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Çin’den Türkiye’ye ‘Doğu Türkistan’ yanıtı

1 Temmuz 2015

Doğu Türkistan olarak bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan gelişmelerle ilgili dün yayımladığı
Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla tepkisinin dile getiren Türkiye’ye Çin’den yanıt geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer
ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, “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”
ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE’DEN ÇİN’E ‘DOĞU TÜRKİSTAN’ TEPKİSİ

Bu gelişme üzerine bugün Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. New York Times’ın haberine göre,
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile iyi
ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti.

Hua, “Hali hazırda Türkiye’nin bu haberleri doğrulamasını istedik ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı
açıklamaya ilişkin endişemizi ilettik” dedi.

Hua, “Şunun bilinmesi lazım ki; Şincan halkının tamamı, kendilerine Çin anayasasınca tanınan dini inanç
özgürlüklerinden faydalanıyor... Tabii ki Türk tarafının Çin’le orta noktada buluşacağını ve ilişkilerin düzelmesini
sağlayacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

UYGUR TÜRKLERİ ÇİN YÖNETİMİNİN BASKISI ALTINDA

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

Ülkenin batısındaki bölgede artan gerilim ve şiddet eylemleri nedeniyle son yıllarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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,
öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yasakladı. Dünya Müslüman
Alimler 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
kılınmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29430923.asp

Yunanistan`a 400 milyon euroluk teklif!

7 Temmuz 2015 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan`a lojistik alanında iş birliği teklifinde
bulundu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’a lojistik alanında iş birliği
teklifinde bulundu. Yunanistan yönetimi Türk nakliyecilerinin çağrısını dinlerse, Bulgaristan’ın Türk tırlarından
elde ettiği yıllık 400 milyon avroluk gelire talip olacak.
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UND’den yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’da kurtarma programı için yapılan referandumdan hükümetin
desteklediği “Hayır” oyu çıksa da, ülkenin içinde bulunduğu krizin devam ettiği belirtildi. 

UND, “Yeni bir İpek Yolu Yaratalım” sloganıyla yaptığı çağrıda, Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz aracılığıyla
Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu yeniden canlandırmayı önerdi. UND çağrısında, bu adımın bölgedeki stratejik
önemlerinden dolayı, her iki ülkenin ticaret hacimlerinde canlanma imkanı sağlayacağı kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin
Yunanistan’a 2014 yılı itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracatı, 4 milyar dolarlık ithalatının bulunduğunu belirtti. İş
birliğinin win-win esasına dayanacağına dikkati çeken Şener, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu işbirliği ile sadece Yunanistan değil aynı zamanda Türkiye de önemli kazanç  elde edebilir. Avrupa
Birliği,  Yunanistan’ın yollarına 6 milyar avro yatırım yaptı,  ancak asıl mesele bu yolları kullanarak ticareti
geliştirmek olmalıdır. Türkiye’den, Bulgaristan’dan her gün 750 araç çıkarılırken  Yunanistan tarafından 150–200
araç çıkabiliyor. İpsala’nın Türkiye tarafında 136,Yunanistan tarafında ise 31 personel çalışıyor. Bulgaristan,
Türkiye’nin ihracat taşınması ve geçişlerinden yıllık 350–400 milyon avro gelir elde ediyor. Bu parayı Yunanistan
da kazanabilir.

‘YARALARI İPSALA SINIR KAPISI SARABİLİR!’ 

Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz yüzünden, Türkiye -Yunanistan sınır kapısında yaşanan sorunlara da değinen
Şener, “Yunanistan ile yaptığımız müzakereler sonucundaYunanistan vize başvurularında, tır şoförleri için gereksiz
olan davetiye şartını kaldırdı. Bunlar güzel gelişmeler ancak özellikle İpsala kapısının kapasitesi artırılır ve araçlar
rahat geçebilirse Avrupa trafiğinin bir kısmı Yunanistan’ı doğrudan geçip, Adriyatik’teki Ro-Ro’lara binip İtalya’ya
geçmek suretiyle ticareti gerçekleştirebilir. Böylece Yunanistan önemli paralar kazanabilir” diye konuştu.  

Fatih Şener ayrıca; “Avrupa ve Asya arasında birçok güzergah çiziliyor. Türkiye bu güzergahların bazılarında yer
alırken Yunanistan Çin’e kadar uzanan bu güzergahlardan hiç birinde yer almıyor. Yunanistan ve Türkiye Kipu ve
İpsala kapılarını iyileştirirse buradan geçen trafik Yunanistan’a ciddi bir lojistik gelir sağlar. Bulgaristan yılda
yaklaşık 400 bin araçlık trafiğiyle bu konuda iyi bir örnek ve onu model almak, Yunanistan’a ciddi gelir getirir”
görüşünü savundu.  

‘KALKINMALARI İÇİN BİR FIRSAT’

Türkiye’nin Ege limanlarındaki  yıllık 92 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkati çeken Fatih Şener,  Ege’den
Yunanistan’a ulaşacak Ro-Ro hatları konusunda ortak projeler geliştirilmesinin iki ülke dış ticaretine ivme
sağlayacağını aktardı. Şener yorumlarına şöyle devam etti:

“Yunanistan’ın transit geçişi kolaylaştırarak, Selanik ve Lavrion gibi limanlarına Ro-Ro gemilerinin yanaşmasını
sağlaması durumunda lojistik maliyetler önemli oranda düşecektir. Söz konusu limanlarda yaşanacak trafik, hem
o alana gelir bırakacak hem de bu güzergahı kullanan araçlar aynı zamanda Yunan ticaret mallarının hızlı ekonomik
şartlarda taşınmasına imkan verecek.

Yunanistan’ın lojistik bir transit güzergah olarak Türkiye ile ortak hareket etmesini Güney Avrupa ve Orta Avrupa
için güzergah olma yönünde bir devlet politikası  benimsemesini isteriz. Bu Türk ihracatının, Türk dış ticaretinin
ufkunu açar. Çünkü Bulgaristan’da beklemelerimiz var aynı zamanda Yunanistan’ın kalkınması için de bir fırsat
olabilir. Lojistik,Yunanistan’ın kurtuluşu için ekonomik bir enstrüman olabilir. 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem//22709/

Tayland 90 Uygur’u Çin’e iade etti

9 Temmuz 2015

Tayland hükümeti, 90 Uygur’un Çin’e iade edildiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü vekili Tümgeneral Weerachon Sukhonthapatipak, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada,
Çin’den geldikleri belirlenen 90 Uygur’un yönetmeliğe uygun olarak Çin’e geri gönderildiğini belirtti.
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Sözcü Weerachon, Tayland hükümetinin 2 Temmuz’da 173 Uygur’u Türkiye’ye gönderdiğini doğruladı. 

DHA ise Çin’e iade edilen Uygur Türklerinin sayısını 109 olarak bildirdi. Sukhonthapatipak’ın DHA’da yer alan
açıklamasında, “Türkiye’de akraba veya bir şekilde oraya gitmiş olan bir yakınının adresini gösterebilenlerin
Türkiye’ye yollandığını ancak protokol gereği mecburen Türkiye ile hiçbir bağ gösteremeyen 109 kişinin de
geldikleri yer olan Çin’e iade edildiği” bilgisi yer aldı.

TAYLAND FAHRİ KONSOLOSLUĞU’NA SALDIRI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Tayland hükümetinin Uygurları Çin’e iade etmesini eleştirdi.

HRW Tayland temsilcisi Sunai Phasuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’de ciddi insan hakları ihlalleriyle
karşılaşabilecek Uygurların iade edilmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Sunai Phasuk, “Taylandlı yetkililer, ülkelerinde bulunan yabancıları iade ederken oradaki insani durumu genellikle
göz önüne almıyorlar. Bunu geçmişte Rohingyalara ve Hmonglara da yapmışlardı” dedi.

Uygurların Çin’e iade edileceği iddiaları üzerine dün gece çok sayıda kişi Tayland’ın İstanbul Konsolosluğu
önünde toplanmıştı. Konsolosluğu taşlayan 9 kişi gözaltına alınmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29500619.asp

‘Türkler ve Yunanlar birleşsin’

10 Temmuz 2015

Huffington Post adlı haber sitesine makale yazan, Chicago Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk ve Politika Bilimi
Profesörü olan Tom Ginsburg, Türkiye ve Yunanistan’ın birleşmesi gerektiği öneresinde bulundu.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre Tarih boyunca Türklerle Yunanlıların aynı coğrafyada varolduklarını
söyleyen Ginsburg, Yunanistan’ın 1821’de Osmanlı Devleti’nden özgürlüğünü aldığını ve iki ülkenin o tarihten
beri en az 4 kez savaştığını da hatırlatıyor.

TÜRK LİRASI DAHA GÜVENİLİR

Prof., Yunanistan’ın kurtuluşunu ise eurodan liraya geçişte görüyor. Bunun sebebi Türk lirasının euroya göre daha
sabit olması.

SİYASİ KARARLAR ANKARA’DA, SOSYAL KARARLAR ATİNA’DA ALINSIN

Ginsburg’a göre bu birliktelik sağlanırsa, iki ülkenin mali kararları Ankara’da, sosyal kararlar ise Atina’da alınarak,
daha rahat bir federasyon oluşturulabilir. Türkiye’nin nüfusunun 75 milyonu aşkın olduğuna dikkat çeken Ginsbury
Yunanistan’ın 11 milyon nüfusu olduğuna ve iki ülkenin birleşmesinin bu durumu Yunanistan için avantaja
çevirebileceğine işaret etti. Ginsbury’ye göre iki ülkenin birleşmesi Türkiye’nin Kıbrıs sorunu konusunda da elini
güçlündirecek. Ginsbury baklava ve dolma gibi iki ülke arasında rekabete yol açan yemek tartışmalarının da iki
ülkenin birleşmesi ile sona erebileceğini ifade ediyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29511774.asp

Bir Türk, kaç Yunan’a bedel?

Hafta içi İstanbul Dostluk Derneği’nin iftar programında konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan
ve Türkiye’yi karşılaştırdı ve şunları söyledi: “Türkiye’nin fert başına geliri 10 bin doları geçtiyse de şu anda
krizde olan Yunanistan’ın fert başına gelirinin 30 bin doların üstünde olduğunu düşünürsek, hâlâ Türkiye’nin
yapacaklarının ne kadar çok olduğunu görürüz...” Türkiye, Yunanistan’dan geri durumda mı? Nasıl olur da yıldızı
parlayan ekonomimiz yıllardır krizle boğuşan komşumuzdan hâlâ geri olabilir? Büyüme hızımız vatandaşlarımızın
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hayatına yansımıyor mu? Suyun öte yanındaki refaha kavuşabilmemiz, aradaki farkı kapatabilmemiz için daha
kaç yıl, ne kadar yol almamız gerek? Gerçekten de Türkiye’deki bir orta direk, krizdeki komşunun ancak fakiriyle
mi kıyaslanabilir? Bu soruların peşine düştük...

Yunanistan’da fakir olan devlet, insanlar değil! İki toplumu da bilen biri olarak söyleyeyim: 
Yunanistan’da yaşam seviyesi Türkiye’den hâlâ yüksek. Yunanistan’da bir fakirin yaşam standartları, Türkiye’de
ancak orta direk bir vatandaşla kıyaslanabilir

Türkiye ekonomisinin son 10 yıldaki yükselişini cümle alem biliyor. Âlemin bir başka bildiği de Yunanistan
ekonomisinin son 10 yıldaki çöküşü.

Türkiye G-20 üyesi olurken, Yunanistan birkaç gün önce Euro’dan ve dolayısıyla da Avrupa Birliği’nden (AB)
kovulmaktan kıl payı kurtuldu. Türkiye’nin borç verdiği IMF, 2 milyar Euro’luk son iki taksidini ödeyemediği
için Yunanistan’ı ‘karantina’ya alındı. Türkiye hemen her şeyi üretirken, Yunanistan’da ciddi fabrika sayısı iki
elin parmaklarını geçmez. Türkiye’de her bebek 7-8 bin dolar, Yunanistan’da ise 32.500 euro borçlu
doğuyor. Türkiye’de gökdelenler, AVM’ler mantar gibi türerken, Yunanistan’da ne gökdelen var ne de bir elin
parmak sayısını geçen büyük AVM. 

Okuyorsunuz, izliyorsunuz, duyuyorsunuz. Yunanistan’daki ekonomik krizi. 29 Haziran’dan beri kapalı bankaları,
ATM kuyruklarını, işsizlerin, emeklilerin isyanlarını, “Açız” diyerek yürüyen işçileri, memurları...  

Eh, bir de bunlara bazı yabancı medya kuruluşlarının “Yunanistan adalarını satıyor”, “İnsanlar çöp bidonlarında
yiyecek arıyor”, “Yunanlar ekonomik kriz yüzünden intihar ediyor ya da çocuklarını terkediyor” tarzı ‘haberleri’
de eklersek tablo zifiri karanlık. Ancaaaaak.. Tüm bunlar sizi yanıltmasın.  İki toplumu da az çok bilen biri olarak
söyliyeyim: Yunanistan’da yaşam seviyesi Türkiye’den hâlâ yüksek.  Yunanistan’da bir fakirin yaşam standartları,
Türkiye’de ancak orta direk bir vatandaşla kıyaslanabilir.  Sözgelimi Atinalı ve İstanbullu memurları kıyaslıyalım.
Atina’daki memurun büyük ihtimalle kira derdi yok. Ya kriz öncesinde aldığı ya da ailesinden kalma evi var. Ülke
nüfusunu yüzde 80’inden fazlası mülk sahibi. Atina’daki memur, her gün mutlaka bir kafede üç-dört Euro verip
frappe’sini ya da fredoccino’sunu yudumlar. Her hafta mutlaka bir-iki defa tavernada akşam yemeğine çıkar.
Haftasonları da arkadaşlarıyla eğlenceye gider. Krize rağmen yılda en az 10-15 gün tatil yapar. 

Bu standartların altı yıl öncesiyle ilgisi yok tabii. Yurtdışına seyahat edemiyor, yılda bir ay tatil yapamıyor,
otomobilini iki-üç yılda bir değiştiremiyor, çok pahalı giyim markaları satın alamıyor Atina’daki memur.   
Peki İstanbul’daki memur bu yaşam standartlarına sahip mi? Sanmıyorum. 
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Şimdi de Yunan ve Türk emeklinin durumuna bakalım. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan’da 4.5 milyon
emekli var. Ortalama maaş 600-900 Euro (2500-3000 lira) civarında. Kriz öncesi 1.200 Euro’nun altında emekli
maaşı yok gibiydi. Hatta devlet sektöründen emeklinin cebine ortalama 2 bin Euro giriyordu. 
Bence Yunan emeklisinin hâlâ ‘varolma’ sorunu yok. Bütçesini tamamlamak için iş arayan emekli pek görmedim.
Kaldı ki büyük çoğunluğun birikimleri var. Oysa Türkiye’de durum pek aynı değil gibime geliyor.    
Öğrencileri de kıyaslayalım. Kızım Marianna, Atina’dan 350 kilometre mesafedeki Larisa şehrinde bu yıl bio-
kimya fakültesinden mezun olacak. Kirasıydı; elektriği, suyu, yemeği, eğlencesiydi bendeniz finansöründen ayda
1000 Euro alıyordu. 

Larisa’da, Yunanistan’ın dört bir yanından gelmiş 15 binden fazla öğrenci var.  Dedektif gibi araştırdım. Ailesinden
ayda 900 Euro’nun altında para alan öğrenciye pek rastlamadım. “Baba, üniversiteden sonra öğrenimime
yurtdışında devam edeceğim” diyen öğrencinin de red cevabı aldığını pek duymadım. 
İstanbul’da yaşayıp da 700-800 kilometre mesafedeki bir şehirde okuyan öğrencinin durumu aynı mı?    

HERKESİN EVİNDE 5-10 BİN EURO NAKİT

Daha birkaç gün önce bir taksici “Bankalar kapandı ya herkesin evinde an az 5-10 bin Euro nakit para var” demişti. 
Düşündüm. Haksız değil.  

Pire Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Konstantinos Goçis Gocis’e göre, yılbaşından bu yana
bankalardan çekilen 50 milyar Euro’nun sadece 5 milyarı yurtdışına gitti. 45 milyar Euro evlerde, yastık altında.

Demek bu para vardı. Demek insanların birikimleri vardı.  Yılbaşından önce bankalardan çekilen on milyarlarca
Euro’ya hiç değinmiyorum bile. İki ülkenin köylerindeki evlerin standartlarına bakarsınız, Yunanistan’ın  hâlâ
açık ara önde olduğunu hemen tespit edebilirsiniz. Yunanistan’ın doğu sınırında Aleksandrupolis (Dedeağaç) şehri
var. Türkiye’nin doğu sınırındaki şehirleriyle kıyaslamayacağım. Batı sınırındaki Edirne ile kıyaslayacağım. Yaşam
standartları Aleksandrupolis’te daha iyi. Diyeceğim şu ki Yunanistan’da fakir olan devlet, insanlar değil. Gayrı
safi milli hasıla, kişi başına düşen gelir elbette önemli ama her şey değil.   Bence Yunan insanı Türk insanından
hâlâ daha zengin.
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TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE FARKLILIKLARA TAHAMMÜL:

Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olmasına karşın, birçok hükümde evliliğin, ancak bir kadınla
bir erkek arasında kurulabileceğine dair pek çok ifade yer alıyor (TMK m. 124, 134, 136 gibi).

YUNANİSTAN’DA DEMOKRASİ VE FARKLILIKLARA TAHAMMÜL:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yunanistan’ı mahkûm eden kararından sonra geçen Haziran
ayından beri Yunanistan’da eşcinsellerin birlikte yaşama sözleşmesi imzalama hakları bulunuyor.

% 86
OECD’nin iyi yaşam endeksine göre ihtiyaç durumunda etraflarında yardım alabilecekleri biri olduğuna
inanan Türklerin sayısı

% 83
OECD’nin iyi yaşam endeksine göre ihtiyaç durumunda etraflarında yardım alabilecekleri biri olduğuna
inanan Yunanlıların sayısı

4.8
Yunanlıların hayatlarından mutlu olma dereceleri

5.6 
Türklerin hayatlarından mutlu olma dereceleri

2356
Türkiye’de tekne başına düşen insan sayısı (ICOMIA)

78 
Yunanistan’da tekne başına düşen kişi sayısı (ICOMIA-2014)

870
Yunanistan’da yılda 1 milyon kişiye düşen yeni kitap sayısı

570
Türkiye’de yılda 1 milyon kişiye düşen yeni kitap sayısı (IPA)

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/29581794.asp?scenario_id=ilgiliHaberKelebek&action=click&label=
HaberDetay2&widget_id=5988965968135744
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Yunanistan’da DHKP-C’ye üç tahliye

19 Temmuz 2015

YUNANİSTAN’ın başkenti Atina’nın Gizi semtindeki bir hücrevinde geçen yıl şubat ayında yakalanan Özdemir
Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol ile DHKP-C üyeleri Mehmet Ali Yılmaz ve Bilgehan Karpat hafta içinde
tahliye edilecekler.

Atina Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılan davada, Mehmet Ali Yılmaz ile Bilgehan Karpat’ın beraatine, İsmail
Akkol ve Hüseyin Fevzi Tekin’in ise 8’er yıl hapsine, ancak, başvuracakları bir üst mahkemenin kararına kadar
şartlı tahliyelerine karar verildi. 

Hüseyin Fevzi Tekin, önceden başka bir mahkumiyet kararı olduğundan cezaevinde kalmaya devam edecek.
Mahkeme, davanın terör kapsamında bakılması talebini reddetti. Cezalar “silah ve patlayıcı madde bulundurmak”
suçlamasıyla verildi. 

Hürriyet’e konuşan DHKP-C’lilerin avukatı Yanis Rahiotis, Yılmaz ve Karpat’ın muhtemelen yarın, ayda 2 kez
karakola giderek imza vermesi gereken Akkol’un ise hafta içinde tahliye edileceklerini söyledi. Avukat Rahiotis,
Hüseyin Fevzi Tekin’in 2-3 ayda cezaevinden çıkacağını belirtti. Rahiotis “Mahkemenin kararı adil. Aslında 17
ay hapiste tutulmaları da gereksizdi” dedi.

EV CEPHANELİK GİBİYDİ

Yunan terörle mücadele birimleri, 10 Şubat 2014’de Atina’nın Gizi semtindeki Genadiu sokağında 43 numaralı
apartman dairesine yaptıkları baskında, 1 adet kalaşnikof tüfek ve 3 şarjör, 1 adet UZİ tipi ve 1 adet Scorpion tipi
silah, 1 adet Browning tipi tabanca, 1 adet 7.65 mm’lik tabanca, 1 adet CZ tipi tabanca, 1 adet susturucu, 2 adet
F1 tipi el bombası, 6.35 kg jelatin dinamit, mermi, 3 bilgisayar, Atina, Dedeğaç ve Türkiye haritaları ve bazı
fotoğraflar ele geçirmişti. Larisa Temyiz Mahkemesi, Akkol’un Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29583095.asp
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Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine Saldırı

21 Temmuz 2015

Hollanda’da, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını protesto eden bir grup, Türkiye’nin Lahey
Büyükelçiliğine saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğinin karşısındaki Malieveld Meydanı’nda toplanan
göstericiler, sloganlar atarak Suruç’taki saldırıyı protesto etti.

Eylemcilerden bazıları, polis güvenliğini aşarak caddenin karşısında bulunan Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğinin
ana girişine yöneldi.

Bir süre polisle çatışan gruptan bazıları, elçiliğin ana kapısını zorlayarak binaya taş attı. Saldırı esnasında elçiliğin
üç camı kırıldı. Olaydan sonra elçiliğin önündeki caddeyi trafiğe kapatan polis, saldırganlardan bazılarını gözaltına
aldı.

Dış basında ‘Suruç’ yankısı

21 Temmuz 2015

Çarpıcı yorum: IŞİD intikam aldı çünkü...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki kanlı saldırının dış basındaki yankıları sürüyor. İngiliz The Times gazetesi,
“Cihatçılar, Suriye’deki yenilgilerinin intikamı için Türkiye’yi hedef alıyor” yorumunu yaptı. İşte dünyanın saygın
gazetelerinde dünkü saldırıyla ilgili çıkan haberler:

New York TIMES: Suruç kasabasındaki saldırı Türkiye’de iki yıldan fazla bir süredir meydana gelen en şiddetli
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saldırı. Eğer saldırının arkasında IŞİD’in olduğu
doğrulanırsa; bu, örgütün Türkiye’de sivilleri topluca
katlettiği ilk eylem ve Suriye’deki iç savaşın yol açtığı
ölümcül şiddetin en vahim yayılması olacak.

New York Times, birinci sayfasında, Suruç saldırısının
ardından düzenlenen eylemlerden bir kare kullandı.

TIMES: Suruç’taki saldırıyı analiz eden İngiliz Times
gazetesinin Ortadoğu muhabiri Tom Coghlan, “Cihatçılar, Suriye’deki yenilgilerinin intikamı için Türkiye’yi
hedef alıyor” yorumunu yaptı.

“IŞİD geçtiğimiz iki yıl boyunca Türk hükümetine meydan okumaktan kaçındı. Türkiye’nin sınır bölgesini de
silah kaçakçılığı yapmak ve Suriye’nin kuzeyinde asker toplamak için kullandı. On binlerce kişi tek taraflı
‘halifelik’ ilan edilen bölgeye geçti. Bu kişiler arasında 700 Britanyalı da vardı... Ankara cihatçıları ayrılıkçı
Kürtlere kıyasla daha küçük bir tehdit olarak gördü” diyen Coghlan, daha sonra şu tespiti yaptı:

“Eğer IŞİD’in işi olduğu kanıtlanırsa, dünkü saldırı örgütün hesabının değiştiğini gösteriyor.”

INDEPENDENT: Gazeteye görüş bildiren Atlantik Konseyi düşünce kuruluşunun Türkiye ve Suriye uzmanı
Aaron Stein, Suruç’daki saldırı ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Diğer saldırılar rastgele düzenlenmişti. Bu saldırı ile ilgili olarak bizi en çok kaygılandıran patlamanın boyutu.
Bu bize ortada çok ileri düzeyde bir saldırı olduğunu gösteriyor.

FINANCIAL TIMES: Uluslararası Kriz Grubu’nun Türkiye uzmanı Nigar Göksel, gazeteye yaptığı açıklamada,
“Ankara, IŞİD’e karşı tedbiri elden bırakamaz. Aksi takdirde bu bir Türk sorununa dönüşebilir” dedi. Göksel,
“Türkiye’de hükümet Kürtlerle barış sürecini yeniden rayına oturtmak zorunda. Aksi takdirde Suriye’deki krizin
yayılması karşısında bir şey yapamayacak” ifadesini kullandı.

“Bombacı Türk kasabasını vurdu” başlığını atan Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Suruç saldırısını manşetine
taşıdı.

FOCUS: İçişleri Bakanlığı’nın patlama ile ilgili verdiği rakamlara göre 30 ölü, yüzlerce yaralı var. Suruç’taki
patlama ile eşzamanlı olarak Kobani’de patlayan bombalar arasında bağlantı olup olmadığı henüz kanıtlanamadı.
Suruç’taki bombalı saldırının IŞİD tarafından yapıldığı kanıtlanırsa, bu, IŞİD’in Türkiye topraklarında yaptığı ilk
terör saldırısı olacak.
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: Gazetenin internet sitesinde yer alan “Hükümete isyan” başlıklı
haberde, Suruç’taki bombalı saldırı sonrası yüzlerce insanın hükümeti protesto için sokaklara döküldüğü belirtildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29599707.asp

“Barış Harekâtı, Kıbrıs İçin Olduğu Kadar Tüm Türk Milleti İçin de Tarihî Bir Dönüm Noktasıdır”

20 Temmuz 2015

KKTC’de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması, Ada’daki tarafların yanı sıra, Doğu Akdeniz başta olmak üzere
geniş bir coğrafyaya olumlu yansıyacaktır. Çözümle birlikte Ada ekonomisi güçlenecek, pek çok proje hayata
geçirilebilecektir. Biz diğer muhataplardan da vizyoner bir bakış açısı ile süreci kolaylaştırmalarını bekliyoruz”
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 20 Temmuz
Barış ve Özgürlük Bayramı anma törenlerine katıldı. Beraberindeki bakanlar ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı ile birlikte törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından bir konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın barış ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 41. yıl
dönümünde orada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıslı kardeşlerimizin sevincini, coşkusunu, gururunu gönülden
paylaşıyoruz. Kuşkusuz Barış Harekâtı, Kıbrıs için olduğu kadar tüm Türk milleti için de tarihî bir dönüm
noktasıdır” dedi.

“HUKUK VE EŞİTLİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bugün Kıbrıs Türk’ünün özgür yaşama, Ada’nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen
mücadelenin en şerefli günü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 41 yıl
önce bugün, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı kullanarak, Kıbrıslı kardeşlerinin varlığına
kasteden bir teşebbüsü akamete uğrattı” diye konuştu. Kıbrıs Türkünün, Barış Harekâtı’ndan aldığı güçle, hukuk
ve eşitlik mücadelesini güven içinde sürdürme imkânı bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu
mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürülerek, kararlı ve azimli bir şekilde bugünlere taşındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1963’ten bu yana devam eden varoluş mücadelesinin, Kıbrıs Türk’ü için başlı başına
bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelenin önderleri olarak bilinen
merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmetle andığını ifade etti. Bu
mücadelede canlarını seve seve feda eden, her biri kahramanlık abidesi olan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla
ve hürmetle yâd ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs gazileri arasında ölenlere Allah’tan rahmet,
hayatta olanlara ise sağlıklı, uzun ömürler dilediğini aktardı ve “Hiç şüphesiz, bugün yıldönümünü kutladığımız
tarihî mücadelenin en büyük mimarları şehit ve gazilerimizdir, onların fedakârlıklarıdır. Rabbim onlardan razı
olsun” diye konuştu.

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BM’NİN ROLÜ

Kıbrıs meselesinin, yarım asırdır uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin gündemini işgal ettiğine vurgu
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, her zaman iyi niyetle ve samimiyetle
hareket ettiğini; adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözümü arzu eden, bunun için gerekli iradeyi ortaya koyan, her
zaman Türk tarafının olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs Türkü’nün, maruz bırakıldığı baskılara, uğradığı haksızlıklara
rağmen, çözüm noktasındaki duruşunun takdire şayan olduğunu ve sorunun gerçek mağduru olmasına rağmen
aynı ilkeli tavrını devam ettirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs sorununun; Kıbrıs Türk tarafının
siyasi eşitliğini ve meşru haklarını teminat altına alacak şekilde, kapsamlı bir çözüme kavuşturulması, önceliğimiz
olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

“KIBRIS TÜRK TARAFI, ÇÖZÜM YÖNÜNDEKİ İRADESİNİ MÜTEADDİT DEFALAR ORTAYA KOYDU”

Şimdiye kadar bu yöndeki her türlü iyi niyetli yaklaşıma ve Birleşmiş Milletlerin çabalarına destek verdiklerinin,
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vermeye de devam ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Müzakerelerin
yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Müzakere sürecine hâkim olan mevcut olumlu atmosferin
değerlendirilerek, daha fazla vakit kaybedilmeden, çözüm yolunda mesafe kat edilmesini ümit ediyoruz. Herkesin
bildiği gibi biz, sorunun çözümü konusunda her zaman bir adım önde olduk. Sayın Annan’a görüşmeleri
başlatırken söyledim; ‘Biz Türkler olarak Rumların her zaman bir adım önünde olacağız, yeter ki siz bu süreçte
dengeyi sağlayın’ diye. İsviçre’de Burgenstock’ta yaptığımız görüşmelerde yine biz önde olduk ve masadan kaçar
duruma geldiler. Ve Sayın Annan’a orada önde olacağımızı hatırlattık. O da hatırlatmayı yaptı. Hatırlayın,
referandumlarda Kuzey Kıbrıs’taki Türk kardeşlerim sözlerinde durdu, ama Güney sözlerinde durmadı. Biz Türk’e
yakışanı yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde diyoruz ki, onlar da kendilerine yakışına yapsınlar ve bu politikasını
aynen muhafaza eden Kıbrıslı Türkler karşısında, siyasi eşitlik noktasında biz de Güney’den aynı tavrı bekliyoruz.
Temennimiz, sürecin en kısa zamanda sonuca ulaştırılmasıdır. Kıbrıs Türk tarafı, çözüm yönündeki iradesini
müteaddit defalar ortaya koydu. Artık, Kıbrıs Rum tarafının da buna samimi bir şekilde karşılık vermesi, uzlaşmayı
esas alan, geleceğe odaklanan bir anlayışla meseleye yaklaşması gerekiyor. Bu konu, iç politik kaygılara, taktik
manevralara kurban edilemeyecek kadar önemlidir, kıymetlidir.”

“KIBRIS TÜRK HALKI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasının Ada’daki tarafların yanı sıra, Doğu
Akdeniz başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya olumlu yansımalarının olacağına, çözümle birlikte Ada
ekonomisinin güçleneceğine, bugün hayal dahi edilemeyen pek çok projenin hayata geçirilebilmesinin mümkün
olacağına değinerek, “Biz, diğer muhataplardan da süreci bu şekilde ele almalarını, vizyoner bir bakış açısı ile
süreci kolaylaştırmalarını bekliyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının, hayat kalitesini daha da üst düzeye çıkaracak
istek ve iradeye sahip olduğunu bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uzun soluklu mücadelede, Kıbrıs
Türk’ünün ekonomik açıdan daha güçlü bir düzeye gelmesi için, onlarla şimdiye kadar elbirliği ve dayanışma
içinde olduklarını ve çabanın kararlılıkla süreceğini açıkladı.

“ARZUMUZ, TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN KIBRIS’IN SADECE KUZEYİNE DEĞİL, TAMAMINA
HAYAT VERMESİDİR”

Kıbrıs Türk halkının ve aslında tüm Kıbrıs adasının su sorununa çözüm bulacak, adanın verimli topraklarına
Anavatan’dan su getirilmesini sağlayacak projede sona yaklaşıldığını ve bitimine sadece 1,5 km’lik bir mesafe
kaldığını haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu proje, Türkiye ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağın sembolü olacak, birlik ve dayanışmayı yeni bir fiziki
bağla pekiştirecektir. Burada şunu açıkça ifade etmek isterim: Bizim arzumuz Türkiye’den getireceğimiz bu suyun
Kıbrıs’ın sadece kuzeyine değil, Ada’nın tamamına hayat verebilmesidir. Biz, bu suyun sadece kurak topraklara
değil, çoraklaşan gönüllere de hayat suyu olmasını temenni ediyoruz. Diğer doğal kaynaklarla birlikte, bu projenin,
taraflar arasındaki çok boyutlu iş birliğinin bir unsuru olmasını gönülden istiyoruz.”

KKTC’NİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEKİ TECRÜBESİ

KKTC’nin turizmde Kuzey Kıbrıs’ın adeta bir patlama yaşadığını, eğitim ve öğretimde 70 bini aşkın öğrencisiyle
uluslararası camiada farklı bir yere yerleştiğini hatırlatan ve bu başarılarından dolayı Kıbrıs Türk halkını kutlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin en önemli turizm ve eğitim
merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimizdir. Geride bıraktığımız 10 yılda, bu hedefe ulaşma noktasında
çok önemli mesafe kat ettik. Ancak önümüzde daha alınması gereken ciddi bir yol bulunuyor. Uygulamaya
koyduğumuz reformları kararlı bir şekilde devam ettirerek, gündemimizdeki projeleri bir an önce bitirerek, yeni
işbirliği projeleri geliştirerek hedeflediğimiz seviyeye ulaşabileceğimize inanıyorum. Türkiye, bu alanlardaki
engin tecrübesi ve birikimiyle Kıbrıslı kardeşlerinin yanındadır, bunu böyle bilesiniz.”

Kıbrıs Türk’ünün bu topraklarda geleceğe korkusuz bir şekilde bakarak, barış ve huzur içinde yaşamasının Türkiye
için önemli olduğunu ve Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında yer aldığını ve buna gelecekte de devam
edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sorunların üstesinden bundan sonra da elbirliğiyle geleceğiz.
Anlayış ve gönül birliğimizi muhafaza ederek, atılması gereken adımları kararlılıkla atacak, ortaya çıkabilecek
sıkıntıları da geçmişte olduğu gibi birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.
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“KIBRIS TÜRK HALKI, ADA’NIN ASLİ UNSURUDUR”

Kıbrıs Türk Halkının, asli unsuru olduğu bu güzel adada bir daha 1974 öncesindeki acı dolu günlere dönmeyeceğini
sözlerine ekleyen ve Mehmet Akif Ersoy’un, “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez / Toplu vurdukça
yürekler, onu top sindiremez.” dizelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle
tamamladı: “Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, inşallah istikbalimiz bugünlerimizden çok
daha aydınlık, çok daha parlak olacaktır. Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, Barış Harekâtı’nda emeği olan,
katkısı olan herkesi şükranla, minnetle anıyorum. Bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen, kanlarıyla buraları
vatan eyleyen tüm Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Allah, kardeşliğimizi,
dayanışmamızı, gönüldaşlığımızı daim etsin diyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıs Türk
Halkına ve tüm milletimize kutlu olmasını diliyor; sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a
emanet olun.”

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32945/baris-harekti-kibris-icin-oldugu-kadar-tum-turk-milleti-icin-de-tarih-
bir-donum-noktasidir.html

ABD: Türkiye elinden geleni yapıyor

22 Temmuz 2015

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, terör örgütü IŞİD’e karşı verilen mücadelede diğer küresel koalisyon
ülkeleri gibi Türkiye’nin de elinden geleni yaptığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü
Alistair Baskey de, “Türkiye’nin uluslararası koalisyona sunduğu birçok noktadaki somut çabalarından
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında, Suruç’taki terör saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı. “Türkiye’nin IŞİD’e karşı
yeterince mücadele vermediği” yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Kirby, “Diğer küresel koalisyon ülkeleri
gibi, NATO müttefikimiz olan Türkiye de IŞİD’e karşı verilen mücadelede yapabileceklerinin en iyisini yapmaya
çalışıyor” dedi.

Saldırı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasını hatırlatan Kirby, “Yapılan zalim saldırı, vermiş
olduğumuz mücadelenin ciddiyetini göstermektedir ve Türkiye’nin yanında olduğumuzu tekrar hatırlatmak
isterim” ifadesini kullandı.

Kirby, terör saldırısını henüz terör örgütü IŞİD’in üstlenmediği belirtilerek, bu konuda ABD hükümetinin ne
düşündüğünün sorulması üzerine, “IŞİD, ne kadar tehlikeli bir organizasyon olduğunu defalarca göstermiştir. Türk
yetkililer saldırıyla ilgili gerekli soruşturmaya devam etmektedir. Bu soruşturmalar tamamlanmadan Türk
yetkililerin önüne geçerek bir açıklama yapmak doğru olmaz” yorumunda bulundu.

BEYAZ SARAY: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey ise Türkiye’nin, IŞİD’le mücadele kapsamında
oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir ortağı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin uluslararası koalisyona
sunduğu birçok noktadaki somut çabalarından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Baskey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruç’ta meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiye’nin IŞİD’e
karşı yeterince mücadele etmediği eleştirilerine, Türkiye’nin, IŞİD’le mücadelede “kritik bir ortak” olduğu
karşılığını verdi.

Yaklaşık 2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmasıyla insani yardım çabalarına liderlik eden Türkiye’nin IŞİD’e
karşı mücadelesini de öven Baskey, şunları kaydetti:”Türkiye, IŞİD’e karşı mücadelede kritik bir ortak. Türkiye’nin
uluslararası koalisyona sunduğu birçok noktadaki somut çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Suriyeli
ılımlı muhaliflere yönelik eğit-donat programına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Türkiye, yabancı savaşçıların
akınını engellemek için de birçok önemli adımlar attı. Yabancı savaşçı akını sadece Türkiye’nin bir problemi değil
ve bu noktada özellikle Avrupa’dakiler olmak üzere Türkiye ve diğer ortaklarımızla yakından çalışmayı
sürdüreceğiz.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29607357.asp
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Lozan Barış Antlaşmasının 92. Yıl Dönümü

24 Temmuz 2015

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 92. yıl dönümü
münasebetiyle yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurucu belgelerinden biri olan Lozan Barış Antlaşması’nın 92. yıl
dönümünü idrak ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yıllarında temelleri atılan vizyonu hayata geçirmek için sahip olduğu azim ve
heyecanı aynen koruyarak, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Türkiye, insanı merkeze alan, kadim değerlerinden beslenen, ilkelerinden taviz vermeyen bir dış politika
anlayışıyla, günümüz dünyasının en karmaşık bölgesinde istikrarın, güvenin ve barışın teminatı durumundadır.

Bizler, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023’te, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi
arasında yer almasını sağlamak için azimle çalışmaya, gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

Halihazırda G-20 Dönem Başkanlığını yürüten ülkemizin, aradan geçen 92 yılda geldiği yer, elde ettiği başarı,
aynı zamanda istikbalimizin daha iyi olacağının da müjdecisidir.

Bu vesileyle, aziz milletimizin gayret ve desteği ile ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma
konusundaki kararlılığımızı vurguluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/32969/lozan-baris-antlasmasinin-92-yil-donumu.html

‘Türk tankları Suriye’deki köyü vurdu’ iddiasına Türkiye’den yanıt

27 Temmuz 2015

Türk tankları Suriye’de PYD’nin elinde bulunan Zor Mağar köyüne bir atış gerçekleştirdi. Bu atışın, Suriye
tarafından Türkiye topraklarına ateş açılması üzerine angajman kuralları kapsamında karşılık olarak yapıldığı
ortaya çıktı.

AFP haber ajansı, Türk tanklarının Suriye’nin kuzeyinde Kürt güçlerinin kontrolündeki bir köyü vurduğunu
bildirdi. Ajans, Halep vilayetindeki Zor Mağar köyünün gece saatlerinde vurulduğuna dair iddiasını Londra
merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdı. AFP, Türkiye sınırındaki Cerablus kasabasının
doğusundaki köyün, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin kontrolünde olduğunu belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, olayda, YPG ile birlikte IŞİD’e karşı savaşan bir gruptan dört kişinin
yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından bir açıklama yayımlayan YPG, Türkiye’ye “saldırıları durdurması” için çağrıda bulundu.
Reuters’ın haberine göre, açıklamada, sınır hattından top atışı yapan Türk tanklarının, “teröristler” yerine YPG
mevzilerini vurduğu öne sürüldü.

TALİMAT BU YÖNDE

Türk yetkililer, sınırdaki birliklerde Suriye tarafından Türk topraklarına ateş açılması halinde buna anında karşılık
verilmesi talimatı olduğunu belirterek, son olayın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, diplomatik kaynaklar da, “Bombalama söz konusu değil. Türkiye’nin Suriye
sınırındaki angajman kuralları herkesçe bilinmektedir. Suriye tarafından ateş açılması halinde misliyle karşılık
verilir” açıklaması yaptı.

Reuters’a konuşan bir yetkili ise PYD’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şu anki operasyonlarının kapsamı dışında
olduğunu söyledi.
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Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG’nin kilit öneme sahip Sarrin kasabasını IŞİD’in elinden aldığını
bildirdi.

IŞİD’in kalesi konumundaki Rakka ile Halep arasındaki M4 otobanı boyunca uzanan Sarrin, üç hafta süren
çatışmalar sonucunda YPG’nin kontrolüne geçti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29651063.asp

Stoltenberg: Türkiye NATO’dan somut askeri yardım talebinde bulunmadı

27 Temmuz 2015

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin “IŞİD ve Kürt militanlara karşı mücadelesinde NATO’dan
askeri destek istemediğini” söyledi.

Türkiye’nin talebiyle yarın Brüksel’de yapılacak NATO toplantısından bir gün önce BBC’ye konuşan Stoltenberg,
“Türkiye’nin çok güçlü bir ordusu ve çok güçlü bir güvenlik gücü var. Bu yüzden NATO’dan somut bir askeri
yardım talebinde bulunmadı” dedi.

AFP’nin haberine göre; Stoltenberg, Ankara’yı IŞİD’le mücadeleye katılmasından ötürü överken, “meşru
müdafaa”nın orantılı olması gerekliliği konusunda uyarıda bulundu.

Pazar günü de Norveç televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye’nin Kürt militanlara yönelik
müdahalesinin yıllardır süren barış görüşmelerinin altını oyma riski taşıdığı” konusunda uyarıda bulundu.
Stoltenberg, “Yıllardır barışçıl siyasi bir çözüm bulmak için yapılan çalışmalarda aşama kaydedildi. Ondan
vazgeçmemek önemli… Çünkü şiddet, uzun vadede anlaşmazlığı çözmeyecek” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29654803.asp
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NATO Türkiye için toplanıyor

27 Temmuz 2015

NATO’dan Türkiye’ye olumlu yanıt

SURİYE’de IŞİD, Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine yönelik operasyon yürüten Türkiye, NATO’yu acil toplantıya
çağırdı. NATO’nun kurucu belgesi olan Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4. maddesinin aktive edilmesini talep eden
Türkiye’nin isteği üzerine NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
başkanlığında yarın toplanacak.

Stoltenberg yaptığı açıklamada “Türkiye’nin iğrenç terörist saldırıların ardından durumun ciddiyeti üzerine”
toplantı talebinde bulunduğunu ve toplantıda müttefik ülkeleri aldığı önlemler konusunda bilgilendireceğini
belirterek “NATO müttefikleri gelişmeleri çok yakından izliyor ve Türkiye’yle dayanışma içindeler” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Ulusal güvenliğimize yönelik bu son saldırılar ve tehditler üzerine
terörizme karşı almakta olduğumuz tedbirler ve icra ettiğimiz operasyonlar hakkında müttefiklerimizi
bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4. maddesi çerçevesinde NATO
Konseyi önümüzdeki hafta içinde tarafımızdan toplantıya çağrılmıştır” denildi.

NATO’nun 4. maddesi, “Taraflardan herhangi biri, taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi
bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda
bulunacaklardır” ifadelerini içeriyor. Danışma amaçlı 4. madde geçtiğimiz yıllarda Türkiye tarafından iki kez
aktive edildi. Yarınki toplantının ardından NATO’dan Türkiye’yle tam dayanışma içinde olunduğu doğrultusunda
güçlü bir açıklama yapılması öngörülüyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29650126.asp

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki tutumunu kınadı.

28 Temmuz 2015

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerif’e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini
çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif’in taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa’da
Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün
değildir.” Açıklamada, “İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan ve bölgede gerginliği artıran Harem-i
Şerif’e yönelik yasadışı uygulamalarına bir an önce son vermelidir” denildi.

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, içerisinde Kıble Mescidi
ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi
altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor.

Yahudi Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami cemaatini ve
eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa’da sık
sık gerginlik yaşanıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29659060.asp

Başbakan Davutoğlu, CNN muhabiri Amanpour’a konuştu

28 Temmuz 2015

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Amerikan “CNN International” kanalında gazeteci Christiane Amanpour’un IŞİD
ve PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyona ilişkin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, “Suriye krizinin başından beri
iki nedenle güvenli bölge oluşturulmasını istiyorduk. Birincisi, bu alan mültecilerin kendi ülkeleri içinde
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barınabilmeleri için bir alan olacak. Şu an Türkiye tek başına sadece Suriye’den gelen yaklaşık 2 milyon mülteciyi
ağırlıyor. İkinci sebep ise bu alan terörist grupların gelmesini önleyecek” dedi. Başbakan, Amanpour’un “Savaşa
geç katıldınız. Bu ani tavır değişikliğin nedeni nedir?” sorusuna da yanıt verdi.

Başbakan Davutoğlu, IŞİD ile mücadele için ABD ile varılan mutabakatın, Suriye’nin geleceği için ılımlı
muhalifleri desteklemeyi de içermesi gerektiğini söyledi.

“HERKES AYAĞINI DENK ALSIN”

Amanpour’un “Savaşa geç katıldınız. Bu ani tavır değişikliğin nedeni nedir?” sorusuna Davutoğlu, “Aslında ani
bir dönüş değil. Suriye toprağındaki tüm terörist varlıklara başından beri son derece aktif şekilde karşıyız. Ancak
bu kez DAEŞ, geçen pazartesi Suruç’ta 32 vatandaşımızı öldürdü. Perşembe günü, sınırda bir askerimizi şehit
etti. Dolayısıyla sınırımızı DAEŞ’ten temizlemek gereklilik halini aldı ve operasyona hemen başladık” yanıtını
verdi.

Davutoğlu, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin soru üzerine, “Suriye krizinin başından beri
iki nedenle güvenli bölge oluşturulmasını istiyorduk. Birincisi, bu alan mültecilerin kendi ülkeleri içinde
barınabilmeleri için bir alan olacak. Şu an Türkiye tek başına sadece Suriye’den gelen yaklaşık 2 milyon mülteciyi
ağırlıyor. İkinci sebep ise, bu alan terörist grupların gelmesini önleyecek. O alanda siviller, rejim ve terörist
grupların saldırılarına karşı kendilerini güvende hissedecekler. Şimdi, özellikle DAEŞ saldırılarına karşı bu güvenli
bölgeyi oluşturmanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Amanpour’un “Güvenli bölgenin muhaliflerin silahlanabileceği ve eğitim alabilecekleri” bir alan olup olmayacağı
sorusu üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:

“Evet. Şu anda bütüncül bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. DAEŞ’i ortadan kaldırmak tabii ki
stratejik bir hedef, ancak başka unsurlar da olmalı. Geçen hafta DAEŞ ve Suriye’deki bütün terörist gruplara karşı
savaşmak için ABD ile hava üslerimizi açmak ve koalisyonla beraber savaşmak konusunda anlaştık. Aynı zamanda
Suriye’nin geleceği için bir stratejiye sahip olmalıyız. Bu nedenle ılımlı muhalif güçleri desteklemeliyiz.”

Davutoğlu, IŞİD’in eylemlerine uluslararası camiadan tepki gelmemesinden istifade ettiğini belirterek, “DAEŞ,
bu insanlara ‘Uluslararası camia sizi desteklemiyor. Sadece ben sizi kendi araçlarımla savunabilirim’ dedi. Bu
DAEŞ’n tek kaynağıydı” ifadesini kullandı.

IŞİD ORTAYA ÇIKTI ÇÜNKÜ...

IŞİD’in eylemlerini artırmasından Esad rejiminin sorumlu olduğunu söyleyen Davutoğlu, IŞİD ile etkin mücadele
kararının daha önceden alınmış olması durumunda, sivil kayıpların ve mülteci krizinin önüne geçilebileceğini dile
getirdi.

Davutoğlu, IŞİD’in Türkiye, Avrupa, ABD ve tüm dünya için tehdit olduğuna dikkati çekerek, “DAEŞ’i ortadan
kaldırmak için savaşmalıyız ancak, Suriye’de yeni bir durum da yaratmalıyız ki bir daha bu tür terörist gruplar
oluşmak için fırsat bulamasın” dedi.

Esad rejimine karşı uluslararası camianın harekete geçmemesi nedeniyle IŞİD’in ortaya çıktığını belirten
Davutoğlu, “DAEŞ bir krizin ürünüdür. Sadece bir sorunun nedeni değildir” dedi.

“SAVAŞ ‘KÜRTLERİMİZE’ DEĞİL, PKK’YA KARŞIDIR”

Davutoğlu, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarla ilgili soruya, “Öncelikle, bu savaş ‘Kürtlerimize’ değil,
PKK’ya karşıdır” şeklinde yanıt verdi.

Son haftada örgütün polis, asker ve sivilleri hedef alan eylemler gerçekleştirdiğini hatırlatan Davutoğlu,
“Operasyonların iç siyasete yönelik olduğu” iddiasına karşılık şunları kaydetti:

“Bu, sahadaki gerçekliğe karşı bir iddia. 7 Temmuz seçimleri Türkiye’de yeni bir siyasi tablo yarattı ve biz de
koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyoruz. Tüm siyasi aktörler, terörle mücadelede birleşmelidir. Bu yüzden DAEŞ
saldırılarından sonra, tüm siyasi parti liderlerine ortak deklarasyona imza atmak için çağrı yaptım. Sadece HDP
kabul etmedi. Çünkü PKK ile bazı bağları var. Tekrar tekrar onları terörle ortak mücadeleye davet ettim. HDP ye
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karşı değil. HDP, bir ikilemle karşı karşıya. PKK’nın terörist faaliyetlerini reddetmiyorlar, kınamıyorlar. Siviller
ve polis PKK tarafından öldürüldüğünde, kınamaları için çağrıda bulunduk. Bunu bile yapamadılar.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29659260.asp

Alman basınında Türkiye’de yaşanan gelişmeler 

28 Temmuz 2015

Alman gazetelerinin yorumlarında Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonlarla neyi amaçladığı soruluyor ve
Alman aşırı sağının tehlikelerine dikkat çekiliyor.

Landshut’ta yayımlanan Straubinger Tagblatt gazetesi Türkiye’nin sınır ötesi hava operasyonlarını konu alan
yorumunda Kuzey Atlantik İttifakı NATO’nun suskun kalmasını tavsiye ediyor:“NATO Türkiye’nin yardım
çağrıları karşısında çekingen davranmakla iyi eder. Ankara’nın stratejisi tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bölgedeki
durumu çözmek son derece zor. Türkiye, IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyona askeri gücüyle katılmadığı
sürece, NATO çağrılarını tekrarlamakla yetinmelidir. Çünkü Türk hükümeti, zaten son derece kırılgan olan çözüm
sürecini tehlikeye atmak üzere. Türkiye – Suriye sınırının her iki yakasındaki tarafsız gözlemciler ve yardım
kuruluşlarının bildirdiğine göre Türkiye aslında IŞİD militanları ile değil PKK’lılarla savaşıyor.”

Frankfurter Rundschau gazetesi PKK’yı hedef alan operasyona şu satırları ayırmış:“Türkiye’nin IŞİD’i hedef alan
askeri operasyonu, PKK’ya saldırmakta kullandığı giderek açıklık kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu
yaparken ateşle oynamış oluyor. Türklerin Kürt devleti korkusunu her fırsatta Kürtlerin silahlı koluna saldırmakta
kullanıyor. Bu politikayla erken genel seçimlerde HDP’nin demokratik olmayan yüzde 10 barajına takılmasını ve
AKP’nin yeniden tek başına iktidar olmasını sağlayacak bir ortam yaratmaya çalışıp çalışmadığı belli değil. Kuvvet
politikası uygulamakla on yıllardır süregelen Kürt meselesini müzakereler yoluyla sonuçlandırma fırsatını
tehlikeye atıyor. Erdoğan yumuşamaz ve PKK barış sürecinin sona erdiği açıklamasını geri almazsa çatışmalar
yeniden başlar ve Türkiye huzursuzluğa sürüklenir.”

Handelsblatt gazetesinin yorumunda, müttefiklerinin Türk hükümetine ne kadar güvenebileceğini soruyor:“Türk
hükümetinin dış ve savunma politikalarını iç politik hedeflerine alet ettiği izlenimi doğuyor. Bu durumda
müttefiklerinin Türkiye’ye güven duyması zor. NATO katiyetle iç politik hesapların işbirlikçisi olduğu izlenimini
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uyandırmamalıdır. NATO yakın geçmişte Baltık devletleri ve Polonya’da askeri mevcudiyet göstererek
Moskova’ya, ‘buradan ileriye gitme!’ mesajını verdi. Türkiye müttefiklerinin desteğinden emin olabilmelidir. Bu
otomatikman askeri müdahale şıkkını gündeme getirmez. NATO antlaşmasının beşinci maddesi, ‘NATO
topraklarının güvenliğini yeniden tesis etmek ve korumak için bütün taraflar askeri de dahil olmak üzere gerekli
gördüğü önlemi alır’, der. Bu ifade yeteri kadar hareket payı bırakıyor.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

https://www.avrupagazete.com/alman-basini-ozetleri/207645-alman-basini-ozetleri-28-temmuz-2015.html

İngiliz basını özetleri

28 Temmuz 2015

ndependent, ABD ile Türkiye bu noktada anlaşmış olsa da, uçuşa yasak bölge konusunda görüş ayrılığı yaşanmaya
başladığını duyuruyor.Batı’da Türkiye’nin Kürt hedeflerine yönelik saldırılarına karşı da endişe yaşandığını
belirten gazete, bugün Türkiye’nin talebi üzerine yapılacak olan olağanüstü NATO toplantısında Türkiye’ye
Kürtlerle ateşkesi yeniden sağlama çağrısı yapılacağını yazıyor.

“Türkler Suriye savaşının içine daha da çok çekiliyor”

Guardian gazetesi de Türkiye ve Suriye ile ilgili son gelişmelere tam sayfaya yakın yer ayırmış.Haberde, Türkiye
ile ABD’nin Suriye içinde kurmak için anlaştıkları güvenli bölgenin Türkiye’yi Suriye savaşının içine daha çok
çekebileceği, ABD’nin IŞİD’e yönelik hava saldırılarının da artmasına neden olabileceği belirtiliyor.Guardian
güvenli bölge anlaşmasının “Türkiye için bir zafer” olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.Güvenli bölgenin
Suriye’de sınırdan 100 km kadar içeri girmesinin planladığına, ancak buranın nasıl korunacağının henüz
kararlaştırılmadığına dikkat çekiliyor.Guardian, bu plan içinde Kürtlere ne olacağının da bir diğer belirsiz nokta
olduğunu yazıyor.

“Suriyeli muhalifler Türkiye’nin planına karşı temkinli”

Financial Times, Suriye’deki muhaliflerin, Türkiye ve ABD’nin IŞİD’e karşı başladığı yeni işbirliğini olumlu
karşılamış olsalar da, uygulamaya dair soru işaretleri olduğunu yazıyor.”Esad karşıtları geçmişte ABD ve
Türkiye’nin kendilerine boş vaatlerde bulunduklarını iddia ediyor” diye başlayan haberde, bu grupların Ankara’dan
IŞİD’i Suriye sınırından nasıl uzaklaştırıp güvenli bölge yaratacağına dair detaylı açıklama bekledikleri
belirtiliyor.Gazetenin konuştuğu Munthir Salla adlı muhalif komutan, Türk yetkililerin dün Ankara’da Suriyeli
muhaliflerin komutanlarıyla toplantı yaptığını söylüyor. Salla “Güvenli bölge açıklamaları bizi şaşırttı, daha önce
böyle birşeyi hiç duymamıştık” diyor.Haber şöyle devam ediyor: “ABD ve Türkiye, yeni işbirliğinin detayları
üzerine hala çalışıyor. Anlaşma, ABD’nin Suriye’deki belli bölgeleri korumak için resmi taahütte bulunmasını
gerektirmeyecek, ancak Türkiye’nin istediği gibi korunaklı bölgeler kurulması izin verecek bir orta yolu temsil
ediyor”.Haberde Türkiye Cuma günü IŞİD hedeflerini vurmuş olsa da, ülkenin “cihatçılarla savaşa ne kadar sadık
kalacağının belirsiz” olduğu ifade ediliyor.Gazetenin iddiasına göre Suriyeli muhaliflerin çoğu, Türkiye’nin hava
operasyonlarının IŞİD’den çok Kürtleri engellemeye yönelik olduğu görüşünde.Haberde ismi belirtilmeyen
Avrupalı bir diplomatın şu sözlerine de yer verilmiş: “3 yıldır tavizler vererek sınırdaki durumu görmemezlikten
gelmenin ardından, ben bunun [Türkiye’nin saldırılarının] durumu sonlandırabileceğine inanmıyorum. Bu atağı
belki de sadece IŞİD’e ufak bir gözdağı vermek, yurt içinde destek kazanmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
siyasi avantajına olacak şekilde Kürtleri vurmak için yapıyor olabilirler”.Haber suriyeli bir muhalif komutanın şu
sözleriyle bitiyor: “Türklerden çok fazla birşey beklemiyoruz... Artık yalancı çobana döndüler.”

“Kürtler ihanete uğramak için yaratılmış”

Independent gazetesinin tecrübeli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk’in Türkiye’nin hava operasyonunu
değerlendirdiği yazısı “Bölgedeki tüm güçler Kürtlere ihanet etti, bu yüzden Ankara’nın bombardımanı da sürpriz
değil” başlığını taşıyor.’Kürtlerin ihanete uğramak için yaratıldığı’ ifadesiyle başlayan yazıda, I. Dünya Savaşı’nın
ardından Orta Doğu’nun şekillendirilme sürecine atıfta bulunuluyor.Fisk o zamanlar bölgedeki küçük devletlerin
hemen hepsine bağımsızlık sözü verildiğini hatırlatıyor ve ‘Kürtlerin trajedisinin 1923’teki Lozan Antlaşması’ndan
bu yana sürdüğünü’ belirtiyor.
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Yazı şöyle devam ediyor:”1970’Lerin başlarında Irak’ta Saddam Hüseyin’e karşı ayaklandıklarında Amerikalılar
ve İran’daki Şah yönetimi onlara destek vermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger İran ile Irak
arasında bir anlaşma inşa etti ve Kürtleri yalnız bıraktı. ABD silah yardımını kesti ve Saddam 182 bin Kürt’ü
katletti.”‘Kürtlerin bundan ders almış olmasının beklenebileceğini’ yazan Fisk, böyle olmadığını, Kürtlerin benzer
ihanetlere yeniden uğradığını belirtiyor. 1. Körfez Savaşı ile ABD’nin 2003’teki Irak işgalinde yaşananlardan
örnekler vererek günümüze gelen Fisk, şöyle devam ediyor:”Iraklı Kürtler geçen yıl IŞİD’e karşı savaştığında,
Türkiye Kürdistan’ın Batı’nın savaşının öncü birliği haline gelmesini uzaktan islemişti. Kobani’deki Kürt
savunması, Türkiye’nin aşağılanmasını daha da sancılı hale getirdi. PKK yanlısı savaşçılar, Suriye ve Irak’ta
kahraman olarak görülmeye başlandı. Buna izin verilemezdi.”Fisk Türkiye’nin bu nedenle IŞİD’in Suruç’taki
saldırısı ve onu takiben PKK’nin iki Türk polisini öldürmesiyle, Türkiye’nin “IŞİD’e yönelik bombardıman
görüntüsü altında PKK’ya saldırmaya başladığını” belirtiyor.’Türkiye’nin son hava operasyonu ile Pakistan’ın
geçmiş olduğu “tamamen yozlaşma” yoluna girmiş bulunduğunu’ yazan Fisk, şu satırlarla devam ediyor:”Pakistan,
1980’lerde, ABD’nin de teşviğiyle Afganistan’a silah ve gerilla akışının sağlandığı kanal haline gelmişti.
Pakistanlılar mücahiddin, Taliban ve diğer İslamcı grupları desteklemişti”.

‘Sahada ne Türk ne de ABD askeri yer alacak’

29 Temmuz 2015

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Suriye’nin kuzeyindeki DAEŞ’in kontrolündeki alanın
temizlenmesi için Türkiye’ye ihtiyaçları olduğunu, ancak bu alanda sahada Türk veya ABD askerlerinin yer
almayacağını söyledi. Yetkili, burada faaliyet gösterecek ılımlı muhaliflerin de Türkiye ve ABD’nin karşılıklı
mutabakatıyla belirleneceğini belirtti.

Bakanlık yetkilisi, DAEŞ’e karşı mücadele kapsamında oluşturulan uluslararası koalisyonun çabalarına ilişkin
tele-konferans yoluyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Türkiye ile bu konudaki görüşmelerinin 9-10 ay
öncesine kadar uzandığını ve bu sürenin gayet yapıcı geçtiğini kaydetti.

Türkiye ile önce Suriye’deki ılımlı muhaliflere eğit-donat programı verilmesi üzerinde anlaştıklarını hatırlatan
yetkili, Türkiye ile DAEŞ’in Suriye’deki ağlarını gerçek anlamda ele almaya yardımcı olması için Suriye’de çeşitli
izleme formları oluşturulması noktasında da Ankara ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Yetkili, geçen hafta da
Türk üslerinin ABD’nin insanlı ve insansız hava araçlarına açılmasında mutabık kaldıklarını anımsattı.

“TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye ve ılımlı muhaliflerle, Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ’in kontrolündeki sınırın son uzantısını da örgütten
temizlemeye başlamak için koordinasyon içinde çalışma ihtimallerini ele aldıklarını dile getiren yetkili, “Bu alan
98 km civarındaki bir alan. Türkiye ile bu konuda çok yakından çalışmak istiyoruz ve sınırın bu uzantısını da
gerçekten kapatabilmek için Türkiye’ye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yetkili, anlaşmanın bir parçası olarak Ankara ile oturup ılımlı muhalif güçlerin organizasyonunun sağlanabilmesi
yollarına bakacaklarını aktararak, “Bunun mekanizmasını, yöntemini nasıl yapacağımız noktasında onlarla
(Türklerle) oturup konuşmalıyız ve önümüzdeki gün ve haftalarda bunu yapacağız” ifadesini kullandı.

“ALANDAKİ GRUPLAR ABD VE TÜRKİYE’NİN MUTABAKATIYLA BELİRLENECEK”

Bu 98 km’lik alanın uçuşa yasak bölge olmayacağına işaret eden yetkili, “Buranın nasıl görüneceği, derinliği ve
bu noktada yöntemin ne olacağını Türkiye ile istişare edecekleri, bunun DAEŞ’in alandan çıkarılması ve hayatın
normale dönmesine imkan tanınması amacı doğrultusunda yapılacağını” bildirdi.

Yetkili, “Türkiye’nin de belirttiği gibi (bu bölgeye) Türk askerlerinin bir dahiliyeti olmayacak. Bu konuda bazı
dedikodular var ama bu, söz konusu değil. Kesinlikle ABD askerinin de angajmanı olmayacak. Burada sahada
ılımlı muhalif gruplar yer alacak” yorumunda bulundu.

Bir soru üzerine, sahada yer alabilecek ılımlı muhalif güçlerin üzerinde de çalıştıklarını ve bunun Türkiye ile
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ortaklaşa kararla yapılacağını belirten yetkili, “Bunların hangi gruplar olacağı noktası, bizimle Türkiye arasında
karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek” dedi.

“İNCİRLİK ÜSSÜNÜN KULLANIMI PLANLAMA AŞAMASINDA”

Türkiye’nin üslerini ABD ve koalisyon güçlerine açmasını çok teşvik edici bulduklarını belirten yetkili, İncirlik
üssünün kendilerine açılmasının DAEŞ ile mücadele çalışmalarının artması ve geliştirmesine imkan sağlayacağını
söyledi. “Bunu nasıl yapacağımız, oluşturacağımız noktasında Türklerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” diye
konuşan yetkili, İncirlik üssünün kullanılmasında bazı kısıtlamaların olup olmayacağına yönelik soru üzerine de
bütün bunların “planlama aşamasında” olduğunu kaydetti.

Yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taktiksel olarak hava güçlerinin, hava saldırılarının nasıl yapılacağı, nerede konuşlanabileceği, birlikte nasıl
hareket edileceğini çözmeye çalışırken, hem Türk hem ABD ordusunun dikkate alması gereken birçok şey var.
Biz şu anda konuşurken bile bu konular değerlendirilmeye devam ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu konularda
daha fazla konuşabileceğiz ama şu anda planlama aşamasındayız.”

“PKK SALDIRILARDA BULUNMASAYDI...”

DAEŞ ile mücadele kapsamında Türkiye’deki üslerin ABD ve koalisyon güçlerine açılması konusunda anlaşmaya
iki hafta önce varıldığını ve ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anlaşmayı
ele aldığı görüşmeden hemen önce PKK’nın Türkiye içinde bir dizi terör saldırıları düzenlediğini dile getiren
yetkili, “Bu saldırılar, Türkiye’nin Kuzey Irak’a hava saldırıları düzenlemesini tetikledi. Biz de Türkiye’nin kendini
savunma hakkı olduğunu söyledik ve PKK’ya karşı çabaları noktasında onları tamamen destekliyoruz. PKK
konusunun bizim DAEŞ’e karşı mücadeleye yönelik Türkiye ile yaptığımız görüşmelerle bir bağlantısı yok” dedi.

Yetkili ayrıca, “Eğer PKK Türkiye’de bir dizi saldırılarda bulunmasaydı Türkiye’de Kandil Dağı’ndaki PKK’ya
hava saldırısı düzenlemezdi. Dolayısıyla buradaki tetikleyici faktör, örgütün, Türk polis ve askerlerinin ölmesine
neden olan saldırılarıdır. Eğer PKK Türklerle yeni bir cephe açmak istiyorsa bu hiçte yapılacak akıllıca bir şey
değil” ifadesini kullandı.

“PKK’YI KINIYORUZ”

ABD’nin PKK’yı terörist organizasyon olarak gördüğüne işaret eden yetkili, “Şu noktada her zaman açık olduk
ki PKK’nın Türkiye içerisindeki saldırılarını kınıyoruz, Türkiye’nin kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz.
PKK’nın, Türkiye’yi misilleme yapmaya kışkırtan bu saldırılarına devam etmemesini istiyoruz. Türklerin de bu
operasyonları makul bir şekilde yürütmesi çağrısında bulunuyoruz” yorumunu yaptı.

“Terör örgütü PKK’nın DAEŞ’e karşı mücadele ettiğine” dair soruları yanıtlamayan yetkili, kuzey Irak’ta yıllardır
Kürt peşmergelerle yakından çalıştıklarını, Suriye’de de Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden Suriyeli
Kürtlerin DAEŞ’e karşı çok etkili olduklarını kaydetti.

PKK ile PYD arasındaki bağlantıya ilişkin bir soru üzerine, bu iki örgütü birbirinden ayırmak gerektiğini anlatan
yetkili, “PKK birr terör organizasyonu ve son günlerde Türkiye’nin kendini savunma hakkı bağlamında misilleme
yapmasına yol açan, Türk askeri ve polislerine yönelik saldırılarda bulundu. PYD ise Suriye içinde faaliyet gösteren
bir grup. Türk hükümeti de PYD’ye karşı bir eylemlerinin açıkça bulunmadığı belirtti. Türkiye’nin eylemleri,
doğrudan misilleme amaçlı Kandil’deki PKK’ya yönelik. Bu iki grubu birbirinden ayırmak önemli”
değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, ayrıca, PYD’nin ABD ve Türkiye’nin temel prensibi olan “birlik içindeki Suriye’nin toprak bütünlüğünü
ve yine birlik içindeki bir Suriye’nin federal varlığını desteklediğini” ve bunun da önemli bir şey olduğunu kaydetti.

Kobani’nin kurtarılmasında Türkiye’nin rolünü de hatırlatan yetkili, “Bence Kobani örneği gayet yapıcı bir örnek.
Çünkü Türkler Kobani’den gelen binlerce sığınmacıya yardım ettiler. Kobani’yi savunanlara biz havadan destek
verdik ve daha önemlisi Türk toprakları üzerinden Kürt peşmergelerden Kobani’ye tedarik yolunun açılmasında
Türklerle birlikte çalıştık. Eğer bu olmasaydı, Kobani’yi elde tutmak gerçekten çok zor olacaktı” ifadesini kullandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29670430.asp
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“Çin ile İlişkilerimize Stratejik Açıdan Bakıyoruz”

29 Temmuz 2015

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping ile birlikte Büyük Halk Salonu’nda gerçekleştirilen heyetler
arası görüşmeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ziyaret, aramızdaki karşılıklı güven ve anlayışın
güçlenmesine, halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine hizmet edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmasına, “Üç yıl sonra
Pekin’i ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buraya gelişimizden itibaren şahsıma ve tüm
heyetime gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı tekrar teşekkür ediyorum” sözleri ile başladı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıl
dönümünde olduğunu, 2010 yılında atılan
adımlarla stratejik iş birliği safhasına gelindiğini
ve bu safhanın da uygulama döneminde
olunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Dolayısıyla biz Çin ile ilişkilerimize stratejik
açıdan bakıyoruz. Bu ziyaret, aramızdaki
karşılıklı güven ve anlayışın güçlenmesine,
halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesine
hizmet edecektir. Sizlerin de hassas olduğu belli
konularda duyarlı ve iş birliği içinde hareket
etmeye bugüne kadar özen gösterdik ve
gösteriyoruz” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN
ANLAŞMALAR

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping
de ülkelerini üç kez ziyaret ettiğini hatırlatarak

bu ziyaretlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Çin ilişkilerine verdiği önemi gösterdiğini belirtti. Başkan Jinping
konuşmasında Türk-Çin ilişkilerinin yönünü belirlemeyi, içeriğinin genişletmeyi ve zenginleştirmeyi temenni
ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Jinping’in katıldığı heyetler arası görüşmelerinden sonra iki ülke arasında
anlaşma ve mutabakatların imzalandığı törene geçildi. Heyetler arası görüşme ve imza töreninde; Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin de hazır bulundu.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/33994/cin-ile-iliskilerimize-stratejik-acidan-bakiyoruz.html

IMF, Türkiye’yi şoklara karşı uyardı

30 Temmuz 2015

IMF, Türkiye’yi şoklara karşı uyardıFon, dış yükümlülüklerin yapısının Türkiye’yi likidite şoklarına maruz
bırakabileceğini belirterek cari açığın daralmaması halinde yatırım pozisyonunun bozulacağını bildirdi

IMF yayınladığı raporda dış yükümlülüklerin yapısının Türkiye’yi likidite şoklarına maruz bırakabileceğini belirtti.
IMF’nin raporunda cari açığın önümüzdeki yıllarda belirgin derecede daralmaması halinde  Türkiye’nin net
uluslararası yatırım pozisyonunun orta vadede yüzde 10-15 civarı bozulabileceği kaydedildi. Raporda, “Petrol
fiyatlarındaki düşüş ve finansman koşullarındaki daralmanın kısıtlayıcı etkisiyle cari açığın 2015’te daralması
bekleniyor. Cari açığın azaltılması için sıkı para ve maliye politikası hâlâ gerekli. Kısa vadeli borçlar Türkiye’yi
önemli ölçüde borç çevirme riskine maruz bırakıyor. Bu yıl GSYH’nin yüzde 25’inden yüksek olduğu tahmin
edilen brüt dış finansman gereksinimi Türkiye’yi küresel piyasalardaki koşullara karşı kırılgan hale getiriyor.
Türkiye’nin düşük net uluslararası rezervleri, rezervlerin artırılmasını gerekli kılıyor” denildi.
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Müdahale sınırlanmalı

IMF  yayınladığı “2015 Dış Sektör Raporu-Ülke Ekonomileri Değerlendirmeleri” raporunda yıl başından bu yana
yaşanan gelişmelerin dış pozisyonda bazı güçlenmeleri işaret ettiğini, bunda düşük petrol ithalat fiyatlarından
ticari kazanımların etkili olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin büyük finansman ihtiyaçları ve sermaye girişinin kısa vadeli doğası dikkate alındığında, Türkiye’nin
sermaye akışlarında terse dönüşe karşı kırılgan olduğunu vurgulayan IMF, kırılganlığın azaltılması için cari
işlemler açığının da da aşağı indirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Para politikasının reel faiz oranlarını
sağlam şekilde pozitif bölgede tutması gerektiğini belirten IMF, TCMB’nin net uluslararası rezervleri artırması,
döviz kurlarına müdahaleleri sınırlaması gerektiğini vurguladı. Özel sektör tasarruflarını artırmayı hedefleyen
emeklilik reformu gibi yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna işaret eden IMF, bu reformların orta vadede mali
politika sıkılaştırma ile desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

S&P: Merkez para politikasını sıkılaştırmalı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) 2016’da para politikasını sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi. Kredi derecelendirme
şirketinin küresel para politikalarına ilişkin yayımladığı derleme raporunda, “ABD Merkez Bankası’ndan beklenen
parasal sıkılaştırma ve Çin’in yapısal yavaşlaması küresel ticaret ve emtialar üzerinde ağırlık yaratıyor. Gelişmekte
olan ekonomilerde farklılaşan para politikası karşılıklarına neden oluyor. Türkiye gibi dikkate değer oranda
finansman ihtiyacı olan ekonomiler özellikle yabancı sermaye akışlarında potansiyel yavaşlamalara karşı hassas”
ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Fed’in beklenen faiz artışı kararıyla, gelişmekte olan ülkelerde gelecek dönemde yabancı sermaye
akışının yavaşlaması ya da bu ülkelerden sermaye çıkışının para birimleri ve tahvil piyasaları üzerinde baskı
yaratabileceği vurgulandı.

Euro bölgesi  kırılgan

Uluslararası Para Fonu (IMF) Euro Bölgesi’ndeki ekonomik toparlanmanın düşük petrol fiyatları, parasal
genişleme ve zayıflayan euro ile güçlenmesine karşın, devam eden kırılganlıkların orta vadeli büyüme
beklentilerini aşağı çektiğini belirtti. IMF, Euro Bölgesi’ne ilişkin yıllık gözden geçirme raporu niteliğindeki “4.
Madde Konsültasyonu” nu yayımladı. Raporda, bölge ekonomisindeki iyileşmenin güçlendiğine işaret edilirken,
“Artan iç talep, düşük petrol fiyatları, ECB’nin (Avrupa Merkez Bankası) genişletilen varlık alımı çerçevesinde
süren parasal genişleme ve zayıflayan euro, toparlanmayı güçlendiriyor. İyileşen güven, yükselen enflasyon
beklentileri ile rahatlayan kredi şartları, toparlanmanın orta vadede devam etmesinin muhtemel olduğunu ortaya
koyuyor” ifadelerine yer verildi. Euro Bölgesi’nin bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,7 büyümesini bekleyen
IMF, ayrıca bu yıl sıfıra yakın seyredecek manşet enflasyonun 2016’da yüzde 1,1’e yükseleceği tahmininde
bulundu. Raporda, bazı aşağı yönlü risklerin ise mevcudiyetini koruduğu vurgulandı.Söz konusu risklerin,
“yükselen piyasa ekonomilerinin yavaşlaması”,  “düşük enflasyon”, “jeopolitik gerilimler” ve “finansal
piyasalardaki dalgalanma” olarak sıralanan raporda, Yunanistan’daki olayların son dönemdeki finansal
dalgalanmaları tetiklediğine işaret edildi.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/imf-turkiyeyi-soklara-karsi-uyardi-118081h.htm

Erdoğan ve Putin Türk Akımı için bir araya geliyor

31 Temmuz 2015

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sonbaharda bir araya gelerek Türk
Akımı doğalgaz boru hattı projesini görüşecek. Rus doğalgazını Karadeniz’in altından Avrupa’ya ulaştıracak olan
proje geçen Aralık ayında açıklanmış inşaatı hala başlamamıştı. Projedeki pürüzlerin aylardır aşılamadığı
belirtiliyordu. Öte yandan Rus hükümeti bugün 27 Şubat 2015’te duyurulduğu üzere Türkiye’ye yüzde 10.25
indirimle doğal verilmesi konusunda anlaşıldığını fakat imzaların atılmadığını açıkladı.
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İki liderin yapacağı görüşmeye dair açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapıldı. Reuters’ta dün
yer alan haberde, Rusya’nın Ukrayna’yı by pass ederek Avrupa’ya Türkiye üzerinden doğalgaz taşımak için
planladığı Türk Akımı hakkındaki görüşmelerin dondurulduğu yer aldı.

TÜRK AKIMINDA PÜRÜZLER AŞILAMIYOR

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rusya Enerji Bakanı Novak ise Türk Akımı konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Gazprom ise
BOTAŞ ile doğalgaz fiyatında indirim konusunda anlaşıldığını açıkladı. Botaş’a yüzde 10.25 indirim yapılacağı
fakat belgenin henüz imzalanmadığı belirtildi.
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TEKLİFLERİ DEĞİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin projede yalnızca
transit ülke değil aynı zamanda enerji merkezi olmasına da sıcak baktıklarını belirtmişti. Rusya Federasyonu’nun
başlangıçta olduğundan farklı bir teklifle geldiğini belirten Yıldız, her iki ülkenin de ortak çıkarlarını oluşturacak
yapının kurulması gerektiğini söylemişti. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise dün yaptığı açıklamada, Rusya
ve Türkiye arasında hükümetler arası anlaşma imzalanmadan projenin inşaatına başlanamayacağını bildirmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29694599.asp REUTERS

Türkiye ile ABD arasında “YPG” bilmecesi

31 Temmuz 2015

İncirlik Hava Üssü’nün önümüzdeki günlerde ABD’nin kullanımına açılması beklenirken Türk ve Amerikan
yetkilileri tarafından “YPG’ye yardım” konusunda farklı açıklamalar geliyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcü Yardımcısı konuyla ilgili bir soruya, IŞİD’e karşı savaşan grupların tamamına ABD tarafından destek
vereceğini açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise iki gün önce yaptığı açıklamada, “YPG
güçlerine hava desteği verilmesi hususu ABD ile varılan mutabakatımızın unsurlarından biri değildir” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan günlük basın brifingi metninde, Sözcü Yardımcısı Mark Toner’ın,
İncirlik’ten kalkacak uçakların YPG’ye yardım edip etmeyeceğine dair soruya verdiği yanıt yer aldı.

Tanju Bilgiç’in ve ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü John Kirby’nin konuyla ilgili sözleri hatırlatılan Toner’a Türkiye
ile aralarında bir yanlış anlaşılma olup olmadığı soruldu. “Bir yanlış anlaşılma yok” diyen Toner, “Kirby, IŞİD’e
karşı savaşan tüm gruplara destek verileceğini, Kürt grupların da bunun bir parçası olduğunu açık şekilde ifade
etti” dedi.

Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 27 Temmuz’da Washington’daki günlük basın
toplantısında, “İncirlik Üssü’nden kalkan uçakların Suriye’nin kuzeyinde YPG güçlerine yardım edip
etmeyeceğine” yönelik soru üzerine “YPG halihazırda zaten koalisyon güçlerinin hava desteğini alıyor. Şimdi
Türkiye’deki hava üslerine de erişimimiz olması, bu desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkân
sağlayacak. Bu tür bir desteğin devam etmesini bekliyorum” cevabını vermişti. 

Tanju Bilgiç, Kirby’nin bu sözleri üzerine ithafen, “Kirby’nin bu ifade ettiği hususlar ABD ile aramızdaki
mutabakatı tam olarak yansıtmamaktadır. Bu hususlar, ABD makamlarının da dikkatine getirilmiştir” yanıtını
vermişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29694215.asp

İşte Kandil’i yerle bir eden hayalet

31 Temmuz 2015 

Üç gün içinde Kandil’i yerle bir eden operasyonun arkasından yerli İHA’lar çıktı. İHA’lar, Türk mühendisler
tarafından yapılan hayalet yazılım sayesinde kimseye yakalanmadan bilgi topladı. F-16’lar bu sayede nokta atışı
yaparak PKK’ya ağır zarar verdi. Teröristler, ateşkes için aracılarla haber gönderdi

Suruç saldırısı sonrası eski kalleş günlerine dönen PKK ve PKK’yı açıktan destekleyen HDP, başlarına yağan
bombaları görünce bir anda ağız değiştirip “Biz yapmıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek bir durum yok” demeye
başladı. PKK terörünü iki günde köşeye sıkıştıran başarılı operasyonların arkasında ise Türk yapımı askeri
silahlar çıktı. Özellikle bombardıman öncesi PKK mevzilerini izleyerek koordinat gönderen İHA’ların başarısı
parmak ısırttı. Geçmişte bu işlem İsrail’den alınan yazılımlarla yapıldığı için yeterince başarılı olamıyordu.
Çünkü İsrail yapımı insansız hava araçları (İHA) çektiği görüntüleri ilk olarak İsrail’deki yetkililere
gönderiyordu. Bu görüntüler ise PKK ile paylaşıldığı için, İHA’lar gelmeden teröristler mevzilerini kamufle
ediyordu. Şimdi hayalet yazılım sayesinde sadece bizim karargahın gördüğü görüntüler ve Türk yapımı radar
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sayesinde terör hedeflerini erkenden belirten sistemler, üç gün içinde Kandil’in yerle bir edilmesinin anahtarı
oldu. 100 İHA’nın uzun süreli havada kalan 20’si, tüm gün Kandil’de kontrol yaparken, 5 kişilik grupların
hareketleri bile tespit edildi. Nokta tespit yapılan koordinatlar sayesinde yine yerli yapımı nüfuz edici bombalar
ile tam isabet yapılan atışlar PKK’ya tarihin en ağır zaiyatını verdirdi. İHA’lar sadece F-16’lara yardımcı
olmadı. İHA’ların tespit ettiği 40 kilometre içindeki noktalar yine yerli üretim olan paletli fırtına ve çekici
obüslerle top atışına da tutuldu.

Türk yapımı İHA’ların yazılımları da Türk mühendislerin imzasını taşıyor. Daha önce İsrail’den alınan insansız
hava araçları, Türk karargahından önce İsrail’e görüntü gönderiyordu. Bu bilgiler PKK ile paylaşıldığı için
Kandil’e yapılan operasyonlardan 
F-16’lar yüksek başarılı bombardıman yapamıyordu.

İHA’ların saptadığı hedefler dün de F-16’lar ve obüsler tarafından vuruldu. Öğlen 14.00-16.30 saatleri arasında
yapılan bombardımanda PKK yine büyük darbe aldı.

Kandil’deki teröristler, başarılı bombardıman sonrası kaçacak delik aradı. PKK’nın elebaşları ateşkes yapılması
için Barzani ve HDP’yi aracı yapmaya çalıştı.

GENEL ÖZELLİKLER
Mürettebat: Yok 
Gövde uzunluğu: 8 metre 
Kanat açıklığı: 17 metre 
Toplam kalkış ağırlığı: 1.500 kg 
Yakıt ağırlığı: 250 kg
Yararlı yük ağırlığı: 200 kg 
Motor: 1 x dört-silindirli, turbolu motor, 155 hp 
Azami hız: 217 km/s 
Olağan seyir hızı: 140 km/saat 
Servis irtifası: 30.000 feet 
Havada kalış süresi: 24 - 32 saat 
Harekat yarıçapı: 200 km 
Radar: Aselsan Sar

http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/07/31/iste-kandili-yerle-bir-eden-hayalet
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Dünya Basınının Gözü Türkiye’de

31 Temmuz 2015

Terör örgütleri PKK ve IŞİD’e yapılan operasyonları değerlendiren İngiltere ve ABD medyası, “Gerginlik giderek
artıyor, Erdoğan’ın saldırıları Türkiye’yi iç savaşa götürebilir” yorumunu yaptı

THE TİMES: PKK ve IŞİD’e yönelik operasyonları değerlendiren İngiliz Times gazetesi, “Erdoğan’ın saldırıları
Türkiye’yi iç savaşa götürebilir” diye yazdı.

THE İNDEPENDENT: Diğer İngiliz gazetesi ise, Türk ve ABD’li yetkililerin Suriye’de hangi muhalif gruplara
destek verileceği konusunda  anlaşamadığını belirtti.

FİNANCİAL TİMES: Boru hattına yapılan saldırının IŞİD ve PKK hedefleri vurulduktan sonra yaşandığını
belirterek, “Türkiye’de gerginlik giderek artıyor” dedi.

The New York Times: ABD gazetesi, “Türkiye IŞİD’le mücadelede aktif rol almayı kabul etti. Ancak hava
operasyonları büyük ölçüde PKK’ya yönelik” dedi.

Dünya basını, artan terör olayları ve terör örgütleri PKK ile IŞİD’le mücadelenin ardından gözlerini Türkiye’ye
çevirdi. İngiliz gazetesi Times, Kandil’e yapılan hava operasyonlarına bölge liderlerinin “sessizce destek
verdiğine” dikkat çekti. Times, Batılı ülkelerin de Türkiye’den PKK ile çatışmayı yatıştırmasını istediğine işaret
ettikten sonra “Erdoğan’ın saldırıları Türkiye’yi iç savaşa götürebilir” diye yazdı. Times bir diğer haberinde ise
Türkiye’nin hava üslerinin kullanımını açmasının ardından, ABD’nin Almanya’daki savaş uçaklarını Türkiye’ye
nakletmeye başlayacağını duyurdu. Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü’nde bulunan ABD Hava
Kuvvetleri’nin 480’inci Hava Filosu’nun, yaklaşık 200 askerden oluşan birlikle İncirlik Hava Üssü’ne
kaydırılacağı belirtilen haberde bu birliğin uzun bir İncirlik deneyimi olduğu ve 1991’deki Körfez Savaşı’nda da
görev yaptığını vurguladı..

“Hangi gruplar?”

Türkiye ile ABD arasında Suriye sınırında kurulacak güvenlikli bölge konusuna değinen İngiltere’nin Independent
gazetesi ise “Anlaşmaya varılsa da burada hangi muhalif grupların konuşlandıralacağı soru işareti olmayı
sürdürüyor” yorumunu yaptı. Yorumda “ABD’nin sahadaki en büyük dayanağı Kürt savaşçılar. Türkiye ise Kürt
savaşçılara sıcak yaklaşmıyor. Türkiye’nin, radikal örgütlerle bağlantısı olan gruplara yardım konusunda da
Washington’dan daha az endişeli davranması olası” denildi. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili ise “Türklerle
oturup bu konuya çözüm bulmalıyız, ama yardım etmeyeceğimiz gruplar konusunda netiz” dedi. İngiltere’nin
Financial Times gazetesi  de Türkiye’de gerginliğin giderek arttığına vurgu yaptı.

“Hava baskınları artıyor”

ABD’nin New York Times (NYT) gazetesi de “Türkiye, PKK hedeflerine hava baskınlarını artırıyor” derken,
Türkiye’nin IŞİD’le mücadelede daha aktif bir rol oynamayacağını kabul ettiğini ancak ABD’le anlaşmadan sonra
hava baskınlarının daha çok PKK’ya yönelik olduğunu yazdı. PKK’nın “iki yıl önce Türk hükümetiyle bir ateşkes
anlaşmasına vardığını ancak zaten zayıf olan barışın son haftalarda çöktüğünü” söyleyen gazete, hükümetin,
PKK’nın silahsızlanmayı reddettiğini söylediğini yazdı. NYT, “Türkiye geçen hafta Amerika’nın başı çektiği
koalisyonun IŞİD’e karşı verdiği mücadelede daha aktif bir rol oynamayı kabul etti” dedikten sonra “Ancak o
zamandan beri Türkiye’nin hava operasyonları büyük ölçüde PKK’ya yönelik oldu ve Cuma günü başlayan hava
baskınları, ateşkese son verdi” yorumunu yaptı.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/dunya-basininin-gozu-turkiyenin-uzerinde-118140h.htm
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