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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Bakanlar Toplantı-
sı’na katıldı

2 Haziran 2015

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Bakanlar Toplan-
tısı”na katılmak üzere 2 Haziran 2015 tarihinde Paris’e bir ziyaret gerçekleştirdi.  Toplantı kapsamında, DEAŞ’la
mücadelede Koalisyon ülkelerince atılmakta olan adımların genel bir değerlendirmesi yapılırken, Irak ve Suri-
ye’deki son gelişmeler de ele alındı. Toplantıda ayrıca, yabancı terörist savaşçılar, DEAŞ’ın finansman kaynak-
larının ortadan kaldırılması ve izlenebilecek yol haritaları konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu toplantının marjında Norveçli mevkidaşı Borge Brende’yle de görüşerek bölgesel ve uluslararası
gelişmeleri değerlendirdi.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-deas_la-mucadele-uluslararasi-koalisyonu-kucuk-grup-bakan-
lar-toplantisi_na-katildi.tr.mfa

BM: Hangi taraf olursa olsun, herhangi bir şekilde Suriye’de savaşan gruplara silah yollanmasına karşı-
yız

3 Haziran 2015

Cumhuriyet gazetesi tarafından yayınlanan ve MİT TIR’larıyla askeri mühimmat taşındığı iddiasına ilişkin gö-
rüntülerle ilgili Birleşmiş Milletler’den açıklama geldi: “Hangi taraf olursa olsun, herhangi bir şekilde Suriye’de
savaşan gruplara silah yollanmasına karşıyız.”

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye sorununda BM’nin genel tavrının belli olduğunu ve olayın
barış odaklı çözümden yana olduğunu söyledi. Dujarric “Genel Sekreter’in Suriye sorununda temel prensibi bel-
lidir. BM’nin tavrı, Suriye’de sorunun çözümü için barış odaklı hareket edilmesini desteklemekte. BM, hangi taraf
olursa olsun herhangi şekilde burada (Suriye’de) savaşan guruplara silah gönderilmesine taraf değildir” dedi.

BM’nin Suriye krizi başlamasından şimdiye kadar daima politik çözüm arayışında olduğunu anımsatan Sözcü
Dujarric, MİT TIR’ları ile ilgili Türk yetkililerinin de ne BM ne de BM Genel Sekreteri’ne konu ile ilgili hiçbir
bilgi veremediğini dile getir

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29178823.asp

IŞİD saldırısında ölenlerin tümü Türkmen çıktı

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / TUZHURMATU (DHA)

3 Haziran 2015

IŞİD’in hafta başında Irak’ın Samarra kentindeki Es-Sirsar böl-
gesinde düzenlediği intihar saldırısında hayatını kaybedelerin tü-
münün Türkmen olduğu ortaya çıktı. IŞİD’le savaşmak için
federal polis bünyesinde Samarra’da görev alan Telaferli polisleri
hedef alan bomba yüklü tankın kullanıldığı terör saldırısında
50’den fazla Türkmen öldü, 100’e yakın da yaralı var.

Teröre kurban giden Türkmenler Kerbela’da düzenlenen cenaze
merasimi ile toprağa verildi. 

Irak Türkmen Cephesi Telafer ikinci büro sorumlusu Kasım Kara
açıklama yaparak, Türkmenlerin de diğer milletler gibi terörle
mücadele ettiğini belirtip şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
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El Ahrar Kitlesi üyesi Fevzi Ekrem Terzioğlu da bir bildiri yayınlayarak göçmeye zorlanan Telaferlilerin zor gün-
lerine rağmen terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele ettiğini belirtti. 

Terzioğlu açıklamasında, Türkmenlerin bugün ülkenin farklı illerinde teröre karşı mücadele ederek kan dökmeye
devam ettiğini söyledi.

Almanya Die Zeit Gazetesi: Türkiye’de AVM’ler Durma Noktasında

04 Haziran 2015 

Alman gazetesi Die Zeit haberinde, Türkiye’de AVM’lerin durma noktasına geldiğini, esnafın günde bir t-şört sa-
tabildiğini, tükenmez kalemin bile taksitle satıldığını belirtti.

Almanya’nın önde gelen 500 bin tirajlı Perşembe günleri piyasaya çıkan haftalık ‘Die Zeit’ gazetesi Almanya’nın
çoğu bölgelerinde dini bayram olduğu için 3 Haziran Çarşamba günü piyasaya çıkan baskısının ekonomi sayfasını
Türkiye’ye ayırdı. Ekonomi muhabiri Michael Thumann imzalı makaleye ‘Erdoğan’ın sözde büyümesi’ başlığı
atıldı.

“AVRUPA’NIN KENARINDA HER ŞEYE HAKİM OLMAK İSTEYEN BİR ADAM VAR”

Türkiye ekonomisi hakkında yazılan makalede şu ifadelere yer verildi: “Avrupa’nın kenarında her şeye hakim
olmak isteyen bir adam var. Denizlerin üzerine köprüler yapıp, dünyayı birleştirmek, dağları kaldırıp devası gök-
delenler yapan adamın ismi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yeşil alanları şantiyeye çeviren ve
basını şantiyeye sokmayan bir ülke. Çünkü çevreyi korumak isteyenler özellikle İstanbul gibi 12 milyon nüfuslu
metropol kentte yeşil alanın azaldığına dikkat çekiyor.”

“ERDOĞAN GÜCÜNÜ İSPATLAMAK İÇİN SEÇİMLERİ KAZANMAK İSTİYOR!

Haberde, İstanbul Boğazına 3. köprü ve 12 şeritli otoyol, havaalanı projesi, devası yapıların inşaat çalışmaları an-
latıldı. Türkiye’de inşaat patlamasının ülkede bir büyüme değil tam aksine gerçeklerden uzaklaştırma bir yaban-
cılaştırma olduğuna yer verildi. 7 Haziran seçimlerinin önemi de haberde vurgulandı. “Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan gücünü ispatlamak için seçimleri kazanmak istiyor” denildi.

“AVM’LER DURMA NOKTASINDA”

Türkiye ve İstanbul’da devasa AVM’lerde alışverişin adeta durma noktasında olduğu ima edildi. AVM’de esnafın
günde bir t-şört sattığı ve iyi bir tükenmez kalem için müşterinin taksit yaptığı yazıldı. Halkın bir düzine kredi
kart kullanıp ihtiyaçlarını karşıladığı belirtilen haberde borçların giderek büyümesine dikkat çekildi. Dev inşaat
projelerinin göstermelik olduğu daha çok gerçek ekonomik büyümeyi göstermediği anlatıldı.

Ekonomistler Endişeli

Gazete ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Refik Erzan ve Bahçeşehir Üniversitesinden
Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in ifadelerine de yer verdi. Gazetedeki habere göre Prof. Dr. Refik
Erzan ekonominin 3 temel direği tüketim, yatırım ve ihracatın ülkede giderek erimesini büyük bir tehlike olarak
gösterdi. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de “Genç nüfusun iş piyasasına entegre olmasını sağlamalıyız. Ekonomi Kal-
kınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) en son verilerine göre Türkiye’de 29 yaşına kadar olan gençlerin 3’de 1’i
işsiz. Küresel ekonomik krizde olan AB ülkelerinde bile işsizlik oranı Türkiye kadar yüksek değil” diye konuştu.

Seçimleri Dünya Nasıl gördü

8 Haziran 2015

AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimlerini dünya Erdoğan’ın yenilgisi olarak gördü.

Guardian: Erdoğan Seçimde Küçük Düşürüldü

Guardian birinci sayfasında Türkiye’deki seçim sonuçlarını “bomba etkisi yaratan bir sürpriz” olarak nitelendirdi.
Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 10 yılın en kötü yenilgisini aldı.
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Gazete, Türkiye’deki genel seçimlere tam sayfa ayırmış. Dış haberler sayfasındaki haberin başlığı, “Erdoğan, Tür-
kiye’deki seçimlerde küçük düşürüldü” oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Guardian Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak, “Tür-
kiye’nin modern zamanlardaki en popüler ve ama aynı zamanda en bölücü lideri” ifadesini kullandı.

SEÇMEN ERDOĞAN’A DAHA FAZLA YETKİ VERMEK İSTEMEDİ

“Sonuçlar seçmenlerin, iktidar partisinin yeni bir anayasa hazırlama Erdoğan’a daha fazla yetki verme girişimini
reddettiğini gösteriyor” diyen gazete, “solcu” bir parti olarak nitelendirdiği HDP’nin Türkiye’nin alışılmadık de-
recede yüksek bir seçim barajı olan yüzde 10’u aştığına dikkat çekerek, partinin aldığı oyu “sürpriz” olarak nite-
lendirdi.

“Paranoya Siyaseti Sandıkta Cezalandırıldı”

Yine Guardian’da Simon Tisdall imzalı yazıda “Paranoya siyaseti sandıkta cezalandırıldı” başlığı kullanıldı.

Dış politika yazılarıyla bilinen gazetenin editör yardımcılarından Simon Tisdall, “Türkiye’de dünkü genel seçimin
ezber sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kişisel bir başarısızlık, ülkenin yaklaşık 18 milyon
güçlü Kürt azınlığı için ise tarihi bir siyasi ilerleme olarak görülecektir.” diye yazdı.

Guardian yazarı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak tarafsız olmasının beklendiğini ancak onun ülkenin dört bir
yanında AKP lehine mitingler düzenlediğini belirtiyor.

ERDOĞAN’IN BÖLÜCÜ TAVRI CEZALANDIRILDI

Tisdall yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Dünkü sonuçların da teyit ettiği gibi Erdoğan kötü bir kampanya yürüttü ve bu nedenle cezalandırıldı. Onun bö-
lücü tavrı seçmenlerce reddedildi. Erdoğan seçimden, zayıflamış, itibarı ve etkisi daha da azalmış bir şekilde çı-
kıyor.”

Financial Times: Türkler Erdoğan’ın Aşırı Hırsına ‘Hayır’ Dedi

Financial Times yazarı David Gardner, Türkiye’de dün yapılan genel seçimlerle ilgili yazısında, “Türkler Erdo-
ğan’ın aşırı hırsına ‘Hayır’ dedi” yorumunu yaptı.

Gazetenin eski Türkiye muhabiri ve dış haberler editörü David Gardner’ın yazısı, Financial Times’ın internet si-
tesinde yer alıyor.

“Cumhurbaşkanının can düşmanı; liberalleri, solcuları ve kadınları da cezbeden Kürt yanlısı ittifaktı” ifadesiyle
başlayan yazı şöyle devam ediyor:

“Erdoğan’ın hep en az iki farklı yüzü oldu. Bunlardan biri çok yetenekli, zaman zaman reformcu, üst üste 10 yarış
kazanmış bir siyasetçi...Diğeri ise inatçı sultan olmaya özenen, aşırı gurur ve paranoyanın takip ettiği, Türklere
atalarından yadigar mülkmüş gibi davranan yüzü...”

Erdoğan’ın “anayasanın öngördüğü yasağı görmezden gelerek” seçim kampanyası süresince mitingler düzenle-
diğini de hatırlatan Gardner, “Türkler onun aşırıya varan kişisel hırslarına ‘Hayır’ dedi” ifadesini kullanıyor.

Gardner, Erdoğan’ın aurasına son darbeyi indirenin CHP ya da MHP değil; liberalleri, solcuları ve kadınları da
kendisine çeken HDP olduğunu yazıyor.

Financial Times yazarı paradoks oluşturduğunu belirttiği bu durumu şöyle açıklıyor:

“Erdoğan, Türklerle Kürtler arasındaki düşmanlığı bitirmek için en çok çalışan liderdi. [...] Ama Erdoğan geçen
sonbaharda, Suriye’deki Kürtleri IŞİD ile bir tuttu. Sonunda Kobani kurtuldu, Kürt hareketinin uluslararası kredisi
arttı ve Erdoğan’ın Kürtler arasındaki kredisi buharlaştı.”
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‘Kendi çevresi bile Erdoğan’ı sorguluyor’

Yazıda AKP’nin hegemonyasını yavaş yavaş zayıflatan başka nedenler olduğuna da dikkat çekiliyor ve durgunluk
yaşayan ekonominin bu nedenlerden biri olduğu vurgulanıyor.

“Ekonomi çok iyi giderken, hemen hemen kimsenin liderlerin davranışlarını sorgulamadığını” belirten Gardner,
Erdoğan’ın yakın çevresine de uzanan yolsuzluk iddialarının bile, onun 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimini ka-
zanmasını engellemediğini ifade ediyor.

“Ama şimdi ekonomi durgunluk yaşıyor, kişi başına düşen milli gelir 2007’den bu yana artmadı, yatırımlar iler-
lemiyor ve lira dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde...Bu hal içinde, Erdoğan’ın dengesiz davranışları,
kendi çevresi içinde bile sorgulanır hale geldi.”

Yazıda ayrıca Erdoğan hükümetlerinin Türkiye’yi, “Suriye’ye açılan bir cihatçı boru hattı”na dönüştürdüğü, Suriye
ve Irak’tan gelebilecek cihatçı tehditleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor.

“Bundan sonra ne olacak?” diye soran Gardner, Türkiye’de kurulması muhtemel hükümete dair öngörülerini de
yazıyor:

“Bu kadar kutuplaşmış bir ortamda, bir azınlık hükümetinin uzun süre hayatta kalabilmesi beklenemez...Davutoğlu
MHP ile koalisyon kurmayı deneyebilir, ama bu Kürtleri uzaklaştırır. [...] CHP de Türkiye’nin son derece ihtiyaç
duyduğu muhalefeti yapacak kadar olgunlaşmadı. Erdoğan yetkisini erken seçim çağrısı yapmak için kullanabi-
lir.”

Gardner’ın ihtimal verdiği olasılıklardan biri ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, kurucuları arasında olduğu
AKP’de yeniden varlık göstermesi.

“Başkanlık sistemine karşı çıkan ve Nisan’da kutuplaştırmaya son verilmesi çağrısı yapan Gül’ün AKP içinde şu
ana kadar hayal kırıklığına uğrattığı bir taraftar kitlesi var. Demirtaş ve HDP, Erdoğan’ın ihtiraslarını boşa çıkar-
dılar.”

“Belki de sıra, Sayın Gül’dedir.”

New York Times: ‘Türkiye’nin İktidar Partisi Parlamentoda Çoğunluğu Kaybetti

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde olan The New York Times gazetesi, Türkiye’deki
seçim sonuçlarını, “Türkiye’nin iktidar partisi parlamentoda çoğunluğu kaybetti” başlığıyla duyurdu.

The New York Times, Türkiye’de seçmenlerin, partisi parlamentoda çoğunlu kayben Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’a “ders verdiği”ni ve seçim sonuçlarının, “Anayasa’yı yeniden yazarak gücünü artırmaya heveslenen Er-
doğan’a bir darbe” olduğunu vurguladı.

http://odatv.com/n.php?n=erdoganin-bolucu-tavri-cezalandirildi-0806151200

2015 Genel Seçimleri’nde yurtdışı oy oranları

8 Haziran 2015

Yurtdışından gelen oylarda şu an itibarıyla sıralama Ak Parti, HDP, CHP ve MHP şeklinde. Şu ana kadar sayılan
oylara göre AK Parti yüzde 49.30, HDP 21.03, CHP 17.02 MHP 9.15 oy oranında.

Türkiye genelindeki sonuçlar kadar merak edilen bir diğer konu da yurtdışı oylarıydı. Yurtdışında ve gümrüklerde
1 milyon 30 binden fazla oy kullanılmıştı. Yurtdışından gelen oylarda şu an itibarıyla sıralama Ak Parti, HDP,
CHP ve MHP şeklinde. Şu ana kadar sayılan oylara göre AK Parti yüzde 49.30, HDP 21.03, CHP 17.02 MHP
9.15 oy oranında.

AK PARTİ: Cezayir, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Avusturya, Bosna Hersek, Romanya, İran,
Ürdün, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Avustralya, Norveç
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CHP: Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Bulgaristan,
İsrail, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan

MHP: Arnavutluk

HDP: Kanada, Polonya, İtalya, Ukrayna, Finlandiya, Kazakistan, Japonya, Yunanistan, İsveç, Birleşik Krallık

DİĞER: Mısır,Sudan, Umman, Yeni Zelanda, Gürcistan

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29225400.asp

Dünya’dan oy Manzaraları

8 Haziran 2015

Bu seçimlerde hükümet oylamasına, Cumhurbaşkanlığı oylamasının dışında ilk defa yurt dışındaki Türk vatan-
daşları da katıldı. Yurt dışından ilginç sonuçlar çıktı.

Mao Zedung’un kurucusu olduğu Komünist Çin Halk Cumhuriyet’inde Vatan Partisi’ne 6, AKP’ye 14, HDP’ye
22, MHP’ye 41, CHP’ye 59 oy çıktı. Ayrıca Çin’in başkenti Pekin’den Liberal Demokrat Parti’ye ve Saadet Par-
tisi’ne de 1 oy çıkması dikkat çekti.

İran’da AKP birinci çıkarken kullanılan oyların yüzde 60’ını aldı. CHP’ye 48, HDP’ye 37, MHP’ye 29, Saadet
Partisi’ne 6, LDP, DSP ve Vatan Partisi’ne de 2’şer oy çıktı.

İsrail’de ise CHP birinci parti çıkarken AKP ikinci oldu. Sayılan oylara göre CHP 83, AKP 50, HDP 43, MHP 19
oy aldı. İsrail’de Doğru Yol Partisi’ne de 1 oy çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde katılım yüksekti. AKP kullanılan oyların 5 bin 140’ını alarak birinci parti
oldu. CHP 3 bin 525, HDP 2 bin 583, MHP bin 840 oy aldı.
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Amerika’da ise CHP açık ara önde birinci parti oldu. Kullanılan oyların yüzde 44.47’sini alan CHP’ye, 7 bin 670
oy atıldı. HDP 4 bin 112, AKP 2 bin 856, MHP bin 546 oy aldı.

http://odatv.com/n.php?n=dunyadan-oy-manzaralari-0806151200

Obama: Türk makamları da problemin farkında

9 Mayıs 2015

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (AA)

ABD Başkanı Barack Obama, Irak ve Suriye’deki “yabancı savaşçıların artması” konusunda daha çok ilerleme
kaydetmeleri gerektiğine işaret ederek, “Bunların hepsi engellenemez, fakat bir çoğu daha iyi bir iş birliği, koor-
dinasyon ve bilgi paylaşımı sağlarsak engellenebilir” dedi.

Obama, Almanya’nın ev sahipliğinde Krün şehrindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Zirvesi dolayısıyla yapmış
olduğu basın toplantısında, zirvede alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye ve Irak’a yabancı savaşçıların gitmesinin engellenmesi noktasında ilerleme kaydettiklerini belirten Obama,
“Hala binlerce yabancı savaşçının Suriye’ye geçtiğini ve sonrasında da Irak’a gittiklerini görüyoruz” dedi.

Suriye ve Irak’a giden yabancı savaşçıların engellenmesi noktasında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade eden
Obama, şunları söyledi:

“Bunların hepsi engellenemez, fakat bir çoğu daha iyi bir iş birliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımı sağlarsak en-
gellenebilir ve Türkiye-Suriye sınır bölgesinde olan bitenin daha etkin izlenmesiyle engellenebilir. Biz bu alanda
Türk makamları ile daha çok iş birliği yapmak istiyoruz ki; Türk makamları da bu problemi biliyorlar, ancak bu
alanda ihtiyaçları olan kapasiteyi tam olarak artırmış değiller. Bu bizim üzerinde çok zaman harcamamız gereken
bir konu. Eğer yabancı savaşçıların gidişlerini azaltabilirsek, sonrasında bölgede bulunan DAEŞ güçlerini izole
edebilir ve zayıflatabiliriz.”

DAEŞ tarafından işgal edilen ve yerli halkın düzeninin altüst edildiği bölgelerde DAEŞ’i püskürtmek için belirgin
bir ilerleme sağladıklarını söyleyen Obama, fakat Ramadi örneğinde olduğu gibi halkın yerinden edildiği bölge-
lerde DAEŞ militanlarının çok hareketli olduklarını, fırsat kolladıklarını ve saldırgan olduklarını belirtti.

Irak güçlerinin eğitimlerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Obama, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Irak güvenlik güçlerinin daha fazla çevik bir şekilde eğitilmesini, iyi donanımlı olmasını ve hadiseye odak-
lanmış olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı İbadi de aynı şeyi istiyor. Bu konuyla ilgili uygulayabileceğimiz bir
çok plan üzerinde duruyoruz; Irak güvenlik güçlerinin sayısının artırılmasını hızlandırmak gibi. Uygun şekilde
eğitilmiş, donanımlı ve stratejik ve iyi bir liderliğe odaklanmış... Bu konuyla ilgili plan Pentagon tarafından so-
nuçlandırıldığında bana sunulacak ve ben de bunu Amerikan halkıyla paylaşacağım.”

Obama, Irak ordusunun eğitilmesine ilişkin tamamlanmış bir stratejilerinin olmadığını ifade ederek, bunun Iraklılar
tarafından yerine getirilmesi gereken taahhütlere bağlı olduğunu ve konuyla ilgili detayların belli olmadığını söy-
ledi.

-”Rusya’ya yaptırımlara devam”

Obama, G7 Zirvesi’nde Ukrayna’daki iç karışıklıkların da gündeme geldiğine işaret ederek, “G7 Ukrayna’yı des-
teklemeye devam edecek” dedi.

Ukrayna’nın ekonomisi ve demokrasisini güçlendirmesi için gereken ekonomik ve teknik desteğin sağlanacağını
kaydeden Obama, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda şiddet uygulamaya devam ettiğini, Ukrayna’nın egemenli-
ğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

İki yıldır G7 zirvelerinin Rusya’sız yapıldığını hatırlatan Obama, “G7’nin her üyesi Ukrayna’ya uyguladığı sal-
dırgan tavırdan dolayı Rusya’ya uygulanan yaptırımlara devam edecek” ifadelerini kullandı.
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Yaptırımlar sonrasında Rus ekonomisinin ciddi şekilde zayıfladığını söyleyen Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ruble ve yabancı yatırımlar düştü, enflasyon arttı. Rus merkez bankası rezervlerinde 150 milyar dolarlık bir
kayba uğradı. Rus bankaları uluslararası pazarlarının adeta dışında bırakıldı. Rus enerji şirketleri hizmet veremi-
yorlar ve teknolojileri için kapsamlı enerji projelerine ihtiyaçları var. Rusya ekonomisi derin bir ekonomik dur-
gunluk yaşıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya sergilediği tavır Rusya’yı ve Rus halkını incitiyor.”

Obama, “G7 zirvesinde diplomatik çözüm aramaya devam edecek olmamıza rağmen Rusya’ya uygulanan yaptı-
rımlar, Rusya, Minsk Anlaşması’nda doğan zorunluluklarını yerine getirmediği sürece devam edecek. G7 ihtiyaç
duyulması durumunda Rusya’ya uygulanan yaptırımların belirgin bir şekilde artırılmasını da açıkça ifade ediyor”
diye konuştu.

- “İran’ın elinde tarihi bir fırsat var”

Avrupa’daki güncel dış politika konularından başka İran ile devam eden nükleer müzakerelerin de zirvede gündeme
geldiğini belirten Obama, “İran uluslararası toplumun nükleer programı hakkındaki kaygılarını gidermek için
tarihi bir fırsata sahip ve İran’ın bu fırsatı görmeye ihtiyacı olduğu kararına vardık” diye konuştu.

http://haber.star.com.tr/dunya/obama-turk-makamlari-da-problemin-farkinda/haber-1035102

AİHM Ermenistan’ı mahkum etti.

16 Haziran 2015

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Azerbaycanlı göçmenlerin evlerine dönmelerini en-
gelleyen Ermenistan’ı mahkum etti.

AİHM kararında, Ermenistan’ın, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mal ve mülkiyetin korunması ile ilgili 1.
Protokolün 1. Maddesi, özel ve aile yaşamına saygı ile ilgili 8. Maddesi ile etkili başvuru hakkı ile ilgili 13 mad-
desini ihlal ettiği” bildirildi. AİHM, tazminat kararını ileri bir tarihte vereceğini açıkladı.

Azerbaycanlı “Çıragov ve diğerleri Ermenistan’a karşı” 6 başvuru sahibi, 1992 yılında Ermenistan’ın Azerbaycan
topraklarından Laçin’i işgal ettikten sonra zorunlu olarak göçe tabi tutulan başvuru şikayetçiler, Ermenilerin kont-
rolündeki evlerine ve topraklarına dönemedikleri gerekçesiyle 2005 yılında AİHM’e başvuruda bulunmuştu.

AİHM, “Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da işgal ettiği bölgelerde yargısal sorumluluğu bulunduğuna” hükmede-
rek, “başvuru sahiplerinin evlerine dönmeleri engellenerek insan hakları ihlali yapıldığını” kararlaştırdı.
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Karar, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’ı işgalinin ardından evlerine ve topraklarına dönemeyen yüz binlerce Azer-
baycanlı göçmeni ilgilendirdiği için büyük önem taşıyor.

Kararda, barış görüşmelerinin sürmesinin, Ermenistan hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmesine engel
olmadığı uyarısında bulunuldu.

AİHM’in ilgili dairesi, pek çok unsuru içermesi itibarıyla 9 Mart 2010’da davanın büyük daire tarafından görül-
mesini kararlaştırmıştı. Azerbaycan 15 Eylül 2010’da davaya müdahil taraf olarak katılma kararı almıştı.

AİHM, 15 Eylül 2010’da ilk duruşmayı düzenlemiş ve 22 Ocak 2011’de başvurunun incelenmeye alınmasına
hükmetmişti. 17 yargıçtan oluşan büyük daire, 22 Ocak 2014’te dava ile ilgili ikinci oturumu düzenleyip tarafların
görüşlerini dinlemişti.

Son oturumda ise AİHM Başkanı Din Spielmann’ın başkanlığındaki mahkemeye Azerbaycan tarafından müdahil
olarak Hanlar Haciyev, Ermenistan tarafından ise Alvina Gülümyan katıldılar.

http://www.haberazerbaycan.com/haber/516/azerbaycanli-avrupada-ermenistana-dava-acip-kazandi.html

Dünya Süleyman Demirel’in ölümünü böyle gördü

17 Haziran 2015

Uluslararası ajansların acil koduyla geçtiği haberi dış basın şöyle duyurdu:

AFP: Türk siyasetinde yarım asrı aşkın süreye damga vuran dev bir figür olan eski cumhurbaşkanı ve başbakan
Süleyman Demirel 90 yaşında hayatını kaybetti.

AP: Türk siyasetinde son yarım asrın en baskın figürlerinden biri olan Süleyman Demirel yaşamını yitirdi. Dok-
torlar, 90 yaşındaki Demirel Ankara’daki Güven Hastanesi’nde saat 02.05’te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp
yetmezliğinden öldüğünü açıkladı.

REUTERS: Türkiye’nin iki kez ordu tarafından devrilen ve yedi kez iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel yaşamını yitirdi.
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NEW YORK TIMES: Türkiye’de yedi dönem başbakanlık yapan ve ülkenin şiddet, ekonomik durgunluk ve as-
keri iktidarla mücadele ettiği yıllarda siyaseti domine eden Süleyman Demirel hayatını kaybetti.

Soyadı “demir el” anlamına gelen Süleyman Gündoğdu Demirel, 1 Kasım 1924’te Türkiye’nin güneybatısındaki
İslamköy’de doğdu. Doğduğu kent Isparta’daki havaalanı ve yerel üniversiteye onun adı verildi.

BBC: Hastane yetkilileri, Türkiye’nin eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 90 yaşında öldüğünü açıkladı.
Sayın Demirel, 1993’ten 2000’e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı.

1964-1990 yılları arasında Adalet Partisi liderliği yapan Sayın Demirel dahil çok sayıda politikacı, 1980’deki
askeri darbenin ardından siyasetten men edilmişti. Bu yasak 1987’de kaldırılınca, Sayın Demirel’e iktidar yolu
açılmış oldu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29304747.asp

Rusya’dan Türkiye’ye ‘İsmailova’ notası

18 Haziran 2015 

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gittiği düşünülen Rus öğrenci Mariam İsmai-
lova’nın kaybolmasına ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi.

Rus Büyükelçiliği Basın Müşaviri İgor Mityakov, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Türk Dışişleri Ba-
kanlığı’nın İsmailova’nın Türkiye topraklarına girişine dair henüz bilgi vermediğini belirtti.

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1092457-rusyadan-turkiyeye-ismailova-notasi

En fazla sığınmacıya yer veren ülke Türkiye

18 Haziran 2015 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 2014 Küresel Eğilimler Raporu yayımlandı.
Dünya genelinde geçen yıl zorla yerlerinden edilen, mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısının
rekor seviyede artarak yaklaşık 60 milyona ulaştığı açıklandı.Raporda “Dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği
yapan ülke Türkiye. Uluslararası dayanışma, Türkiye’nin çabalarının yanında çok zayıf kaldı” ifadelerine yer ve-
rildi.

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında raporu tanıtan BMMYK Komiseri Antonio Guterres, “Dün-
yadaki bütün çatışmaların kurbanlarını destekleyecek kaynağımız yok ve artık bütün yaraları sarabilecek durumda
değiliz. İhtiyaçlar her geçen gün artıyor ve 2015 bütçemiz geçen yıla göre 200-300 milyon dolar daha az” dedi.

Rapora göre, 2014’te savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı rekor seviyede arttı ve 13,9
milyon kişi zorla yerlerinden edildi.

Son dört yılda evlerini terk ederek başka yerlerde sığınma aramak zorunda kalanların sayısının dört kat arttığı
ifade edilen raporda, geçen yıl her gün ortalama 42 bin 500 kişinin yerlerinden edildiğine dikkati çekildi.Dünya
genelinde yerlerinden edilen yaklaşık 60 milyon kişinin 19,5 milyonunu mülteciler, 38,2 milyonunu ülke içinde
yerlerinden edilenler, 1,8 milyonunu ise sığınmacılar oluşturuyor. Rapora göre, dünyadaki mültecilerin yüzde
86’sına gelişmekte olan ülkeler evsahipliği yapıyor.

EN FAZLA SIĞINMACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPAN TÜRKİYE

Son dönemde sınırdaki çatışmalardan kaçanlara Türkiye’nin bir kez daha cömertçe kapılarını açtığını ve şimdiye
kadar hiçbir yardım almaksızın Suriyeli sığınmacılara kendi bütçesinden 6 milyar dolardan fazla para harcadığını
ifade eden Guterres, “Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya evsahipliği yapan ülke Türkiye. Uluslararası daya-
nışma, Türkiye’nin çabalarının yanında çok zayıf kaldı” dedi.
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Rapora göre, Pakistan ise 1,51 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ikinci ülke. Pakistan’ı sıra-
sıyla Lübnan (1,15 milyon), İran (982 bin), Etiyopya (659 bin 500) ve Ürdün (654 bin 100) izliyor.

MÜLTECİLERİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI ÇOCUK

Rapor, Suriye’deki insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Dünyadaki mültecilerin yüzde 53’inden fazlası
sırasıyla Suriye, Afganistan ve Somali’den geliyor.

Dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 51’ini ise çocuklar oluşturuyor.

Suriye nüfusunun yüzde 40’ı yani 7,6 milyon kişi halen yerlerinden edilmiş durumda ve 3,88 milyon Suriyeli ise
mülteci konumunda. Irak’ta ise geçen yıl 3,6 milyon kişi yerlerinden edildi.

Sahraaltı Afrika’da ise geçen yıl ülkelerinde yerlerinden edilenlerin sayısı yüzde 17 artış göstererek 11,4 milyona
ulaştı, 3,7 milyon kişi ise mülteci konumuna düştü. Etiyopya, Afrika’nın en çok mülteciye evsahipliği yapan ülkesi
oldu.

Asya’da ise geçen yıl yerlerinden edilenlerin sayısı yüzde 31 artarak 9 milyona ulaştı.

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1092549-en-fazla-siginmaciya-yer-veren-ulke-turkiye

Yunanistan Türk Akımı’na dahil oldu

19 Haziran 2015

Rusya, Türk Akım boru hattı projesinin Yunanistan’a uzatılması için Atina ile hükümetler arası anlaşma imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk
Akımı projesine son hali verilmişti.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Yunanistan ile hatta eşit hisse sahibi
olacaklarını söyledi.Rusya, Ukrayna’daki Moskova yanlısı hükümetin devrilmesi ve Ukrayna’ya ait Kırım yarı-
madasını ilhak etmesinden bu yana, Avrupa’ya doğalgaz sevkinde kilit rol oynayan bu ülkeyi kullanmayan enerji
nakil güzergahları bulmaya çalışıyor. Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak yeni bir güzergah arayan Rusya, AB’den gelen
itirazların ardından Avrupa’ya gaz taşıyacak Güney Akım Projesi’ni de geçen yıl Aralık ayında iptal etti.

‘KESİN ANLAŞMA YOK’

Güney Akım yerine, Karadeniz’den Trakya’da karaya çıkacak dört hatlı yılda 63 milyar metreküplük Türk Akım
projesini gündeme getiren Rusya, Yunanistan ile hattın uzatılması konusunda anlaşma imzalamış olmasına karşılık
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henüz Ankara ile kesin bir hükümetler arası anlaşmaya varmış değil.Türkiye-Yunanistan sınırında son bulacak
Türk Akım projesinde Avrupa’ya doğalgaz satışı için Yunanistan sınırında bir sevk noktası kurulması gerekiyor.

Rusya hattın Avrupa’ya devamı için kendisi ile doğalgaz ticaret bağlarını koparmak isteyen AB ülkelerini de ikna
etmek zorunda.Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya, Türk Akım’ın yanı sıra kıtaya Baltık Denizi
üzerinden doğalgaz taşıyacak iki yeni boru hattı projesi üzerinde çalışıyor.Gazprom CEO’su Alexei Miller’in Reu-
ters’a yaptığı açıklamaya göre bu iki yeni hat Türk Akım’a rakip değil.

‘RUSYA TÜRK AKIMINI KALDIRAMAZ’

Avrupa Enerji Topluluğu Sekretaryası Direktörü Janez Kopac, Türk Akımı’nın Rusya’nın Ukrayna’yı baypas
etmek için önerdiği bir proje olduğunu fakat bunun maliyetlerini kaldıramayacağını belirtti. Türk Akımı’ndaki
son gelişmeleri  değerlendiren Kopac, Rusya’nın iptal edilen Güney Akım projesi için aldığı malzemeleri Türk
Akımı’nın ilk ayağında kullanacağını savundu. Kopac, Rusya’nın bu yatırımı çıkmaza düştüğü için yaptığını dile
getirerek, “Rusya, Güney Akım için aldığı malzemeleri ikinci el olarak ya zararına satacaktı ya da başka bir şekilde
değerlendirecekti. Türk Akımı bu malzemelerin değerlendirileceği proje oldu” ifadelerini kullandı. Türk Akımı’nın
Avrupa’ya Rus gazını daha uzun mesafede götüreceğine işaret eden Kopac, şöyle konuştu:

“Rusya, bu şekilde Ukrayna’yı baypas etmek istiyor fakat Ukrayna Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak en makul rota.
Türk Akımı daha uzun bir güzergah çiziyor. Bu mesafe ise daha fazla maliyet demek. Ben Türk Akımı’nda eko-
nomik bir mantık görmüyorum. Proje Rusya’nın Ukrayna’yı saf dışı bırakmak için ortaya attığı bir proje fakat
Rusya bunun maliyetlerini kaldıramaz. Zaten projenin Türkiye’ye uzanan ilk ayağını bile inşa etseler, şu an Uk-
rayna üzerinden Batı Hattı ile Türkiye’ye gönderilen rotayı baypas etmiş olacaklar. Rusya, Türk Akımı projesi ile
Batı Hattı’nı ortadan kaldırarak Ukrayna’yı işlevsizleştirmiş oluyor.” Türkiye Batı Hattı’ndan yılda 14 milyar
metreküp gaz ithal ediyor. Türk Akımı’nın Türkiye’ye uzanacağı ilk ayak ise 15,75 milyar metreküp kapasiteli
olurken, Türk Akımı’nın tamamı yılda 63 milyar metreküp gaz taşıyacak. (A.A.)

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29327429.asp

İsrail’le Roma’da gizli görüşme iddiası

23 Haziran 2015

MAVİ Marmara baskınından sonra diplomatik ilişkilerin ikinci katip düzeyine düştüğü İsrail’le ilişkileri yeniden
canlandırmak için Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun Roma’da İsrail Dışişleri Direktörü Dore
Gold ile gizli bir görüşme yaptığı bildirildi.

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin bu iddiası, isminin açıklanmasını isteyen bir Türk kaynak tarafından da
doğrulandı. Haaretz görüşmenin dün yapıldığını yazarken, Türk kaynak tarih konusunda bir bilgi vermedi.

Müsteşar Sinirlioğlu, geçen cumartesi günü Hürriyet’in “İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere bir Türk’ün
arabuluculuk ettiği” iddiasını yayınlayan Wikileaks belgeleriyle ilgili sorusunu yanıtlarken, “Bir bilgim yok. Ben
Roma’da tatildeyim” demişti.

Sinirlioğlu, daha önce Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Roma’daki görüşmelerde Mavi Marmara’da ölen Türklerle ilgili tazminat ve ilişkilerin yeniden rayına oturtul-
masının ele alındığı ileri sürüldü.

Karşılıklı büyükelçi atanması ile Suriye’deki gelişmelerin de görüşmede gündeme geldiği iddia edildi. Tazminatla
ilgili İsrail’in geçen Mart ayında ismi açıklanmayan

Musevi bir işadamı aracılığıyla mağdur avukatlarına 1 milyar dolar teklif ettiği ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu da Mart 2013’te ABD Başkanı Barack Obama’nın girişimiyle o dönem
Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29353899.asp
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‘İngiltere Türkiye ile IŞİD kırmızı hattı kurmalı’

23 Haziran 2015

IŞİD’e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen İngiltere vatandaşlarının durdurulması için İngiltere ve
Türkiye arasında 7 gün 24 saat açık tutulacak bir kırmızı telefon hattı kurulması talep edildi.

İngiltere Parlamentosu’nun İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz, çocuklarıyla birlikte Türkiye üzerinden Su-
riye’ye geçen üç İngiltere vatandaşı kız kardeş konusunda açıklama yaparken Türkiye’yle koordinasyonun da ar-
tırılması gerektiğini söyledi.

“İlk etapta İstanbul ve İngiltere arasında bir kırmızı telefon hattı kurulmalı. IŞİD 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul
Konsolosluğumuz da aynı şekilde çalışmak durumunda” dedi.

Suriye’ye geçmeye çalışan İngiltere vatandaşları gibi aciliyeti olan konular için e-mail’lere güvenemeyeceklerini
ifade eden Vaz, “Acil durumların üstesinden gelebilecek bir sistem oluşturmamız gerekiyor” dedi.

İngiltere Parlamentosu İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz, Türkiye ile işbirliğinin artırılması gerektiği görü-
şünde.

Geçen hafta İngiliz Guardian gazetesi İngiltere emniyet birimlerinin Türkiye’de sadece bir terörle mücadele uzmanı
bulundurduğunu yazmış, Scotland Yard da eleştirilere yazılı olarak yanıt vermişti.

Yapılan açıklamada emniyetin İngiltere sınırları dışında bir yetkisinin bulunmadığı hatırlatılmış ve “Gidip başka
ülkelerde ofis açamayız. İlgili ülkelerle sürekli olarak sıkı işbirliği içerisindeyiz” denmişti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Vaz’ın bir diğer önerisi ise ‘Kayıp şahısların aileleriyle acilen irtibata geçilmesi’ yö-
nünde oldu. “Ancak bu şekilde Suriye’ye gitmeye çalışanlarla irtibat kurma şansı yakalayabiliriz” diyen Vaz, Baş-
bakan David Cameron’dan da farklı etnik ve dini toplulukları birbirlerine karşı kışkırtacak açıklamalar yapmaktan
kaçınmaya çağırdı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29356307.asp

AİHM’den üç Türkiye kararı

24 Haziran 2015

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yerel bir gazetenin kendisini
hedef göstermesine karşı önlem alınmaması nedeniyle açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulun-
madığına karar verdi.

Demirtaş’ın 2009’da kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi olduğu dönemde Bolu’da bir yerel gazetede
2007’de I.E. imzasıyla yer alan “Türk, işte düşmanın” başlıklı bir haber nedeniyle yargıya başvurdu. Yargı kanadı
ise I.E.’nin kullandığı güçlü dile rağmen medya özgürlüğü bağlamında kabul edilebilir eleştiri sınırları içinde kal-
dığı gerekçesiyle cezai süreç başlatmayı reddetti. Demirtaş ‘kendisi için ölüm riski yaratan’ yazıyı kaleme alan
I.E.’nin cezalandırılmasının reddedilmesi nedeniyle Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)
yaşam hakkını garanti altına alan 2’nci maddesini ihlal ettiği teziyle konuyu 2009’da AİHM’ye taşıdı. Mahkeme,
Türkiye’de yargıya yapılan başvuruda acil yaşam riski vurgusu yapılmadığını, yazı sonrasında üçüncü kişilerden
ölüm tehdidi geldiğine yönelik şikayet olmadığını ya da koruma önlemi talep edilmediğini not ederek 1’e karşı 6
oyla AİHS’nin 2’nci maddesinin ihlal edilmediğine karar verdi.

‘ATATÜRK’E HAKARET’ DAVASINDA İHLAL KARARI

AİHM, Deniz Kuvvetleri’nde görevliyken yaptığı bir gemi denetiminde bir görevliye duvardaki Atatürk resmi
için “Daha büyük kellesini assaydın bari” dediği için hakkında askeri mahkemede dava açılan Ömer Fuat Özçe-
lebi’nin Türkiye’ye karşı başlattığı yargı sürecini Ankara aleyhine sonuçlandırdı. AİHM, 5816 sayılı Atatürk’ü
koruma kanunu çerçevesinde 1997’den bu yana askeri yargıyla sivil yargı arasında hapis ve para cezalarıyla gidip
gelen davada Türkiye’nin AİHS’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan 10’uncu maddesini ihlal ettiğine karar
verdi.
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GİZLİ TANIKLA YARGILAMAYA CEZA

GİZLİ bir tanığın ifadesi üzerine yasadışı örgüt üyesi olmaktan tutuklanan Ahmet Balta ve Ahmet Gökşen Demir
adlı kişilerin açtığı davayı karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin adil yargılanma
hakkı ihlalinde bulunduğuna karar verdi. Balta ve Demir 2009 yılında 14 kişiyle birlikte PKK üyeliğiyle suçlandı.
Davacılar, gizli tanığın 5276 sayılı kanun kapsamında kapalı bir duruşmada dinlenmesinin ardından iddiaları red-
detmelerine ve gizli tanığın dinlenme biçimine itiraz etmelerine rağmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar
2010 sonunda Yargıtay’da onanınca konu 2012 sonunda AİHM önüne geldi. Süreçte suçlananların da gizli tanığa
soru sorabileceğine dikkat çeken AİHM, sanık haklarına adil bir davanın gerektirdiğiyle uyumlu olmayan kısıtlama
uygulandığını belirtti. Mahkeme kararı gereği Türkiye, davacılara toplam 4 bin Euro tazminat ödeyecek.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29363455.asp

Schengen faturası 48.8 milyon euro

25 Haziran 2015

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın TBMM’de kabulünün ardından
geçen bir yıllık sürede Türk vatandaşlarının ödedikleri vize harçları toplamı 48.8 milyon euroya ulaştı.

Geçen bir yılda, Türk vatandaşları AB üye ülkelerine 813 bin kısa süreli (C tipi) Schengen vize başvurusu yaptı.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran, Avrupa Komisyonu’nun, anlaşmanın imzalanması
öncesinde, Türkiye’nin 72 teknik kriterden, 22 kriteri karşılamış veya karşılamaya yakın olduğunu, 40 kriterin
bir bölümünü karşıladığını, 10 kriteri ise karşılamadığını teyit ettiğini anımsattı.

Yaptığı yazılı açıklamada, vize serbestliği diyaloğunu ileri aşamaya taşıyacak reformlara gerekli önceliğin veril-
mediğine işaret eden Ceran, “Vize serbestliği diyaloğunu büyük ölçüde olumlu etkileyecek; özellikle veri güven-
liği, entegre sınır yönetimi ve geri kabul mekanizmalarına ilişkin bir takım yasal düzenlemenin henüz etkin bir
şekilde yerine getirilmemesi, sürecin geleceği için tehlike oluşturuyor” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29376624.asp
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Amerikan dumanına bir yılda 550 milyon dolar

25 Haziran 2015

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin imalat sanayiindeki yabancı kontrol oranı sıralamasında tütün ürünleri yüzde
89’la ilk sıraya yerleşti. 2008 yılında TEKEL’in özelleştirilmesiyle başlayan sürecin ardından hızla kan kaybeden
Türk tütüncülüğü üretimde adeta dibe vururken, Amerikan blend sigaralar için 2014 yılında 90 bin ton tütün ithal
eden Türkiye 550 milyon dolar ödeyerek tütünde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2013 yılına ait Yabancı Kontrollü Giri-
şim İstatistiklerini yayınladı. Buna göre
Türkiye’de üretim değerine göre 2013
yılı sanayi ve hizmet girişimlerindeki
yabancı kontrol oranı yüzde 13 olarak
gerçekleşti. Türkiye’deki üretimi kont-
rol eden ülkelerin başında yüzde 2,3’le
Almanya gelirken ABD ve Fransa bu
ülkeyi takip ediyor.

TÜTÜNÜN YÜZDE 90’I YABANCI-
LARIN KONTROLÜNDE

Yabancılar tarafından kontrol edilen
imalat sanayinin başında tütün ürünleri
yer aldı. 2008 yılında TEKEL’in ‘Bri-
tish American Tobacco’ şirketine satıl-

masının ardından hızla kan kaybeden Türk tütüncülüğünün kısa süre içerisinde yabancıların tekeline girdiğinin
gözler önüne serildiği TÜİK verilerine göre tütün ürünleri imalatının yüzde 89,3’ü yabancılar tarafından kontrol
ediliyor.

TÜTÜN, OTOMOTİV VE ECZACILIK YABANCILARIN TEKELİNDE

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretimin, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştığı kayde-
dilen TÜİK verilerine göre, imalat sanayindeki alt sektörlerdeki yabancı kontrol oranı tütün ürünlerinin ardından
yüzde 45 ile motorlu kara taşıtı ikinci, yüzde 42’lik oranla eczacılık ürünleri ise üçüncü sırada yer aldı.

TÜTÜN ÜRETİMİ 12 YILDA 580 BİN TONDAN 88 BİN TONA DÜŞTÜ

Türkiye’nin tütün üretimine ilişkin bir açıklama yapan Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Yaşar Turan Gülümser
ise Türk tütüncülüğünün kan
kaybettiğine dikkat çekerek,
“2000’li yılların başında
Ege’de 300 bin üretici 110
bin ton, Türkiye genelinde ise
580 bin üretici 196 bin ton
tütün üretirken 2013 ürün yı-
lında bu rakam Ege’de 58 bin
üretici 68 bin tona, Türkiye
genelinde ise 81 bin 800 üre-
tici 88 bin tona düştü. 2014
ürün yılında ise Ege’de 43 bin
üreticinin 48 bin ton, Türkiye
toplamında ise 65 bin üretici-
nin 68 bin ton tütün üretmesi
bekleniyor” dedi. 
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2014’TE 90 BİN TON TÜTÜNE 550 MİLYON DOLAR ÖDEDİK

Türkiye’de 2014 yılında 525 milyon dolar bedelle yaklaşık 70 milyon kilogram tütünün ihraç edildiğini hatırlatan
Yaşar Turan Gülümser, buna karşın, 2002’den itibaren Türkiye’de üretilmeye başlanan Amerikan blend sigaralar
için 55 bin 800 ton ile başlayan tütün ithalatının, 2014’te rekor kırarak yaklaşık 90 bin tona ulaştığını ve 550
milyon dolar ödendiğini söyledi. 2002’den bu yana tütün ithalatındaki artışın yüzde 61’e ulaştığını belirten Gü-
lümser, “Yıllarca ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan tütün, 2012 yılında bu üstünlüğünü yitirerek
tütün ticaretinde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçiş yapmıştır” diye konuştu.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SİGARA FİRMALARINI ZORLUYOR

Özellikle oryantal tütün üreticisi rakip ülkeler Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da hükümet ve ilgili ma-
kamların sigara firmalarına yaptıkları dayatmalar sonucunda söz konusu ülkelerin pazar paylarını koruduğunu
anımsatan Gülümser, bulunduğumuz coğrafyada Lübnan’da da tütün üretiminin devlet tarafından desteklendiğini
ve sigara üreticisi firmaların sattıkları sigaralarda yer alan tütün miktarı kadar tütünü, Lübnan’dan satın almaya
zorunlu tutulduğunu kaydetti. Türkiye’nin ise bölgesinde en büyük yaprak tütün üreticisi olmasının yanı sıra sigara
firmaları için tüketim potansiyeli olarak dünyanın en cazip pazarlarından birisi olduğunu, ancak bu gücünü kul-
lanamadığını ifade eden Gülümser, söz konusu ülkelerdeki uygulamaların Türkiye’de de hayata geçirilmesinin
yerli tütün üretiminde dikkate değer bir katkı sağlayacağını söyledi.

ÜRETİMDEN KOPARILAN ÇİFTÇİLER MADENDE CAN VERDİ

Tütün üretiminin yoğun olduğu EGE Bölgesi’nde üretimden koparılan çiftçilerin Soma örneğinde olduğu gibi
ucuz ve niteliksiz işgücü olarak madenciliğe yönelmesi, özelleştirmelerin sosyal maliyetini de ortaya koyuyor.
Dünyaca ünlü Şark tütününü yerine Amerikan tütününün dayatılmasının ardından TEKEL’in özelleştirilmesiyle
neo-liberal politikalara kurban edilen on binlerce tütün üreticisi Somalı madencilerle benzer bir kaderi paylaşı-
yor.

http://odatv.com/n.php?n=amerikan-dumanina-bir-yilda-550-milyon-dolar-2506151200

Türkiye’den cihada 10 bin kişi gitti

26 Haziran 2015

Son 10 yıldır El Kaide, iki buçuk yıldır da IŞİD ve El Nusra gibi cihatçı örgütler hakkında Türkiye ve Irak’ta saha
çalışmaları yürüten 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ortadoğu Masası Başkanı Doç. Dr. Serhat Erkmen’in araştırma-
sına göre son üç yılda cihatçı silahlı gruplara katılmak üzere 10 bine yakın kişi Türkiye’den Suriye ve Irak’a gitti,
bunun 7000’den fazlasıysa IŞİD’e katıldı.

Mücahitler dışında Türkiye’den yüzlerce ailenin de İslam Devleti kontrolünde yaşamak üzere IŞİD kontrolündeki
Rakka, Musul ve Telafer’e yerleştiğini belirten Erkmen, IŞİD’e katılımların yarısından fazlasını ailelerin oluştur-
duğuna dikkat çekti.

Türkiye’den IŞİD’e en çok katılım olan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep
olduğunu vurgulayan Erkmen, Türkiye’den IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere katılımlarla ilgili iki yıldan fazla süren
saha araştırmasına ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

- Türkiye’den Suriye ve Irak’taki cihatçı gruplara katılımın düzeyi nedir?

- Gerek Irak’taki El Kaide’de, gerek Suriye’de yer alan örgütlerden Nusra Cephesi, Cundul Şam, Ahrar-u Şam
başta olmak üzere çeşitli grupların içinde, gerekse de IŞİD’in içerisinde baştan beri Türkler var. Ancak IŞİD son
iki yılda kısa süre içerisinde bölgede ve dünyada nasıl ilgi odağı haline geldiyse Türkiye içinde de aynı hızla bir
ilgi odağı haline geldi. Türkiye’den Suriye ve Irak’a cihat etmek amacıyla giden mücahitler, onlara eşlik eden ai-
leleri, yani muhacirler ve onlara lojistik, vs. destek veren kitleyi dikkate aldığımızda son üç yılda gidenlerin ve
gidip-dönenlerin toplamda 10 bine yaklaştığını görüyoruz. Türkiye’den katılımların yüzde 70’i ise IŞİD’e  yönelik.
Bu rakamın içinde sadece eli silah tutanlar değil, onlarla giden aileler ve onlara lojistik destek veren kesimler de
var.  

16

Türk Dış Politikası Gündemi



YÜZLERCE AİLE ‘İSLAM DEVLETİ’ ÇATISINDA YAŞAMAYA GİTTİ

- IŞİD’in kontrolü altındaki bölgelere gidenlerin arasında ailelerin ağırlığı ne kadar?

- Aileler, şu ana kadar pek konuşulmayan bir olgu. Bugün Türkiye’nin neredeyse her vilayetinden çok sayıda aile;
küçük gruplar halinde ya da bir ailenin tüm fertlerini kapsayacak şekilde IŞİD’in kontrolündeki topraklara gittiler.
Mücahitler dışında Türkiye’den yüzlerce aile  İslam Devleti kontrolünde yaşamak üzere IŞİD kontrolündeki Rakka,
Musul ve Telafer’e yerleşti. Hatta bunların arasında oradaki yaşam zorluklarını görerek Türkiye’ye geri dönenler
de oldu. Gittikten sonra çocuklarını, eşini, anne-babasını yanına aldıran çok sayıda savaşçı da var. Yani gidenlerin
yarısından fazlasını, yaklaşık yüzde 60’ını aileler oluşturuyor.

SINIRDAN GEÇİŞLERİN KOLAYLIĞI SAYIYI ARTIRDI

- Türkiye’den IŞİD’e katılanların temel motivasyonu nedir?

Türkiyeli mücahitlerin Suriye ve Irak’a gitme nedenleri “din kardeşlerinin mazlumiyetini gidermek, üzerlerine
farz olunan cihada katılmak ve hilafet çatısı altında yaşamak” olarak özetlenebilir. Bu iki ülkeye gerek savaşmak
için gerek yerleşmek için gidenlerin yüzde 90’ının temel motivasyonu cihattır.

- Peki, aile olarak buradan kalkıp gidenlerin temel motivasyonu nedir, İslam Devleti’nde yaşamak mı?

- Evet, temel olarak bu. Önemli bir kısmının gitme sebebini İslam Devleti çatısı altında yaşama motivasyonu
olarak görüyoruz. Dünyanın her yerinde buna benzer bir motivasyon var fakat Türkiye’de son dönemde bunun
artmasının en önemli nedeni; coğrafi yakınlık. Ayrıca yakın bir zamana kadar sınırdan geçişlerin hiç de zor olma-
ması, çok sayıda ailenin tasını tarağını toplayıp sınırdan geçip gitmelerine sebep oldu.

- Şu an sınırdan geçişler ne durumda?

- Şu an sınırdan geçişlerin çok daha zor olduğu açık, ancak imkansız değil. Belli geçiş güzergahları var, bu güzer-
gahlardan hala bir takım illegal yöntemlerle geçiş yapılabilmesi mümkün.

TÜRKİYE’DE IŞİD KAPALI HÜCRELER HALİNDE ÖRGÜTLÜ

- Türkiye’de IŞİD örgütlenmesi şu anda ne düzeyde? 

- Türkiye’de IŞİD örgütlenmesinin kapalı hücreler halinde olduğu biliyoruz ancak bu hücrelerin tam olarak nere-
lerde bulunduğuna ilişkin güvenlik güçlerinin elinde detaylı bir veri yok.  IŞİD; çok hızlı gelişen ve yayılan bir
örgüt. Hiyerarşik düzenden ziyade yatay olarak örgütlendiğini görüyoruz. Bu da onun hücrelerinin sayısının tespit
edilmesini zorlaştırıyor. Ancak şu anda Türkiye’de IŞİD’e sempatiyle bakanların sayısının gidenlerin çok daha
üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani gittikçe gelişen bir insan havuzu var.

- Peki Türkiye’den IŞİD’e katılımda bir artış var mı?

- Türkiye’den katılım istikrarlı bir şekilde sürekli artış gösteriyor. Suriye’ye gidişin kolay olması, IŞİD’in Türk
basınında daha çok yer alması gibi faktörler katılımı artırmış durumda ve bunda bir azalma da görülmüyor.

EN ÇOK KATILIM İSTANBUL VE ANKARA’DAN

- Daha çok hangi illerden ve hangi yaş aralığından katılım var? 

- IŞİD’e katılımların en çok olduğu vilayetler sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep.
Bunları Bursa, Sakarya, Bingöl, Muş, Adıyaman gibi vilayetler izliyor. Ancak ülkenin neredeyse her vilayetinden
az sayıda da olsa insanın Suriye ve Irak’a gittiği ya da gidip döndüğü görülüyor. Bununla birlikte, illerin nüfusuna
oranla gidenlerin sayısı baz alındığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki katılımın çok daha yoğun
olduğu ortaya çıkıyor. IŞİD’e katılmada yoğunluklu yaş aralığı ise 17-25 yaş arası. Nusra cephesinde bu yaş aralığı
biraz daha artıyor. Ama genellikle katılımın genç kuşak arasında olduğunu görüyoruz. Bu da dünyadaki genel eği-
limle paralellik gösteriyor.

TÜRKİYELİLER KOMUTA KATINA KADAR YÜKSELDİLER

- Türkiye’den IŞİD’e kayılanlar örgüt içerisinde hangi kademelerde görev alıyor?
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- Aralarında savaşçı olanlar var, yönetici konumunda olanlar var, özellikle tecrübeli kişilerin komuta kademelerinde
yer aldıkları ve belli coğrafi bölgelerde ciddi sorumluluklar üstlendikleri görülüyor. 

- IŞİD şu anda Türkiye için bir tehdit oluşturuyor mu?

- Dünyanın her yeri için bir tehdit oluşturuyor. IŞİD’in şu anda birincil önceliği Türkiye’ye yönelmek değil ama
bugün Türkçe “Konstantinniye” diye bir dergi çıkarıyorsa; günün birinde Türkiye’ye de bir tehdit oluşturacağı
açıktır. Unutmayalım ki Türkiye’de El Kaide saldırıları Kasım 2003’te iki büyük saldırıyla başlamış, daha sonra
daha küçük çaplı saldırılarla devam etmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29383934.asp

İnsan hakları raporunda Erdoğan’a 32 atıf

26 Haziran 2015

ABD’nin raporunda flaş ayrıntı

ABD, her sene yayınladığı ülkelerin insan hakları uygulamalarına ilişkin geleneksel raporunu açıkladı. 2014’te
Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin 63 sayfalık raporda, bir numaralı sorunun yolsuzluk soruştur-
malarına karşı hükümetin başlattığı uygulamaların olduğu belirtildi. Raporda Başbakan Davutoğlu’nun adı sadece
üç kez anıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise 32 kez atıf yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin sunumuyla açıklanan raporda basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ko-
nularında Türkiye’ye eleştiriler getirildi.

Yolsuzluk soruşturmalarına karşı hükümetin uygulamalarının bir numaralı sorun olarak gösterildiği raporda Tür-
kiye ile ilgili öne çıkan noktalar şöyle:

— Yargı ve emniyet, uygunsuz ve önyargılı bir görüntü verirken politize oldu.

— Hükümet, bir yolsuzluk soruşturmasına karşılık, bazı üst düzey hükümet yetkilileri ve ailelerini araştıran bin-
lerce polis ve savcının görevini değiştirdi, soruşturmayı başlatan savcılar görevlerinden uzaklaştırıldı. Hükümet,
soruşturmayı kapattı ve toplanan delilleri yok etti, soruşturmaya dâhil olan birçok polis, hükümeti devirme kom-
plosuyla suçlandı.

— Ceza yasaları ve terörle mücadele kanunu, ifade, basın ve internet özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde birçok
yazıyı engelledi.

— Nisan’da geçen bir yasa, gazetecilerin suistimalleri ortaya çıkarmasını ciddi biçimde kısıtlarken MİT’in bilgi
toplama konusundaki yetkilerini artırdı. MİT, şimdi mahkeme kararı ya da onay için bir yargı süreci olmadan ül-
kedeki her kurumdan bilgi edinebilir.

— Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirel haberlere karşı sık sık gazetecilere isim vererek saldırdı.

— Medya sahiplerinin ekonomik çıkarlarını tehdit etmek için vergi denetimi üzerinden sağlanan baskı, bağımsız
ve ana akım medya sahiplerinin medya şirketlerini iktidar partisinin müttefiklerine satmasına neden oldu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29383771.asp?_sgm_campaign=scn_a004422478d7c000&_sgm_source=29383
771&_sgm_action=Click-Dynamic

Türkiye’den Çin’e ‘Uygur’ tepkisi

30 Haziran 2015

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Türkistan olarak bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin
oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair çıkan haberler üzerine açıklama
yaptı.
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Açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tut-
malarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair haberler kamuoyumuzda üzüntüyle kar-
şılanmıştır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Toprak bütünlüğüne, istikrarına, huzur ve güvenliğine önem atfettiğimiz Çin
Halk Cumhuriyeti’nden (ÇHC) gelen bahsekonu haberlerden duyduğumuz derin kaygı Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir” ifadesi kullanıldı.

UYGUR TÜRKLERİ ÇİN YÖNETİMİNİN BASKISI ALTINDA

Çin, Doğu Türkistan olarak bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanların dini özgürlüklerini kısıt-
layarak, bölge halkını baskı altında tutuyor.

Ülkenin batısındaki bölgede artan gerilim ve şiddet eylemleri nedeniyle son yıllarda yüzlerce kişi hayatını kay-
betti.

Çin yönetimi, eylemleri ‘terör saldırısı’ olarak niteliyor ve ‘radikal İslamcı örgütleri’ sorumlu tutuyor. Yurt dışındaki
insan hakları örgütleriyse, Uygurlar üzerinde giderek artan dini ve kültürel baskıların şiddet eylemlerine yol açtığını
belirtiyor.

Uluslararası gözlemciler ya da yabancı gazetecilerin iddiaları araştırmak üzere bölgede bağımsız çalışmasına ise
izin verilmiyor.

Çin yönetimi son olarak, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğ-
renciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yasakladı. Dünya Müslüman Alim-
ler Birliği ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları oruç yasağına tepki göstermiş, oruç yasağına uymadığı
gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürülen Uygur Türkleri için Türkiye’nin birçok yerinde gıyabi cenaze namazı kı-
lınmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29420206.asp
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