Ermeni kararı iade edildi

1 Mayıs 2015

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ve Türkiye’den 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanımasını talep
eden karar Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği tarafından AP’ye iade edildi.

AP Genel Sekreteri imzasıyla 29 Nisan’da AB Daimi Temsilciliği’ne ulaşan karar Türkiye’den gelen talimat çer-
çevesinde Ankara’ya iletilmeksizin AP’ye geri gönderildi. AP Genel Sekreteri’ne iletilen mektupta kararın tek ta-
raflı olduğu ve bu tür kararları parlamentoların almaması gerektiği gibi vurgulara da yer verildi.

Son dönemde AP’den çıkan hemen hemen tüm Türkiye bağlantılı kararlar geri gönderildi. Geri gönderme uygu-
lamasına Gezi Parkı olayları konusunda alınan kararla başlandı. Sonrasında Rum Kesimi’nin münhasır ekonomik
bölgedeki faaliyetleriyle ilgili kararlar ve 14 Aralık’ta bazı medya kuruluşlarına yönelik operasyon üzerine hazır-
lanan basın özgürlüğüyle ilgili karar AP’ye iade edilmişti.

AP, 15 Nisan’da 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediği ve Türkiye’ye geçmişiyle yüzleşerek “tanıma” çağrısı
yaptığı kararı ezici çoğunlukla kabul etmişti. AP’nin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararına ilişkin otu-
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rumda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler gündeme gelirken Ankara da belgenin “yok hükmünde” olduğunu ilan
etmişti.

Türkiye’nin beğenmediği ve taraflı bulduğu belgeleri geri göndermesi sembolik bir tepki olma özelliği taşıyor.
AP kanadında bu uygulamanın etki yarattığını söylemek ise pek mümkün değil.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28885648.asp

Başbakan Davutoğlu’ndan yurt dışında yaşayan Türklere müjde

4 Mayıs 2015

ALMANYA’nın Dortmund kentinde düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, yurt dışında ya-
şayan Türklere müjdeler verdi. Davutoğlu; “Dövizle askerlik bin Euro’ya, 10 yıllık pasaport harçları 100 Euro’ya
düşecek, yurtdışından getirilen araçların Türkiye’de kalış süresini iki yıla çıkaracak. Ayrıca yurt dışından getirilen
ve kayıt edilmeyen telefonların kapanma süresi de uzatılacak” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün Westfallenhalle’de coşkulu bir kalabalığa seslendi. Dövizle askerlik bedelinden
pasaport harçlarına, Türkiye’ye götürülen araçlar için daha uzun kalma süresinden yurt dışı seçim bölgesine kadar
bir dizi vaadi salondaki kalabalık sevinçle karşıladı. Dortmund mitinginde muhalefet partilerini eleştiren Davu-
toğlu, en sert eleştirisini ise 1915 Olayları üzerinden Almanya’ya yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1915 Olayları
konusunda Almanya’ya şunları  söyledi:

“TARİHİMİZİ, ONURUMUZU TARTIŞMA KONUSU YAPMAYIZ”

“Alman Parlamentosu’na sizlerin huzurunuzda bir kez daha sesleniyorum. Sayın Merkel’le de çok açık bir şekilde
bunları konuştuk telefonda. Sözde soykırım iddiası üzerinden eğer birisi bize tarih dersi vermeye kalkarsa biz on-
lara deriz ki, Ermeniler de dahil biz Anadolu halklarıyla bin yıl bir arada yaşadık. Biz onlarla nasıl konuşacağımızı
tarihi nasıl ele alacağımızı biliriz. Siz üçüncü taraflar var ya kim olursa olsun gölge etmeyin başka ihsan istemezük.
Biz kiminle nerede, nasıl konuşacağımızı biliriz.

Arşivlerimizi açarız, acıları paylaşırız ki, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene, bu sene de ben özellikle bu konuda,
Osmanlı Ermenileri ve özellikle Dünya Savaşı sırasında yaşanan acılar konusunda açıklamalar yaptık. Ama kendi
tarihlerine bakmayanlar bize ders vermeye kalkarlarsa açık ve net söylüyorum kesinlikle tarihimizi, onurumuzu
tartışma konusu yapmayız. Üçüncü taraflarla hiçbir şey tartışmayız. Hele hele, ’bunu müfredata koyalım, Al-
manya’daki yeni nesiller öğrensinler, entegrasyonu kolay olsun’ derseniz, işte kardeşlerim o müfredatı okutmamak
sizin için bir görevdir. Kimse bizim çocuklarımıza bizim tarihimize hakaret eden bir müfredat okutamaz. Fikir
özgürlüğüne varız, eleştiriye hazırız ama hakarete ve tarihi saptırmaya kesinlikle rızamız yoktur.”

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERE MÜJDELER VERDİ

Başbakan Ahmet Davutoğlu yurt dışında yaşayan Türklere müjdeler de verdi. Dövizle askerlik bedelini 6 bin
Euro’dan bin Euro’ya düşüreceklerini açıklayan Davutoğlu, 217 Euro olan 10 yıllık pasaport harçlarının 100
Euro’ya düşürüleceğini ifade etti. Yurtdışından getirilen araçların Türkiye’de kalış süresini iki yıla çıkaracaklarını
dile getiren Başbakan, özellikle boşanma ve miras davalarında yurt dışındaki mahkemelerden alınan kararların
Türkiye’de tanınması ve tenfizinin daha kısa sürede yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Ayrıca yurt dı-
şından getirilen ve kayıt edilmeyen telefonların kapanma süresi de uzatılacak.

YURT DIŞI SEÇİM BÖLGESİ SÖZÜ

Ahmet Davutoğlu’nun yurt dışında yaşayan Türklere en önemli vaatlerinden bir başkası ise, yurt dışı seçim böl-
gesinin kurulacağı yönündeki sözü oldu. Bunların dışında, yeni doğan çocuklara hediye, çeyiz parasına katkı, yeni
ev alanlara katkı ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs da Başbakan Davutoğlu’nun vaatleri arasında yer
aldı. Başbakan ayrıca, bir kampanya başlatarak isteyen herkese Kuran-ı Kerim, Türkçe sözlük ve Türk Bayrağı
dağıtacaklarını ifade etti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28910494.asp
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No: 144,Lüksemburg Parlamentosunun 1915 Olaylarını Soykırım Olarak Tanıyan Kararı 

7 Mayıs 2015

Lüksemburg Parlamentosu’nun tarihi gerçekleri ve hukuku çarpıtarak almış olduğu haksız kararı kınıyor ve şid-
detle reddediyoruz.

Karar, Lüksemburg Parlamentosu’nun, atıfta bulunduğu 1948 tarihli BM Sözleşmesini anlamaktan çok uzak ol-
duğunu ve örnek aldığı bazı parlamentoların düştüğü yanlışa ortak olduğunu göstermektedir.  Parlamentolar, ken-
dilerini uluslararası mahkemelerin yerine koyup, soykırım gibi çok ciddi bir suç hakkında hüküm vermeye
kalkarlarsa, tarihi ve hukuku istismar etmiş olurlar. Türkiye, Ermenilerle ortak tarihinin acılı sayfalarını onurlu
bir şekilde ve karşılıklı saygı içinde anmaya devam edecektir. Konuya ilişkin görüşlerimiz Bakanlığa çağrılan
Ankara’daki Lüksemburg Büyükelçisine iletilmiştir. Türkiye’nin Lüksemburg’daki Büyükelçisi Levent Şahinkaya
ise istişareler için Ankara’ya çağrılmıştır.

http://www.mfa.gov.tr/no_-144_-7-mayis-2015_-luksemburg-parlamentosu-tarafindan-alinan-1915-olaylarini-
soykirim-olarak-taniyan-karar-hk_.tr.mfa

Barzani: Türkiye’nin yardımı olmasaydı Kobani’nin geri alınması mümkün olmazdı

9 Mayıs 2015

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Washington’daki temasları sırasında görüştüğü
Amerikalı yetkililerin, Kürt peşmergelerin, Irak ordusuna sağlanan silah yardımlarından kendilerine düşen payı
alacağına dair güvence verdiğini belirtti. Barzani, Türkiye ve ABD’nin yardımı olmasaydı, IŞİD’in Kobani’den
çıkarılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Barzani, Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda verdiği konferansta, “Geçmişe gittiğinizde, 2007 yılında
(mevcut Genelkurmay Başkanı) General Martin Dempsey Irak’ta görevliyken, Irak ordusu ne alıyorsa Kürt peş-
mergelerin de Irak ulusal savunma sisteminin parçası olarak kendine düşen payı alacağına dair sözler verilmişti
ancak o tarihten bu yana ne bir kurşun ne bir silah parçası aldık” dedi.

Mesut Barzani, “Bu konuyu (Amerikalı yetkililerle) konuştuk. Bunun (Peşmergelere paylarının verilmemesi) bir
daha olmayacağına, bu konunun takipçisi olacaklarına dair güvenceler verildi. Daha önce bize bu türden resmi
güvence verilmemişti. Bundan mutluluk duyduk. Ülkemize kendimizden emin ve umutla dönüyoruz” diye ko-
nuştu.

Amerikan haber ajansı AP’nin haberine göre de Barzani, Washington’da Amerikan yazılı medyasından bir grup
gazeteciyle buluşmasında, “Şunu yinelemek isterim: Eğer bize kalsa bunları (ABD’nin silah yardımları) doğrudan
almak isteriz. Pozisyonumuzdan geri adım atmadık. Silahların peşmergenin eline geçmesi gerektiğinde ısrarcıyız”
ifadelerini kullandı. Ancak Barzani, Beyaz Saray ile Kongre arasında bu konudaki görüş ayrılığına karışmayacağını
kaydetti.

‘TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN DÜZEYİNDEN MEMNUNUM’

Bu arada Barzani, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnu-
niyetini dile getirerek, çözüm sürecini de desteklediklerini hatırlattı.

Barzani, “başlangıçta Türkiye’nin IŞİD’le mücadelede bazı çekincelerinin bulunduğunu ama şimdi bunların azal-
dığını” belirterek, “(Kobani’nin IŞİD’in elinden geri alınması) Türkiye ve ABD’nin işbirliği olmasaydı bu mümkün
değildi” dedi.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin 2016 mali yılı için Ulusal Savunma Yetki Ta-
sarısı’nın “IŞİD ile mücadele için yardım sağlanması yetkisinde değişiklik” kısmında, bu örgütle mücadelede Irak
için öngörülen 715 milyon dolarlık fonun en az yüzde 25’inin Kürt peşmergeleri, Sünni yerel güvenlik güçleri ile
Irak Sünni ulusal muhafızlarına doğrudan askeri yardımlar için kullanılması öngörülüyor.

4

Türk Dış Politikası Gündemi



ABD Kongresi her ne kadar Irak’ta bölgesel yönetime doğrudan askeri destek gönderme yönünde girişim başlatsa
da Obama yönetimi, bu tür desteklerin Irak hükümeti vasıtasıyla olması gerektiğinde ısrarcı. “Birleşik bir Irak”
isteyen yönetim, bu konuda politika değişikliğine açık görünmezken, bunu da Barzani ile görüşmelerinin tama-
mında ülkenin bütünlüğü ile DAEŞ ile mücadelede tüm koordinasyonların “Irak hükümetiyle” birlikte yapılması
gerektiği yönündeki tekrarlı vurgularıyla ortaya koydu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28957496.asp

Macaristan Parlamentosu Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı Önergesini Görüşmeyi Reddetti

9 Mayıs 2015

Macaristan Parlamentosu’nun en küçük üyesi, 5 milletvekili bulunan Politika Başka Türlü de Olur Partisi (LMP),
sözde Ermeni soykırımının parlamentoda gündeme alınarak tartışılması için hazırladığı önergeyi Macaristan Par-
lamentosu Dışişleri Komisyonu’na sundu. Başkanlığını Macaristan siyasetinin tanınmış politikacılarından Zsolt
Nemeth’in yaptığı komisyonda bulunan 12 üyeden sadece 2’si önergenin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.
Diğer üyeler ise bu önergeyi desteklemeyince önerge kabul edilmedi ve komisyondan geçmemiş oldu.

Sözde Ermeni Soykırımı önergesinin oylanması haberini alan Büyükelçi Şakir Fakılı, önergenin komisyondan
geçmemesi için yaptığı kulis faaliyetlerinin yanı sıra, oylama sırasında da komisyonun toplantı yaptığı salonda
yer aldı.Büyükelçi Şakir Fakılı, 12 üyeli Dışişleri Komisyonu’nda önergenin kabul edilmesi için hükümeti oluş-
turan Ermeni asıllı milletvekili Mihaly Balla ve bağımsız bir milletvekilinin ‘Evet’ dediğini, Jobbik Partisi ve hü-
kümeti oluşturan Fidesz Partisi’nin milletvekillerinin bu önergeyi desteklememesi sonucu önergenin düştüğünü
söyledi.

http://www.turkishnews.com/content/2015/05/14/macaristan-parlamentosu-sozde-ermeni-soykirimi-yasa-tasarisi-
onergesini-gorusmeyi-reddetti/

Türk gemisi Akdeniz’de bombalandı

11 Mayıs 2015

“Tuna-1” isimli ait Türk yük gemisinin Libya açıklarında hem karadan hem de havadan vurulduğu açıklandı.
Saldırıyı şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı, olayda Türk vatandaşı olduğu belirtilen üçüncü kaptanın öldüğünü
duyurdu. Bakanlık açıklamasında, saldırının faili olarak isim verilmeden Tobruk hükümetine bağlı askeri güçler
gösterildi. Tobruk hükümetine bağlı ordunun sözcüsü, Tuna Holding’e ait geminin, Derna kentine yaklaşmaması
için uyarıldıktan sonra bombalandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Dün (10 Mayıs) akşam saatlerinde bir Türk şirketine ait Cook Islands bayraklı, “Tuna-1” isimli kuru yük gemi-
sinin İspanya’dan aldığı alçıpan yükünü teslim etmek üzere Tobruk/Libya limanina giderken, Tobruk’un yaklaşık
13 mil açığında, uluslararası sularda karadan topçu atışına maruz kaldığı öğrenilmiştir.

Saldırı üzerine bölgeden uzaklaşmaya çalışan gemiye aralıklarla iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği, saldırılarda
geminin Türk vatandaşı üçüncü kaptanının hayatını kaybettiği, mürettebattan yaralananlar olduğu, gemide maddi
hasar meydana geldiği bildirilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Uluslararası sularda sivil bir gemiye karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı gerçek-
leştirenleri lanetliyoruz. Bu menfur saldırı ilgili Libya makamları nezdinde şiddetle protesto edilmiş, anılan gemiye
ve bölgede bulunabilecek diğer Türk gemilerinin güvenliğine yönelik eylemlerin derhal sona erdirilmesi ve söz
konusu saldırının sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir. Anılan gemiye yönelik
saldırı kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan tazminat dahil her türlü hakkımız mahfuzdur. Konu hak-
kında ilgili uluslararası örgütler nezdinde girişimler yapılmaktadır.”
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İSİM VERİLMEDEN TOBRUK HÜKÜMETİ İŞARET EDİLDİ

Açıklamada, “Söz konusu saldırı, Libya hava ve deniz limanları başta olmak üzere sivil altyapıyı bombalayan,
BM gözetimindeki Libya Siyasi Diyalog Sürecine katılan resmi heyetlerin seyahatlerini engellemek için havali-
manlarına saldıran, sivil uçakları tehdit eden ve daha önce de olduğu gibi sivil gemilere saldıran kişilerin uluslar-
arası hukuk ihlallerinin yeni bir örneğidir. Bu tür suçları işleyenlerin BM Şartı ve ilgili BMGK Kararları
çerçevesinde sorumlu tutulmaları hayati önem taşımaktadır” denildi.

YAKLAŞIRKEN UYARDIK 

Tobruk Hükümeti’nden yapılan açıklamada, geminin Derna limanına yaklaşırken uyarıldığı belirtildi. Reuters’a
konuşan hükümete bağlı ordunun sözcüsü Muhammed Hejazi, “Gemi, Derna kıyılarından 10 mil açıkta top ateşine
tutuldu. Derna limanına yaklaşırken uyardık. Bir mürettebat hayatını kaybetti, bir de yaralı var” dedi. Askeri bir
kaynak ise yangın çıktığını ve geminin Tobruk limanına çekildiğini söyledi.

TÜRKİYE İLE TOBRUK HÜKÜMETİNİN ARASI AÇIK

Türkiye ile Tobruk hükümeti arasında uzun süredir gerginlik hâkim. 2011’de Kaddafi rejiminin devrilmesinin ar-
dından ülkede siyasi kaos patlak verdi ve iki başlı yönetim ortaya çıktı. Bir tarafta başta Batılı devletler olmak
üzere uluslararası camianın büyük bölümü tarafından tanınan Tobruk hükümeti, diğer tarafta ise başkent Trab-
lus’taki hükümet bulunuyor.

Tobruk hükümeti, geçen yaz Fecr-i Libya (Libya Şafağı) adı altında birleşen ve aralarında Müslüman Kardeşler
taraftarlarının da bulunduğu İslamcı grupların Trablus’u ele geçirmesinin ardından ülkenin doğusuna çekilmek
zorunda kalmıştı.

Tobruk hükümetinin başındaki Başbakan Abdullah el Sani, Türkiye’nin Trablus’taki hükümete silah yardımı yap-
tığını öne sürüyordu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28972029.asp
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Gabon Cumhurbaşkanı Ondimba Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda

12 Mayıs 2015

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo  Ondimba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye
resmî bir ziyaret gerçekleştiriyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından
baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Ondimba, daha sonra heyetler arası toplan-
tıya geçtiler.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler, Gabon ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ortak gündeminde
yer alan konuların tüm yönleriyle ele alınmasına, ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışve-
rişinde bulunulmasına imkân sağlıyor.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93318/gabon-cumhurbaskani-ondimba-cumhurbaskanligi-sarayinda.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias ile görüştü

11-12 Mayıs 2015

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 11-12 Mayıs
2015 tarihinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirdi. 

Yunanistan’da yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkemize gerçekleştirilen ilk Dışişleri Bakanı düzeyindeki
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ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Kotzias Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen başbaşa ve heyetlerarası görüşme-
lerde Türk-Yunan ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirildi, başta Kıbrıs olmak üzere bölgesel ve uluslararası
konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili ilişkilerin gelişmesi açısından pozitif gündem anlayışını benimsediğimizi ifadeyle,
güven arttırıcı önlemler ve diğer diyalog mekanizmaları aracılığıyla iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunması
için gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ve bu konudaki kararlığımızı vurguladı. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, Yunanistan ve Türkiye’nin bölgede istikrar unsuru iki ülke olduklarını, Ege
sorunlarının çözülmesini dilediklerini ve Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini söyledi. 

Basın toplantısı sonrasında Türk ve Yunan ezgileri eşliğinde öğle yemeğine geçildi.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-yunanistan-disisleri-bakani-kotzias-ile-gorustu.tr.mfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotsiyas’ı Kabul Etti

12 Mayıs 2015

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93316/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-disisleri-bakani-kotsiyasi-kabul-
etti.html
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Eski Yunanistan başbakanından itiraf

13 Mayıs 2015

Yunanistan’ın eski Başbakanı Kostas Simitis, başbakanlığı döneminde Savunma Bakanı olarak görev yapan Akis
Çohacopulos’un kara para aklamak ve silah alımlarında rüşvetle suçlandığı dava çerçevesinde istinaf mahkemesine
ifade verdi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Simitis ifadesinde, “Kardak krizinden sonra Türkiye ile denge sağlan-
ması amacıyla silahlanmaya ağırlık verdik” dedi. Simitis, silah alımlarında yasa dışı işler yapılıp yapılmadığını
bilmediğini söyledi.

Kardak krizi sırasında Yunanistan’ın Türkiye’ye cevap verebilecek askeri güce ve hazırlığa sahip olmadığını ifade
eden Simitis, “Kardak’ta Yunanistan Silahlı Kuvvetleri gerekli teçhizat ve hazırlığa sahip değildi” diye konuştu.

Yunanistan’ın zamanında müdahale edemediğini, helikopterinin düştüğünü anlatan Simitis, şöyle devam etti:

“Kardak krizinin ardından, silahlı kuvvetler yönetiminin bana Türkiye’nin daha güçlü olduğunu, aramızda büyük
fark bulunduğunu ve Türkiye’ye karşı önleme gücü oluşturulması gerektiğini söylemesi üzerine silahlı kuvvetlerin
güçlendirilmesi gerekli görüldü. Bunun üzerine hükümet yeni silah sistemleri satın almaya ve silahlarını modernize
etmeye karar verdi. Bu çerçevede 60 adet F-16, 15 adet Miraj, 4 adet denizaltı ve helikopterler satın alınması ka-
rarlaştırıldı. Ancak bu satın alımlarda yasa dışı işler olup olmadığı konusunda bilgim yok.”

http://www.aa.com.tr/tr/rss/509401—yunanistan-eski-basbakanindan-itiraf

No: 153, Avrupa Konseyi (AK) Bütçesine En Fazla Katkı Sağlayan Ülkeler Arasına Girmemiz Hk

13 Mayıs 2015

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa’nın en geniş coğrafyasını temsil eden
ve kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi’nin Avrupa mimarisinde gereken rolü almasına önem atfet-
mektedir.

Bu anlayışla, Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkıda bulunan ülkeler (Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa,
Rusya) arasına girmek üzere ülkemiz tarafından Ocak 2015’te bir girişim başlatılmıştır.

Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olduğu dönemde Avrupa Kon-
seyi’nin daha etkin çalışması için gündeme getirdiği sözkonusu girişim, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin
12 Mayıs 2015 tarihli toplantısında ele alınarak kabul edilmiştir.

Türkiye böylelikle, 47 üyesi bulunan Avrupa Konseyi’nin bütçesine en fazla katkıda bulunan altı ülke arasında
yeralacak, katkı payı 2015 yılındaki yaklaşık 14 milyon Avro düzeyinden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, 34 milyon Avro düzeyine yükselecektir.

Ülkemizin Avrupa Konseyi bütçesine katkısının artışının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütçesine olumlu yan-
sımaları olacaktır. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin Avrupa
Kıtası ve ötesinde geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine daha etkin katkılarda bulunulmasına
imkan verecektir. Avrupa Konseyi Sekretaryası’ndaki Türk görevli sayısı da en fazla bütçe katkısında bulunan ül-
keler seviyesine yükselecektir.

Yine tarafımızdan başlatılan ve 2016 yılına kadar sonuçlandırılması öngörülen eşzamanlı bir sürecin tamamlan-
masının ardından da, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki üye
sayımızın 12’den 18’e çıkarılması ve Türkçe’nin her iki kurumda da çalışma dilleri arasına girmesi beklenmek-
tedir.

Tüm bu girişimlerimiz, demokrasi ile hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde insan haklarına geniş bir açıdan
yaklaşan ve insan onuruna saygıyı ortak kültürümüzün öncelikli unsuru haline getiren Avrupa Konseyi’nin üye
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ülkelerde ortak değerlerin güçlendirilmesi bakımından oynadığı role verdiğimiz önemin somut göstergesini teşkil
etmektedir.

http://www.mfa.gov.tr/no_-153_-13-mayis-2015_-avrupa-konseyi-_ak_-butcesine-en-fazla-katki-saglayan-ulke-
ler-arasina-girmemiz-hk_.tr.mfa

Erdoğan’dan Arnavutluk’a: Yeni Bir Sıçrama Dönemi Yakalayalım

13.05.2015 

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kökleri 6
asır öncesine dayanan Türk ve Arnavut halkları arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki münasebetlerin belirleyi-
cisidir” dedi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Cumhur-
başkanı Erdoğan, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Nishani’ye teşekkür ede-
rek, “Arnavut kardeşlerimizin ilgisi, muhabbeti ve kadirşinaslığı karşısında kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz.
Özellikle değerli dostum Nishani’ye Çanakkale Kara Savaşlarının 100. yıl dönümü merasimlerine katılmak sure-
tiyle orada bizim o mutlu günümüzü paylaşmalarından dolayı da şahsım, milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum.
Biraz önce Sayın Nishani’yle gerek ikili, gerekse heyetler arası gerçekten çok çok verimli bir görüşmeyi gerçek-
leştirdik. İkili ilişkilerimizi askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, tarihi, bütün boyutlarıyla ele aldık. Bir NATO
üyesi olarak bildiğiniz gibi Arnavutluk’un NATO’ya girişi sürecinde Arnavutluk’u desteklemek suretiyle NATO’ya
girişinde önemli bir fonksiyon üstlendik ve şimdi NATO’da birlikteyiz. Tabii bu konuda özellikle askeri eğitim-
öğretim noktasında da yine birlikteliğimiz, bu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Türkiye ve Arnavutluk Arasındaki Dayanışma

İki ülkenin siyasi alanda, uluslararası kurumlardaki birlikteliğini güçlendirerek devam ettirmenin arzusu içerisinde
bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Tabii bu vesileyle bir şeyi de burada ifade
etmem gerekiyor, o da şudur: Türkiye ve Arnavutluk arasındaki bu dayanışma, bu birliktelik gerçekten çok büyük
bir önem ifade ediyor. Özellikle ekonomik alanda da şu anda 430 milyon dolar civarında bir ticaret hacmine sa-
hibiz. Diyorum ki, stratejik yüksek düzeyli konseyi temenni ederim ki Başbakanlarımız bir araya gelmek suretiyle
hemen imzaları atar ve bununla birlikte yeni bir sıçrama dönemini yakalarız. “
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne girişiyle ilgili şu andaki gelinen mesafenin bir an önce
sonuçlanmasının, ülkemizin de memnuniyetle takip ettiği bir süreç olduğunu belirterek, bunların Arnavutluk için
bir sıçramayı da getireceğini söyledi.

“Arnavutluk-Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Ulaşmalıdır”

Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak da Arnavutluk ile aramızdaki ticaret hacmi de süratle ilerlemeye başlayacağına
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arnavutluk-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaşmalıdır.
Aslında yapı itibariyle bu irade her iki ülkede de mevcut. Şunu hemen eklemek isterim ki; ekonomik iş birliğimiz
sadece ticaretle sınırlı değil. Yatırım noktasında da şu anda biliyorsunuz Türk girişimcilerinin Arnavutluk’taki ya-
tırımın toplam tutarı 2,7 milyar dolar. Bugün de büyük bir iş adamı grubuyla yine Arnavutluk’tayız. Akşam değerli
dostumla iş adamlarına hep birlikte bir hitap edeceğiz. Onların bu noktadaki heyecanını daha da artırmamız lazım.
Onların da bu noktadaki heyecanını artırmamız lazım. Temennim odur ki, önümüzdeki dönemde gerek altyapı,
gerek üstyapı yatırımlarında ciddi adımlar atılabilsin. Örneğin, ülkemiz son 12 yılda ekonomide altyapısıyla-üst-
yapısıyla çok ciddi bir sıçramayı yakaladı. Ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, enerjiye,
bütün bu alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi yakalayan Türkiye var. Şu anda İstanbul’umuzda yıllık kap-
asitesi 150 milyon yolcu kapasitesi olan üçüncü havalimanının inşaatı hızla devam ediyor. Ve Boğazın altından
geçen Marmaray’ı bitirdik ve şu ana kadar 18 ayda buradan geçen yolcu miktarı 73 milyon. Önümüzdeki yıl yine
denizin altından bir tünel daha yapıyoruz, buradan otomobiller geçecek, iki katlı bir geçiş. Onun inşaatı da hızla
devam ediyor. Bir diğer tabii önemli adım ki bu yılsonuna kadar o da bitecek; o da, Boğazın üzerinde üçüncü
köprü şu anda yapılıyor. 3 milyar avro yatırım bedeli olan bir yatırım bu. Dünyanın en geniş köprülerinden bir ta-
nesi; 4 gidiş-4 geliş, ortasından da hızlı tren geçecek. Buna benzer yatırımlarla altyapıda, üstyapıda gerçekten öz-
güven sahibi bir Türkiye haline 12 yılda geldik. Bütün bu alanlardaki bilgi ve birikimimizi Arnavut kardeşlerimizle
paylaşmaya hazırız. Bu arada kültürel noktada kültürel merkezlerinin karşılıklı olarak açılmasıyla da bu iletişimi
sağlamanın görüşmelerini, müzakerelerini yaptık. Çünkü kökleri 6 asır öncesine dayanan Türk ve Arnavut halkları
arasındaki ilişkiler esasında iki ülke arasındaki münasebetlerin de belirleyicisidir.” diye konuştu.

“Balkanlar’da Barış Ortamını Zedeleme Gayreti İçerisinde Olanlar Var”

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meselelere de değindiklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Balkanlar’da barış ortamını zedeleme gayreti içerisinde olanlar var. Onun için Balkanlar’ın
barış, refah ve istikrarına biz de çok önem veriyoruz. Özellikle Makedonya Cumhuriyeti’nde devam eden gergin-
liklerin diyalog yoluyla çözülmesini ve Ohri Anlaşmasıyla sağlanmış olan barışın zarar görmemesini temenni edi-
yoruz. Terörden çok çekmiş bir ülkeyiz ve şu anda hala 30 yıldır devam eden terörle mücadele sürecimiz hala
devam ediyor. Bunun bedelini çok iyi biliriz. Ve aynı bedeli Balkanlar’da, dünyanın değişik yerlerinde farklı ül-
keler, kim olursa olsun hangi dinden, hangi etnik unsurdan olursa olsun böyle bir bedeli ödemelerini istemiyoruz.
Terörün kazananı-kaybedeni, bunu ayırt edemezsiniz, olmaz, her iki taraf da kaybeder, aynı savaşta olduğu gibi.
Ve özellikle de şu anda Suriye’de, Irak’ta yaşanan konular bizim gündemimizin değişmezleri arasında. Bakın şu
anda 2 milyon insan bizim ülkemizde. Bunların 1 milyon 700 bini Suriye’den, 300 bini de Irak’tan. Şu ana kadar
yaptığımız harcama 5 milyar 600 milyon dolar. Tabii ayrıca çadır kentlerde, konteyner kentlerde olanların dışında
ülkemizin değişik şehirlerinde de yaşayanlar var. Tabii biz bunun sancısını, bedelini çok çektik, hala da ödüyoruz,
ama dostlarımızın aynı şekilde bu tür bedelleri ödemesini istemeyiz. Akdeniz’de, Ege’de göçmenlerin botlarda,
balıkçı gemilerinde batarak nasıl öldüklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Ve ne yazık ki bunlara karşı Avrupa Bir-
liği’nin takındığı tavırlar da ortada. Avrupa Birliği’nde müzakereci bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bunu söy-
lüyorum. Canımız yandığı için söylüyorum. Fakir, evsiz, yurtsuz, bu tür insanlara karşı duyarsız mı kalacağız?
Bu insanlara karşı bir çözüm üretmek acaba gelişmiş ülkelerin sırtına borç değil mi? Biz diyoruz ki; herkes boy-
nunun borcunu yerine getirmeli” dedi.

İki ülke arasında Güvenlik Anlaşmasının imzalanmasını da  çok önemsediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bunun genişletilmesinin de faydasına inandığını belirtti.

“Prize Kale Camii, Ortak Kültürel Mirasımızın Bir Abidesidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin dönem başkanlığını başarıyla
yürüttüğünü kaydederek, bu başarıyı farklı başarıların da takip edeceğine olan inancını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Tiran Namazgah Camii’nin bir an evvel tamamla-
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yarak Arnavut kardeşlerimize hediye etmek istiyoruz.  Hemen caminin yanı başında yer alacak Birarada Yaşama
Müzesi, Arnavutluk’taki hoşgörünün de bir nişanesi olacaktır.  Öte yandan TİKA tarafından yeniden inşa edilen
tarihi Prize Kale Camiinin ortak kültürel mirasımızın bir abidesi olarak açılışını yapacak olmaktan da mutluyuz.”

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani de açıklamasında Türkiye’nin, Arnavutluk’un NATO üyeliğine, Kosova’nın
bağımsızlığının tanınmasına, uluslararası kamuoyunda kabul edilmesine ve Arnavutluk’un ekonomik ve toplumsal
kalkınmasına verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Nishani, Arnavutluk’un enerji, altyapı,
tarım, lojistik alanlarında Türk şirketlerinin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

http://zambak.ba/erdogan39-dan-arnavutluk39-a—yeni-bir-sicrama-donemi-yakalayalim-4265h.htm

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93344/dogrudan-sinirimiz-olmasa-da-arnavutluku-komsumuz-olarak-goru-
yoruz.html

İspanya Senatosu, ‘1915’ önergesini reddetti

14 Mayıs 2015

Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren Entesa adlı siyasi grubun 4 Mayıs’ta sunduğu önerge, dün Senato’da ya-
pılan oylamada 130 “hayır”, 68 “çekimser” ve 14 “evet” oyla reddedildi.

İspanya’da iktidarda olan Halk Partisi (PP), oylamada önergeye “hayır”  oyu kullanan tek siyasi parti olurken,
ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi  (PSOE) ile Katalonya Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CiU), Kanarya Koa-
lisyonu, Asturias Forumu ve Navarra Halk Birliği partileri “çekimser” oy kullandı.

İspanyol hükümetine tavsiye niteliği taşıyan önergeye desteği ise Entesa ile Bask Milliyetçi Partisi, Birleşik Sol,
Katalonya Cumhuriyetçi Solu ve Amaiur (bağımsızlık yanlısı Bask partisi) verdi.

Bu arada Senato’da yapılan görüşme sırasında söz alan PP’den Senatör Jose Maria Chiquillo, “Biz parlamento
olarak kendimizi tarihçilerin veya mahkemenin yerine koyamayız. Sizler, bu soykırımı 22 ülkenin tanıdığını sa-
vunuyorsunuz. Ben de size 168 ülke tanımadı. Buna ne cevap verirsiniz? diyorum” şeklinde konuştu.

Chiquillo, İspanya olarak yapabileceklerinin Türkiye ve Ermenistan arasında “karşılıklı diyalog ve anlayışa destek
vermek olduğunu” belirterek, “Soykırım öyle kolay ağza alınacak bir kelime değildir. Tarihi ve hukuki bir mese-
ledir” ifadelerini kullandı.

http://www.turkishnews.com/content/2015/05/14/haberler-dunya-ispanya-senatosu-1915-onergesini-reddetti-is-
panya-senatosu-1915-onergesini-reddetti/

ABD Başkanı Özel Temsilcisi Allen’dan sürpriz ziyaret

16 Mayıs 2015

ABD Başkanı Özel Temsilcisi General John Allen ve Özel Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Brett McGurk, sürpriz
bir şekilde Türkiye’yi ziyaret ederek, DAİŞ ile yürütülen işbirliği konusunda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun
Sinirlioğlu ile görüştü.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Özel Temsilcisi General Allen
ve Özel Temsilci Yardımcısı McGurk, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamada, Allen ve McGurk’un
DAİŞ ile mücadelede yürütülen işbirliği konusunda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Ankara’da
verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri kaydedildi.

General Allen, Büyükelçi McGurk ve Müsteşar Sinirlioğlu’nun yabancı savaşçıların akışının önlenmesi de dahil
olmak üzere DAİŞ’le mücadele konusunda Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştiril-
mesi amacıyla atılabilecek adımları ele aldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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“General Allen, Suriye halkını DAİŞ saldırılarına karşı savunmak, ılımlı Suriye muhalefetinin kontrolündeki top-
rakları güvence altına almak; ABD’yi koalisyon ortaklarımız ile müttefiklerimizi ve Suriye halkını Suriye’deki
terörist tehditlerden korumak ve Suriye’deki ihtilafa müzakere edilmiş bir çözüm bulmak için gerekli koşulların
sağlanması konularında incelemeler sonucunda belirlenen Suriye muhalefetine yetkinlik kazandıracak ‘Eğit-Donat’
faaliyetlerine verdiği destekten ötürü Türkiye’ye teşekkür etmiştir.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29020051.asp

Başbakan Davutoğlu: Suriye helikopteri düşürüldü

16 Mayıs 2015

Türkiye sınırını ihlal eden Suriye’ye ait helikopter, Adana’dan kalkan F-16’lardan atılan iki füze ile düşürüldü.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tarafından İHA olduğu iddia edilen
hava aracının, bir Suriye helikopteri olduğunu doğruladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, angajman kuralları kapsamında Türk jetlerinin sınır ihlali yapan Suriye helikopterini
düşürmesini, Türkiye’nin kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir husus olarak değerlendirerek, “Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine verdiğimiz yetki son derece açıktır. Hangi gerekçeyle kim, ister karadan ister havadan Türk sı-
nırlarını ihlal ederse mukabelede bulunulur ve ihlal eden kim olursa olsun mutlaka cezalandırılır. Bu da ümit
ederim bu mesaj alınmıştır ve bir daha sınırlarımızı ihlal etme gibi bir cürete kimse kalkışmaz” dedi. Davutoğlu,
Star televizyonundaki “Liderler Star’da” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk jetlerinin sınırda Suriye’ye ait helikopteri vurmasına ilişkin soru üzerine Başbakan Davutoğlu, olayın ardın-
dan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile görüştüğünü belirtti. Davutoğlu şunları söyledi:

“Doğru, bir Suriye, ilk anda puslu hava olduğu için ‘hava aracı’ olarak tespit ediliyor ama daha sonra helikopter
olduğu anlaşılıyor. Yaklaşık 7 mil kadar içeriye girip Türk sınırını ihlal edince önce uyarılıyor. Daha sonra ihlal
devam edince de, Suriye olayları başladıktan sonra verdiğimiz talimatla oluşmuş angajman kuralları var, kim
olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun sınırımız ihlal edilmişse kesinlikle mukabelede bulunulur ve muka-
belede bulunuyor jetlerimiz daha sonra Suriye sınırı içine bu helikopter düşüyor.”

‘TÜRKİYE’NİN GÜCÜ AŞİKÂRDIR’

Bunun Türkiye’nin kararlılığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Davutoğlu, şunları
kaydetti:

“Tekrar söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiğimiz yetki son derece açıktır. Hangi gerekçeyle kim, ister
karadan ister havadan Türk sınırlarını ihlal ederse mukabelede bulunulur ve ihlal eden kim olursa olsun mutlaka
cezalandırılır. Bu da ümit ederim bu mesaj alınmıştır ve bir daha sınırlarımızı ihlal etme gibi bir cürete kimse kal-
kışmaz.”

Suriye tarafından bununla ilgili tepkinin olup olmadığının sorulması üzerine Davutoğlu, şu cevabı verdi: 

“Şu ana kadar gelmiş bir tepki yok. Zaten bu tür durumlarda kendileri yaptıkları fiilin yanlışlığını bildiği için tepki
ne gösterebilirler? Gösterdikleri her tepkiye karşı da kararlılıkla aynı tepkiyi gösteririz. Bizim daha önce uçakla-
rımıza yapılan saldırıdan sonra aldığımız bir angajman kuralıdır bu. Talimat çok açıktır, çok nettir. Türk Silahlı
Kuvvetlerini, pilotlarımızı, Hava Kuvvetleri Komutanımıza da ifade ettim, bu mukabele kabiliyeti, gücü ve ka-
rarlılığı dolayısıyla tebrik ederim. Kendisine de o pilotumuza tebriğimi iletmelerini rica ettim, ‘gözlerinden öptü-
ğümü’ de ifade ettim. Çünkü Türkiye’nin bu anlamda gücü, kudreti aşikardır. Gösterilen kararlılık doğrudur, bir
daha olursa, benzer şey gelişirse yine aynı kararlılık gösterilecektir” yanıtını verdi.

‘SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM’

Sivas’ta açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise, Suriye sınırında devriye görevini yapan Türk
savaş uçaklarının angajman kurallarını ihlal eden ve Türkiye sınırına yaklaşan bir Suriye helikopterini düşürdüğünü
doğruladı. Bakanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Aziz mille-
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timizin de gurur duyması lazım. Hava kuvvetleri komutanımızla ve hava kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Ken-
dilerine verilen görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. Nedir görevleri. Türk vatanını, Türk sınırlarını koruyacak.
Hiçbir ihale fırsat vermeyecek. Bugün 14.04 sularında öğleden sonra Cilvegözü’nü 5 dakika süreyle 7 mil sınırı-
mızı ihlal eden bir Suriye helikopteri düşürülmüş durumdadır. Dolayısıyla ben hakkıyla görevini yapan, sınırları-
mızı ihlale eden Suriye güçlerine karşı gereken tepkiyi gösteren silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum.
Pilotlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Aziz milletimiz şundan emin olsun, silahlı kuvvetlerimiz Türk
milletinin hak ve hukukunu korumak için 24 saat görev başındadır. Bundan sonra da görevi başında olmaya devam
edecektir. Bu hükümetimizin kararlılığını silahlı kuvvetlere de yansımasıdır” diye konuştu.

‘BANA GELEN BİLGİ HELİKOPTER’

Düşürülen hava aracının İHA olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise, ‘’İHA diyen de var, uçak diyen de oldu
ancak şu an da bizzat bana iletilen bilgi helikopter olduğu şeklindedir. Ben kahraman pilotlarımızı gözlerinden
öpüyorum ve hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Bölgede oturan vatandaşlar da, Dursunlu-Emek bölgesinden “Suriye uçağının” iki kez sınır ihlali yaptığını, ar-
dından da Türk jetleri tarafından vurulduğunu, “uçağın üç parçaya bölünerek düştüğünü gördüklerini” söyledi.

SURİYE: DÜŞÜRÜLEN İHA’YDI

Öte yandan Suriye devlet televizyonu ise Türk jetlerinin Suriye uçağını vurduğuna dair iddiaların doğru olmadığını
savundu. Reuters’ın haberine göre, Suriye televizyonu düşürülen aracın, keşif amacıyla uçurulan insansız hava
aracı olduğunu öne sürdü. Suriye devlet televizyonunun haberinde, vurulan araç “uzaktan kumandalı, küçük bir
İHA” olarak tanımlandı.

Suriye, 22 Haziran 2012’de Akdeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Türk RF-4E keşif uçağını; Türk jetleri de 16
Eylül 2013’te bir Suriye helikopterini, 23 Mart 2014’te de MİG uçağını angajman kurallarını çiğnediği için vurarak
düşürmüştü.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29023592.asp

No: 157, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 53. Toplantısı Hk.

17 Mayıs 2015

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi’nin 53. Toplantısı 18 Mayıs 2015 tarihinde Dışişleri Bakanımız
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır’ın katılımlarıyla Brüksel’de ger-
çekleştirilecektir.

Toplantı öncesi Sayın Bakanımız ve Sayın AB Bakanımız, AB Dönem Başkanı Letonya’nın Dışişleri Bakanı
Edgar Rinkevics, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile gayrı resmi bir akşam yeme-
ğinde biraraya gelecekler, Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra güncel bölgesel gelişmeleri ele alacaklardır.

Türkiye ile AB arasındaki en üst düzeyli karar organı niteliğinde olan Ortaklık Konseyi’nin 53’üncü toplantısında,
AB’ye katılım sürecimizle ilgili olarak, bir önceki Ortaklık Konseyi’nden bu yana geçen bir yıl içinde meydana
gelen gelişmeler ve AB ile ilişkilerimizin tüm veçheleri görüşülecektir. Bu vesileyle, müzakere sürecimizde siyasi
gerekçelerle önümüze çıkarılan engellerin kaldırılması ve yeni fasılların açılarak katılım sürecimize ivme kazan-
dırılması yönündeki beklentilerimiz hatırlatılacaktır.

Toplantıda, Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulacak, AB müktese-
batına uyum alanındaki çalışmalar da gözden geçirilecektir.

http://www.mfa.gov.tr/no_-157_-17-mayis-2015_-turkiye-ab-ortaklik-konseyi-53_-toplantisi-hk_.tr.mfa
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“Bosna-Hersek’e Her Alanda ve Kesintisiz Destek Vermekte Kararlıyız”

20 Mayıs 2015

Bosna-Hersek’te, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek üzere Türkiye tarafından tahsis edilen 50 milyon
avroluk ikinci kredi hattının tanıtımı ve ilk 50 projenin imza törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kredi
imkânı, Türkiye’nin Bosna-Hersek’e ve tüm Bosna-Herseklilere yönelik dostluk duygularının bir tezahürüdür”
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî bir ziyaret için bulunduğu Bosna-Hersek’te, küçük ve orta ölçekli
işletmeleri desteklemek üzere Türkiye tarafından tahsis edilen 50 milyon avroluk ikinci kredi hattının tanıtımı ve
ilk 50 projenin imza törenine katıldı.

Başkent Saraybosna’da Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvidiç ve Yardımcıları ile görüştü. Daha
sonra gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna’da ve “etkileyici” Parla-
mento binasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “gazi bir bina” olarak nitelendirdiği binanın
tarihinin çok farklı olduğunu söyledi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin özellikle Bosna-
Hersek için öneminin bilincinde olduklarını belirterek, “Biz sadece Türkiye’den daha fazla yatırımın, Bosna-Her-
sek’e gelmesini yeterli görmüyoruz. Bununla birlikte, Bosna-Hersek’teki yerli yatırımcıları da teşvik etmek,
kendilerine projelerinin hayata geçirebilecekleri imkânları sunmanın gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi. Bosna-
Hersek ekonomisinin bu yolla büyütülmesinin, üretim kapasitesinin arttırılmasının ve istihdam ortamının yüksel-
tilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öte yandan, burada üretilen ürünlere,
Türkiye gibi büyük pazarlardan talep oluşturulmasının gerekli olduğunu söyledi.
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“ÜLKEDE ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTIYORSA BOSNA-HERSEK DOĞRU YOLDADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Ülkede üretim ve istihdam artıyorsa Bosna-Hersek doğru yoldadır. Tür-
kiye’nin 12 yılda gerçekleştirdiği büyük ekonomik atılımın temelinde işte bu formül var. Yeni üretimin ve istih-
damın artması. Geçtiğimiz 12 yılda, millî gelirimizi 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkardık. 79 senede
230 milyar dolar ve 12 yılda gelinen nokta çok açık ve net ortada 570 milyar dolar üzerine kondu. İhracatımızı 36
milyar dolardan 158 milyar dolara çıkardık. Hep üretim ve istihdam odaklı bir yaklaşım ortaya koyduk. Bu yak-
laşımın faydasını da bereketini de hamdolsun gördük. İki sihirli kavram çok önemli: Güven, istikrar. Güven olursa
istikrar da olur. Bunun olabilmesi için de önce kendi içinde dayanışma içinde, kendi içinde barışık iktidarların ol-
ması şart” dedi.

“2023 HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye’nin enflasyon ve işsizlik oranı tek hanelerde olan, küresel krize rağmen
büyümesini sürdüren bir ülke olduğuna işaret ederek, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda da kararlı bir şekilde yü-
rüyoruz” dedi. Türkiye tarafından, 2012 yılında tahsis edilen 100 milyon avroluk kaynak ile özellikle geri dönüşleri
teşvik için 3 bin 100 kişiye kredi sağlandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kaynak sayesinde 6 bin ki-
şiye istihdam sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’teki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak küçük ve orta ölçekli işlet-
melere kredi verilmeye başlandığını belirterek, “Bunun için tahsis ettiğimiz 50 milyon avroluk yeni kredi çerçe-
vesinde kabul edilen ilk 50 projenin imza töreni bugün gerçekleştiriliyor. Huzurunuzda imzalanacak ilk parti
projelerin tutarı olan 9 milyon avro, toplam kredi miktarının yüzde 19’una tekabül ediyor. Bu krediden yaklaşık
2 bin tüzel ve gerçek kişini faydalanması ön görülüyor” diye konuştu.

“PROJELERİN, BOSNA-HERSEK’İN TÜMÜNE YAYILDIĞINI MEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ”

Burada Boşnak, Sırp, Hırvat ayrımı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu asla söz konusu değildir,
olamaz. Olursa bu bizim ilkelerimize ters düşer. Projelerin, bu şekilde ayrım gözetilmeksizin, Bosna-Hersek’in
tümüne yayıldığını memnuniyetle görüyoruz ve göreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kredi imkânının
Türkiye’nin Bosna-Hersek’e ve tüm Bosna-Herseklilere yönelik dostluk duygularının bir tezahürü olduğunu be-
lirterek, “Bosna-Hersek’e her alanda ve kesintisiz destek vermekte kararlıyız” diye konuştu.

Ülkedeki istikrarın ekonomik gelişmeyi ve doğrudan yabancı yatırımların artmasını da beraberinde getireceğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yaşayan tüm grupların ve onların temsilcilerinin bu anlayışla, birlik
beraberlik ve dayanışma içerisinde, ortak gelecekleri doğrultusunda çaba göstereceklerine inandığını söyledi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvaniç de Ziraat Bankası’nın küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri desteklemek amacıyla kullandırılacak yeni kredi hattından duyduğu memnuniyeti dile getiren  “Türki-
ye’den ricamız, Bosna-Hersek ekonomisine desteğini sürdürmesidir” dedi.

Konuşmaların ardından, ikinci kredi hattına başvuruda bulunanlar arasından seçilen 50 firma ile memorandum
imzalandı.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ve Hırvat üyesi Dragan
Çoviç de katıldı.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93444/bosnaherseke-her-alanda-ve-kesintisiz-destek-vermekte-
kararliyiz.html

“Mursi’ye Verilen İdam Kararının Uluslararası Arenada Takipçisi Olacağız”

20 Mayıs 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mısır’da Muhammed Mursi ve 106 kişi hakkında verilen idam cezasına karşı bir telefon
diplomasi yürüttüğünüz ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde girişimi olacağı ifade edilmişti. BM nezdinde
girişim başlatıldı mı, Türkiye nasıl bir seçenek üzerinde duruyor?” sorusuna cevaben, “Mısır’da biliyorsunuz bu
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darbe girişimine başından itibaren karşı bir duruşumuz olmuştu. Zira demokrasiye inanmış bir ülke olarak, de-
mokrasiye inanmış bir siyasetçi olarak böyle bir darbe girişimini tasvip etmemiz zaten mümkün değildi. Aslında
bugünün geleceği dünden belliydi. Ne oldu? İşte bu darbeciler sadece bu son verdikleri karar değil şu anda yüz-
lerce, bini aşkın insanı aslında idama mahkûm etmiş durumdalar. Fakat son olarak halkın yüzde 52 oyuyla iş
başına gelmiş olan Cumhurbaşkanı Mursi’yi idama mahkûm ettiler. Ve ben uluslararası platformlarda sürekli
olarak şu anda darbeci Sisi’yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi hep söyledim, bugün de aynı şeyi söylü-
yorum. Buradan da söylüyorum; benim indimde Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi değildir, yine Mursi’dir, öyle ba-
kıyorum. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da söyledim. Hatta aynı masada bize yer ayırdılar ve ben o
masaya gidip oturmadım, yarın olsa yine oturmam. Eğer oturursam bu kendimi inkâr olur, ben kendimi inkâr ede-
mem, o zaman demokrat olmam. Dünyada demokrasiyi savunduğunu iddia edenlere de söylüyorum; ‘Siz nasıl
demokratsınız, bu nasıl bir demokrasi? Eğer demokratsanız, demokrasiye inanıyorsanız, şu anda bu idam karar-
larıyla ilgili olarak niye konuşmuyorsunuz? Avrupa Birliği’nde idam yasak. Avrupa Birliği’nde idam yasaksa, ey
Avrupa Birliği üyesi ülkeler niçin sesinizi çıkartmıyorsunuz, niçin konuşmuyorsunuz. Öznesi olmayan açıklamalar
yapılıyor; bu çok anlamlı. Neymiş? İdam kararı doğru değil. Yüzde 52 oyla seçilmiş Mursi. Niye buraya yönelik
açıklamanızı yapmıyorsunuz, biz bunu bekliyoruz. Şu anda da zaten Dışişleri Bakanlığımız bu adımları atmış bu-
lunuyor ve Birleşmiş Milletler nezdinde de bu adımları atacağımız gibi yine uluslararası platformlarda bu işin ta-
kipçisi olacağımızı burada da tekrar ifade etmek isterim.”

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93441/mursiye-verilen-idam-kararinin-uluslararasi-arenada-takipcisi-olaca-
giz.html

Denizkurdu 2015 Tatbikatı

23 Mayıs 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Denizkurdu 2015 Tatbi-
katı’nın “Seçkin gözlemci günü” Ege Denizi’nin Türk karasularında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizkurdu 2015 Tatbikatı’nı “Başkomutan” sıfatıyla tatbikatın sancak gemisi TCG
Salihreis’ten izledi. Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele’nin sevk ve idaresindeki tatbikatın Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın katıldığı bölümünde atışlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ilgililerin, sancak gemisi
TCG Salihreis gemisinin üst güvertesinde yerlerini almasının ardından “Seçkin gözlemci günü”nün ikinci bölü-
müne geçildi. Tatbikat kapsamında, ilk olarak belirlenen hedefe Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sea Hawk
helikopterlerinden atış yapıldı. İki helikopterden hareketli hedefe yapılan Hellfire güdümlü mermi atışında isabet
sağlandı. Görevin tamamlanmasının ardından helikopterler, tatbikatın sancak gemisi olan TCG Salihreis’in önün-
den alçak uçuş yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı.

HELLFİRE GÜDÜMLÜ MERMİ ATIŞI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ilk defa hareketli hedefe Hellfire güdümlü mermi atışı yapıldığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan atış öncesi Orgeneral Akar ve Oramiral Bostanoğlu’dan bilgi aldı. Daha sonra TCG
Oruçreis ve TCG Yavuz firkateynlerinden Sea Sparrow güdümlü mermi atışı gerçekleştirildi.

Tatbikata fırkateyn, korvet ve hücum botlarının su üstü atışlarıyla devam edildi. Atışlar öncesi Donanma Komutanı
Koramiral Kösele, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının isabetli atış-
larının ardından Kösele, üzerinde bulunulan TCG Salihreis Fırkateyni’nden de atış yapılması talebini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izin vermesinin ardından tatbikatın sancak gemisi TCG Salihreis’tensu üzerindeki
hedefe top atışları gerçekleştirdi. İsabetli atışlarının ardından hedef battı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin geminin “sancak kırlangıç” bölümünde yerlerini almalarının ar-
dından ise tören geçişi yapıldı.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/170/93498/cumhurbaskani-erdogan-denizkurdu-2015-tatbikatina-katildi.html
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de

26 Mayıs 2015

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Mayıs 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir çalışma zi-
yareti gerçekleştirdi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu öncelikle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. KKTC
Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin de katıldığı görüşmelerde, gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

Görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin
çözüm için kararlılığının her zamankinden daha fazla olduğunu, kalıcı ve adil bir çözüm için çaba gösterdiğimizi
ifade etti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Buradaki çözümün herkese faydası olacak. Kıbrıs adası barış ve kalkınma adası ola-
cak, refah adası olacak ve bu her iki halkın da yararına olacak. Biz her zaman bu süreçte olduğu gibi KKTC’nin
yanında olduk, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs’ın ve Türk
halkının ekonomik kalkınması başta olmak üzere her türlü desteğimiz devam edecek.” şeklinde konuştu. 

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise “Yürekten inanıyorum ki Kıbrıs’ta yıllar süren çözümsüzlükten sonra artık iki
tarafın da meşru hak ve çıkarlarını gözetecek, Kıbrıs’ta eşitlik ve güvenlik içinde yaşatacak yeni bir döneme geç-
menin zamanı gelmiştir. Müzakerelerimizin amacı bu doğrultudadır” dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Özkan Yor-
gancıoğlu ile de bir araya geldi.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-kktc_de-05.tr.mfa

No: 166, Yemen’e Yönelik İnsani Yardımlarımız Hk. 

27 Mayıs 2015

Türkiye, dost ve kardeş Yemen’de meşru devlet otoritesinin bir an evvel tesisi suretiyle istikrar ve güvenliğin ye-
niden hâkim kılınmasını arzu etmekte, bu yöndeki çabaları desteklemektedir.
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Ülkede şiddet ve kuvvete başvurmak suretiyle fiili kontrol elde eden güçlerin yol açtığı olumsuz insani şartların
iyileştirilmesi ve mağdur durumda olan Yemenli kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarına katkı sağlanması için ülke-
mizce meşru Yemen makamları ve ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde gerekli çalışmalar ya-
pılmıştır. 

Bu çerçevede, gıda ağırlıklı insani yardım operasyonumuzun ilk ayağını teşkil eden insani yardım malzemesi Ci-
buti’deki Yemenli sığınmacılara geçtiğimiz hafta içinde dağıtılmıştır. 4 ton ağırlığındaki ilaç yardımı ise THY
uçağıyla 26 Mayıs 2015 tarihinde Cibuti’ye sevk edilmiştir. Önümüzdeki günlerde de mevcut çatışma ortamına
rağmen her türlü imkan seferber edilerek Cibuti’den deniz yoluyla Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine yardım malze-
mesi ulaştırılması planlanmaktadır. 

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bu zor dönemde de Yemen’in yanında olmayı sürdürecektir. 

İnsani yardımlar alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, insani görev ve sorumluluklarının
bilinciyle, dünyanın her neresinde olursa olsun muhtaç insanlara en hızlı ve en etkin şekilde insani yardım ulaş-
tırabilmek için bütün kurum ve kuruluşlarıyla seferber olmaya devam etmektedir. Geçmiş tecrübelerin de gösterdiği
gibi, küresel düzeyde insani yardım sisteminin süratle etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye bu doğrultuda
Mayıs 2016’da ev sahipliğini üstlendiği ve tarihte bir ilk olacak Dünya İnsani Zirvesi’nin önemli bir dönüm noktası
teşkil edeceğine inanmaktadır.

http://www.mfa.gov.tr/no_-166_-27-mayis-2015_-yemen_e-yonelik-insani-yardimlarimiz-hk_.tr.mfa

SC-17, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Gazze Dahil Filistin’e Yapılan Yardımlar Hakkında

27 Mayıs 2015

Son 10 yıl içinde ülkemizin Filistin’e yaptığı yardımlar 369 milyon ABD Dolarına erişmiştir. 2014 yılında ülkemiz
tarafından Filistin’e yapılan toplam yardım 76,3 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiş, bunun 59,2 milyon
ABD Doları tutarındaki kısmını resmi yardımlar (34,7 milyon ABD Doları kamu kalkınma yardımı, 24,5 milyon
ABD Doları acil yardımlar); 17,1 milyon ABD Doları tutarındaki kısmını ise sivil yardımlar (9,4 milyon ABD
Doları Sivil Toplum Kuruluşlarınca sağlanan yardımlar, 7,7 milyon ABD Doları acil yardımlar) teşkil etmiştir.

Bu çerçevede, Gazze’ye yönelik insani ve kalkınma odaklı yardımlarımız da aralıksız sürmektedir. Gazze’ye yö-
nelik son İsrail saldırılarından sonra yaşanan büyük tahribatın giderilmesi amacıyla 12 Ekim 2014 tarihinde Ka-
hire’de düzenlenen “Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin Filistin Konferansı”nda ülkemiz tarafından 2015-2017
yıllarını kapsayacak şekilde 200 milyon ABD Doları tutarında yardım taahhüdünde bulunulmuştur.

TİKA tarafından 2015 yılı itibariyle Gazze’de tamamlanan projelerimizin toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyon ABD
Doları, 2015 yılı itibariyle devam eden projelerimizin toplam tutarı 28,8 milyon ABD Doları, 2015 yılı için plan-
lanan ilave projelerin toplam tutarı ise 11,3 milyon ABD Doları civarındadır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılayı ara-
cılığıyla 2015 yılı içinde yapılacak yardımlar için 34 milyon ABD Doları tutarında yardım projelendirilmiş olup,
yardımın dağıtımına başlanmak üzeredir. Bu çerçevede, ülkemiz tarafından 2015 yılında Gazze’ye yönelik olarak
gerçekleştirilen ve planlanan yardımların toplamı 75,6 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Görüleceği üzere, ülkemiz
üzerine düşeni yapmakta ve Filistinli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da çalışmalarına
aralıksız devam etmektedir.

http://www.mfa.gov.tr/sc-17_-27-mayis-2015_-disisleri-bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-gazze-dahil-filistin_e-
yapilan-yardimlar-hakkindaki-bir-soruya.tr.mfa

‘Soykırım’ demedi diye partisi ihraç etti

30 Mayıs 2015

BELÇİKA’daki ilk türbanlı milletvekili olan Türk kökenli Mahinur Özdemir partisinden ihraç edildi.

İhraç kararı, Ermenilere yönelik 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak tanımlayan Hümanist Demokrat Merkez’in
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(CDH) bu konudaki politikasıyla ters düşen Brüksel Bölge Parlamentosu milletvekili Özdemir’in, parti yöneti-
minin kendisinden de aynı tutumu benimsemesi ve ‘soykırımı’ tanıdığını beyan etmesi yönündeki talebini geri
çevirmesi üzerine geldi.

Bir Belçika televizyonunun 1915 Olayları konusundaki tavırlarını belirlemek üzere yaptığı haberde kameralardan
kaçması, Özdemir hakkındaki kararı tetikleyen unsurlardan oldu.

TALEBİ REDDETTİ

CDH Başkanı Benoit Lutgen geçen günlerde, “CDH içinde bir inkârcı varsa anında kapı dışarı edilir” açıklamasını
yaptı. 

CDH’den yapılan açıklamada partinin deontoloji komitesinin Özdemir’den 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak ta-
nımasını istediği, ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

CDH’ın parlamenter seçilenlere ve adaylara imzalattığı deontoloji kodu “ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde
tanınan tüm soykırımların tanınmasını” şart koşuyor.  

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29145585.asp

SC-18, 31 Mayıs 2015, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in Brüksel Başkent Bölgesi Milletvekili Ma-
hinur Özdemir’in CDH Partisinden İhracı Hakkındaki Bir Soruya Cevabı

Belçika’da Frankofon Merkez Hu�manist Demokrat Parti (CDH)’nin, “Ermeni soykırımı”nı tanımadığı gerekçesiyle
Brüksel Başkent Parlamentosu üyesi Mahinur O�zdemir’i du�n (29 Mayıs) partiden ihraç etmesinden derin kaygı
duyuyoruz.

Köklü bir demokrasi geleneğine sahip olan Belçika’da, bir siyasi partinin demokratik değerlerle çelişen bu kararını
hayretle karşılıyoruz.

Seçilmiş bir milletvekilinin Avrupa’nın temel ilkelerinden olan ifade özgürlüğü yok sayılarak, partisinden ihraç
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edilmiş olmasının, Belçika’da yaşayan, çoğunluğu Belçika vatandaşı 220.000 Türk kökenlinin entegrasyonuna
katkı sağlamayacağı da açıktır.

Dışlayıcı ve toplum içine nifak tohumları serpen bu gibi tutumlar, Avrupa’da uyum sorunlarının çözümüne değil
daha da derinleşmesine neden olur. Bu düşüncelerle başta bahsekonu siyasi parti olmak üzere tüm Belçika ku-
rumlarını toplumda kutuplaşma yaratacak davranışlardan kaçınmaya ve aklıselime davet ediyoruz.

http://www.mfa.gov.tr/sc-18_-31-mayis-2015_-disisleri-bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-bruksel-baskent-bol-
gesi-milletvekili-mahinur-ozdemir_in.tr.mfa
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