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Almanya ile 1’inci Hükümetlerarası Yüksek Düzeyli Đşbirliği Konseyi dün Berlin’de iki ülke başbakanları liderliğinde yapıldı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin Avrupa’ya mülteci akınını azaltmak için söz verdiğini söyledi. Buna karşılık Almanya

da Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin kalkması konusunda Türkiye’ye destek vermeyi taahhüt etti.

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Almanya (http://www.hurriyet.com.tr/index/almanya) ile 1’nci Hükümetlerarası Yüksek

Düzeyli Đşbirliği Konseyi için dün Davos’tan Almanya’nın başkenti Berlin (http://www.hurriyet.com.tr/index/berlin

Mülteci krizinin çözümü için Türkiye’den büyük beklentileri olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet

Davutoğlu’nu başbakanlık binasında askeri törenle karşıladı. Đki taraftan bakanların katılımıyla Đşbirliği Konseyi toplantısı

düzenlenirken görüşmelerde Suriye’deki kriz, Avrupa’ya sığınmacı akını ve terör örgütü IŞĐD ile mücadele ön plana çıktı.

BAŞBAKAN’DAN TEŞEKKÜRBAŞBAKAN’DAN TEŞEKKÜRBAŞBAKAN’DAN TEŞEKKÜRBAŞBAKAN’DAN TEŞEKKÜR

Başbakan Davutoğlu, geçen hafta 10 Alman turistin öldüğü Đstanbul saldırısıyla ilgili olarak “Terör saldırısı bizi derinden

yaralamıştır, 10 Alman dostumuzu kaybettik... Risk ve tehditler karşısında da Türkiye ve Almanya omuz omuzadır” dedi.

Davutoğlu, Merkel’in krizlerden kaçan mültecilere sınırları açmasıyla ilgili olarak, “Merkel’e bir teşekkür borcumuz var. O

da dünya ve Avrupa’da mülteciler konusunda tam bir sessizlik hâkimken, üç-dört senedir süren bu insanlık trajedisine

dönük olarak herhangi bir tedbir düşünülmezken, Sayın Merkel bu konuda Avrupa’da ciddi bir farkındalık oluşmasını

sağladı” diye konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERĐ ÖNEMLĐBARIŞ GÖRÜŞMELERĐ ÖNEMLĐBARIŞ GÖRÜŞMELERĐ ÖNEMLĐBARIŞ GÖRÜŞMELERĐ ÖNEMLĐ

Mülteci krizinin ne Türkiye’nin ne de Almanya’nın krizi olduğunu söyleyen Davutoğlu, iki ülke olarak haftaya yapılması

planlanan Suriye barış görüşmelerinin başarılı olmasını istediklerini söyledi. Davutoğlu, “Suriye’den gelen mültecileri

barbar bir rejimden kaçan masumlar olarak görüyoruz. Mülteciler krizi Suriye ve Ortadoğu (http://www.hurriyet.com.tr

/index/ortadogu)’da çıkan krizin bize yansımasıdır. (Suriye Devlet Başkanı) Esed Şam’dayken mülteciler dönmez” diye

konuştu. Merkel ise Başbakan Davutoğlu’nun Avrupa Birliği’ne yönelik mülteci sayısını azaltmak için Türkiye’nin elinden

geleni yapacağına dair ortak bir uzlaşmaya imza attığını söyledi.

Basın toplantısından sonra yayınlanan açıklamada Davutoğlu’nun, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne düzensiz göçmen

sayısının önemli miktarda azaltılması için elinden gelenin yapılacağına dair taahhütte bulunduğu belirtildi. Türkiye’nin

düzensiz göçmenlerin geri kabulü için söz verdiği buna karşılık Almanya’nın Türk vatandaşlarına yönelik AB vizesi

uygulamasının ekim ayı itibariyle kolaylaştırılması konusunda destek vereceği kaydedildi.

KĐMLER KATILDIKĐMLER KATILDIKĐMLER KATILDIKĐMLER KATILDI

Türkiye’den: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Đçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz, Ekonomi

Bakanı Mustafa Elitaş, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AB Bakanı Volkan Bozkır.

Almanya’dan: Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Đçişleri Bakanı Thomas de

Maiziere (CDU), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi/Enerji Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partili

(CSU) Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller.

MERKEL: SĐYASĐ SÜRECE GERĐ DÖNÜLMELĐDĐRMERKEL: SĐYASĐ SÜRECE GERĐ DÖNÜLMELĐDĐRMERKEL: SĐYASĐ SÜRECE GERĐ DÖNÜLMELĐDĐRMERKEL: SĐYASĐ SÜRECE GERĐ DÖNÜLMELĐDĐR
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Son Yorumlar

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (34) (24)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/turkiyeli-

vatandas_1375968)
Öne Çıkar 16 gün önce

türkiyeli vatandas (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/turkiyeli-
vatandas_1375968) avrupaya vize kalkarsa ,türkler gezmeye gelir buraya ve
karsiliginda eurolar gider,,veya yatirim icin gelirler,,büyük sehirlerde dükkan
kirasina buradada dükkan magaza acabilirsin

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/nazim-

tok_257412)

Öne Çıkar 16 gün önce

nazim tok (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/nazim-tok_257412) Esad deyil sizin
yanlis politikaniz bu durumlara sebep oldu hälä esad diye zirvaliyorsunuz ati alan
üsküdari gecti. . .
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(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/T-kocar_1699739)

Öne Çıkar 16 gün önce

T kocar (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/T-kocar_1699739) çok biliyorsunuz
ekimde göürsünüz almanyanın tapusu almancılardmı-)
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(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ayten-

ak_37002)

Öne Çıkar 16 gün önce

ayten ak (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ayten-ak_37002) Esad bir gitsin
ortalik tam karisacak, bölünecekler, ic savas cikacak,fakirlesecekler. Ayni Irak,
Libya, Tunus gibi ülkelerdeki oldugu gibi.

5

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Mehmet-

DEMiR_339625)

Öne Çıkar 16 gün önce

Mehmet DEMĐR (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Mehmet-DEMiR_339625)
Esad'dan kaçmıyorlar, birileri tarafından gönderilen insan kasabı ruh hastalarından
kaçıyorlar. Ve bunu bütün dünya biliyor.

5

Hakan Yelbeyi (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Hakan-Yelbeyi_1449091)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
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