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Paris'teki BM Đklim Değişikliği Zirvesi kapsamında Fransa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere

açıklamalarda bulundu. Putin'in 'Türkiye IŞĐD'den petrol alıp satıyor' iddiasına sert çıkan Erdoğan, "Böyle bir şey ispat

edildiği anda ben bu makamda durmam, ama Sayın Putin'e soruyorum "Sen bu makamda durur musun?" dedi.

Cumhurbaşkanı (http://www.hurriyet.com.tr/index/cumhurbaskani) Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Đklim

Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21) kapsamında bulunduğu Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin petrol alımına ilişkin iddialarına yönelik soruya, "Yasal

yollarla nereden petrol alıyoruz, nereden doğalgaz alıyoruz bunların hepsi bellidir. Terör örgütleriyle bu tür alışverişi

yapacak kadar haysiyetsiz değiliz. Bunu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu

gerektirir. Ben (http://www.hurriyet.com.tr/index/ben) bu makamda durmam ama sayın Putin'e soruyorum, 'sen o

makamda durur musun?' Bu kadar açık bunu konuşuyorum. Bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun

buradaki bazı liderlerle de paylaştım. Biraz sabırlı olalım. Biz duygusal davranmayalım. Bütün bunların hepsini görelim.

Eteklerde ne kadar taş varsa dökülsün, ondan sonra bizde de varsa birikmiş taşlar, biz de dökmeye başlarız."

Türkiye'nin, G20 üyesi bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye, bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon

nüfusu olan G20'nin üyesi bir ülkeyiz. Aynı masayı beraber paylaştığımız bir ülke, bize karşı bu tür bir şeyi yapması

hazmedilir bir şey de değildir" diye konuştu.
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Satılık Apartman Dairesi

Bursa / Nilüfer

4 Oda 1 Salon 215 m²
215.000 TL
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Satılık Apartman Dairesi

Đstanbul / Ümraniye

1 Oda 1 Salon 82 m²
400.000 TL
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