
Başbakan Erdoğan'ı tehdit eden Sebastian Kurz'a sert yanıt
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Başbakan Yardımcısı Emrullah Đşler, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başbakanımız, nerede ne konuşacağına kendisi karar

verir. Kimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah  ĐşlerBaşbakan Yardımcısı Emrullah  ĐşlerBaşbakan Yardımcısı Emrullah  ĐşlerBaşbakan Yardımcısı Emrullah  Đşler, Türkiye Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesi Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'un yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmesinin sorulması

üzerine Đşler, Avrupa'da milyonlarca Türk bulunduğunu ve bunların geçmiş yıllarda da zaman zaman ziyaret edildiğini belirtti.

Bu ziyaretlerde Başbakan'ın Erdoğan'ın Türklerle görüştüğünü dile getiren Đşler, Almanya ziyareti öncesinde de bu ülkenin siyasetçileri tarafından bazı

değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı. 

Đşler, şöyle devam etti:

"Avusturya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması olmuş. Eğer bu açıklamalar basına y"Avusturya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması olmuş. Eğer bu açıklamalar basına y"Avusturya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması olmuş. Eğer bu açıklamalar basına y"Avusturya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması olmuş. Eğer bu açıklamalar basına yansıdığı şekliyle doğruysa ki şu ana kadar herhangi bir yalanlamaansıdığı şekliyle doğruysa ki şu ana kadar herhangi bir yalanlamaansıdığı şekliyle doğruysa ki şu ana kadar herhangi bir yalanlamaansıdığı şekliyle doğruysa ki şu ana kadar herhangi bir yalanlama

gelmemiştir, öncelikle nezaketsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diplomatik kuralgelmemiştir, öncelikle nezaketsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diplomatik kuralgelmemiştir, öncelikle nezaketsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diplomatik kuralgelmemiştir, öncelikle nezaketsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diplomatik kurallara çok uymadığını düşünüyorum. Şunun bilinmesinde faydalara çok uymadığını düşünüyorum. Şunun bilinmesinde faydalara çok uymadığını düşünüyorum. Şunun bilinmesinde faydalara çok uymadığını düşünüyorum. Şunun bilinmesinde fayda

var. Sayın Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır. 12 yıldır Başbakanlığvar. Sayın Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır. 12 yıldır Başbakanlığvar. Sayın Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır. 12 yıldır Başbakanlığvar. Sayın Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır. 12 yıldır Başbakanlığı söz konusudur. Nerde ne konuşacağına kendisi karar verir.ı söz konusudur. Nerde ne konuşacağına kendisi karar verir.ı söz konusudur. Nerde ne konuşacağına kendisi karar verir.ı söz konusudur. Nerde ne konuşacağına kendisi karar verir.

Kimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Bunun bilKimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Bunun bilKimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Bunun bilKimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Bunun bilinmesinde fayda görüyorum. Sayın Başbakanımız, gittiği herinmesinde fayda görüyorum. Sayın Başbakanımız, gittiği herinmesinde fayda görüyorum. Sayın Başbakanımız, gittiği herinmesinde fayda görüyorum. Sayın Başbakanımız, gittiği her

yerde verilmesi gereken en doğru mesajı her zaman vermiştir. Đşte bunun son örneğini yerde verilmesi gereken en doğru mesajı her zaman vermiştir. Đşte bunun son örneğini yerde verilmesi gereken en doğru mesajı her zaman vermiştir. Đşte bunun son örneğini yerde verilmesi gereken en doğru mesajı her zaman vermiştir. Đşte bunun son örneğini de Almanya'ya gittiğimizde verdiği mesajlarda görüyoruz."de Almanya'ya gittiğimizde verdiği mesajlarda görüyoruz."de Almanya'ya gittiğimizde verdiği mesajlarda görüyoruz."de Almanya'ya gittiğimizde verdiği mesajlarda görüyoruz."

Türklerin yaşadıkları ülkelerde hayata her alanda ciddi katılım sağlamalarını istediklerini ifade eden Đşler, bunun için ellerinden gelen desteği verdiklerini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2010'da kurulduğunu hatırlatan Đşler, Başkanlığın Avrupa ve başka coğrafyalardaki Türkler ile soydaş akraba

topluluklara yol gösterici konumda olduğunu söyledi.

TÜRKÇEYĐ UNUTMAMALILARTÜRKÇEYĐ UNUTMAMALILARTÜRKÇEYĐ UNUTMAMALILARTÜRKÇEYĐ UNUTMAMALILAR

Đşler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak da Türklerin bulundukları toplumda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımları konusunda

gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

Türklerin, yaşadıkları ülkelerin dillerini akıcı şekilde konuşmalarını istediklerini belirten Đşler ama bunu yaparken de Türkçeyi unutmamaları gerektiğini her fırsatta

vurguladıklarını bildirdi.

Bundan dolayı asimilasyona karşı olduklarını ve katılım anlamıyla entegrasyonu desteklediklerini belirten Đşler, bunu da her fırsatta söylediklerini söyledi.

Đşler, Başbakan Erdoğan'ın Avusturya'da yapacağı konuşmaların da muhtemelen bu çerçevede olacağına dikkati çekerek, "Đnşallah ziyaret gerçekleşirse Sayın"Đnşallah ziyaret gerçekleşirse Sayın"Đnşallah ziyaret gerçekleşirse Sayın"Đnşallah ziyaret gerçekleşirse Sayın

Başbakanımızın orada bulunan Türk vatandaşlarına ne tür mesajlar vereceğini herkes göBaşbakanımızın orada bulunan Türk vatandaşlarına ne tür mesajlar vereceğini herkes göBaşbakanımızın orada bulunan Türk vatandaşlarına ne tür mesajlar vereceğini herkes göBaşbakanımızın orada bulunan Türk vatandaşlarına ne tür mesajlar vereceğini herkes görecektir" recektir" recektir" recektir" diye konuştu.

MUSUL'DA YAŞANAN GELĐŞMELERMUSUL'DA YAŞANAN GELĐŞMELERMUSUL'DA YAŞANAN GELĐŞMELERMUSUL'DA YAŞANAN GELĐŞMELER

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskın ile ilgili soru üzerine de Đşler, Musul'da yaşanan olayları talihsizlik olarak değerlendirdi.  Bu tür bir olayın

yaşanmasını kınadıklarını ve telin ettiklerini vurgulayan Đşler, şunları kaydetti:

"Orada Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıyı ve çalışanlarımızın rehin alınmasını tas"Orada Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıyı ve çalışanlarımızın rehin alınmasını tas"Orada Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıyı ve çalışanlarımızın rehin alınmasını tas"Orada Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıyı ve çalışanlarımızın rehin alınmasını tasvip etmemiz söz konusu değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyükvip etmemiz söz konusu değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyükvip etmemiz söz konusu değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyükvip etmemiz söz konusu değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyük

bir devlettir. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.  Gereği yapılacaktır. Öncebir devlettir. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.  Gereği yapılacaktır. Öncebir devlettir. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.  Gereği yapılacaktır. Öncebir devlettir. Bu konuda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.  Gereği yapılacaktır. Önceliğimiz oradaki vatandaşlarımızın burnunun kanamaması, kılına birliğimiz oradaki vatandaşlarımızın burnunun kanamaması, kılına birliğimiz oradaki vatandaşlarımızın burnunun kanamaması, kılına birliğimiz oradaki vatandaşlarımızın burnunun kanamaması, kılına bir

zarar dokunmaması meselesidir. Zaten Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalarda veyazarar dokunmaması meselesidir. Zaten Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalarda veyazarar dokunmaması meselesidir. Zaten Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalarda veyazarar dokunmaması meselesidir. Zaten Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalarda veya konuyu birebir takip eden Bakanlığımızın yaptığı konuyu birebir takip eden Bakanlığımızın yaptığı konuyu birebir takip eden Bakanlığımızın yaptığı konuyu birebir takip eden Bakanlığımızın yaptığı
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açıklamalarda da oradaki insanlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde haberlaçıklamalarda da oradaki insanlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde haberlaçıklamalarda da oradaki insanlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde haberlaçıklamalarda da oradaki insanlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde haberler alıyoruz. Elbetteki bu konular görüşülecek ve oradakier alıyoruz. Elbetteki bu konular görüşülecek ve oradakier alıyoruz. Elbetteki bu konular görüşülecek ve oradakier alıyoruz. Elbetteki bu konular görüşülecek ve oradaki

vatandaşlarımız sağ salim ülkemize getirilecektir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Her tvatandaşlarımız sağ salim ülkemize getirilecektir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Her tvatandaşlarımız sağ salim ülkemize getirilecektir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Her tvatandaşlarımız sağ salim ülkemize getirilecektir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Her türlü tedbir alınmıştır. Her türlü görüşme yapılmıştır.  Tabii kiürlü tedbir alınmıştır. Her türlü görüşme yapılmıştır.  Tabii kiürlü tedbir alınmıştır. Her türlü görüşme yapılmıştır.  Tabii kiürlü tedbir alınmıştır. Her türlü görüşme yapılmıştır.  Tabii ki

ortak akılla hareket edilecektir."ortak akılla hareket edilecektir."ortak akılla hareket edilecektir."ortak akılla hareket edilecektir."

ĐKĐ ÖĞRENCĐ BAKANI PROTESTO ETTĐĐKĐ ÖĞRENCĐ BAKANI PROTESTO ETTĐĐKĐ ÖĞRENCĐ BAKANI PROTESTO ETTĐĐKĐ ÖĞRENCĐ BAKANI PROTESTO ETTĐ

Öte yandan Viyana'da yaşayan iki Türk öğrenci, Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'u Bakanlığın önüne siyah çelenk koyarak protesto etti. Öğrenciler Selin Üçüncüoğlu ve

Hülya Öncü, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un gazetelerde yer alan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı

önüne siyah çelenk bıraktı. Gazetecilere açıklama yapan Selin Üçüncüoğlu, Başbakan Erdoğan'ın yapacağı ziyaret ve konuşmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Dışişleri

Bakanı Kurz'u kınadıklarını söyledi. Eylemin ardından olay yerine gelen bir polis memuru, öğrencilerin kimliklerini kontrol etti.

(https://plus.google.com/111139069635417829913" ) 
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