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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (http://www.hurriyet.com.tr/index/mevlut-cavusoglu),

Dışişleri Resmi Konutu'nda gerçekleşen heyetlerarası görüşmenin ardından Sırbistan

(http://www.hurriyet.com.tr/index/sirbistan) Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın

toplantısı düzenledi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan

Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) Meclisi’nin Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr

/index/turkiye)'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini duyurması ile

ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce Irak

(http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) Meclisi’nin TBMM (http://www.hurriyet.com.tr/index

/tbmm)’de her sene yenilenen tezkerenin tekrar kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı iyi

niyetli bulmuyoruz. Irak halkının tamamını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. 2007’den bu yana

her yıl bu tezkere yenileniyor.

Bunun amacı Irak’ta konuşlanan ve Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’ye

yönelik terör saldırılarını arttıran PKK (http://www.hurriyet.com.tr/index/pkk)’ya yönelikti. Bu

son (http://www.hurriyet.com.tr/index/son) tezkerede DAEŞ’te dahil edildi. Çünkü Irak’taki

DAEŞ mevcudiyeti doğrudan Türkiye’ye tehdit oluşturmaktadır. Biz isteriz ki Irak güvenliğini ve

istikrarını tesis etsin ve bu tür terör örgütlerini ülkesinde barındıramasın. Irak’ın içinde

bulunduğu bu tablo maalesef ve bölünmüşlük, bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerini de etkiliyor.

Maliki’nin mezhepçi politikaları Irak’taki tabloyu oluşturmuştur. Eğer Irak’ta istikrar ve güçlü bir

yönetim olsaydı DAEŞ gibi bir terör örgütü küçük bir grupla göreceli olarak Musul ve Irak’ın

bölgedeki diğer topraklarını işgal edemezdi.

Biz her şeyden önce Irak’tan kaynaklanan DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerine yönelik

uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı da kullanarak tedbirimizi almak durumundayız.

Diğer taraftan Irak’ın terörle mücadelesini destekliyoruz. Başika kampı yeni kurulmadı. Başika

kampı, Irak yönetiminin bilgisi dahilinde kuruldu. O bölgede DAEŞ’e karşı yerel güçlerin

eğitilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bağdat yetkilileri gelip bu kampı ziyaret ettiler, hatta

maddi destekte verdiler.

Irak içindeki iç siyasetteki sorunlar sebebiyle bu birdenbire oldu. Bizim tavrımız son derece

nettir. Biz güçlü, istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına çok

önem veriyoruz. Irak’ın bölünmesi ya da istikrarının bozulması her şeyden önce Türkiye’nin

çıkarına değil, bizim çıkarlarımızla çelişir. Buradaki Başika kampı ve diğer kampların tek amacı

var, o da yerel güçleri eğiterek ve donatarak DAEŞ’e karşı kaybettikleri Irak topraklarının geri
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Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Pursaklar

4 Oda 1 Salon 203 m²
570.000 TL

Satılık Residence

Ankara / Çankaya

4 Oda 1 Salon 230 m²
700.000 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (39) (10)

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

/Profil

/cetin-

ugur-keskin_2147777)
Öne Çıkar 7 gün önce

çetin uğur keskin (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/cetin-ugur-keskin_2147777)
ABD Ortadoğu da oradaki insanların kara kaşları, ela gözleri için bulunmuyor. Planı
zaten belli. Biz ülke olarak bu planları ne kadar bozar ve yıpratırsak ABD bölgeden
elini o kadar çabuk çeker. Bu bölgedeki kan ABD çıkmadığı sürece durmaz. Hem
enerji kaynaklarını emiyorlar, hem de silah satarak ekonomisini ayakta tutuyorlar.

1

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

/Profil

/namik-

dogancioglu_23648)
Öne Çıkar 8 gün önce

namık dogancıoglu (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/namik-
dogancioglu_23648) ESARETĐ KABULLENMĐŞ ESĐR ÜLKENĐN KUKLA YÖNETĐMĐNĐ
DĐKKATE ALMAYIN CEVAP DAHĐ VERMEYĐN GEREK YOK- ONLARI
KONUŞTURANLARA EN GÜZEL CEVAP ĐNCĐRLĐĞĐN KAPATILMASIDIR BAKIN
KONUŞMALAR NASIL DEĞĐŞĐYOR.

2

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

/Profil

/ertan-

aydin_1563296)

Öne Çıkar 8 gün önce

ertan aydin (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ertan-aydin_1563296) IRAK
MECLISININ VEKILLERINI KIM SECTI????!!! HANI HALKIN SECTIKLERINE SAYGI
DUYULACAKTI??!! MASADA BIZDE SÖZ SAHIBI OLMAK ISTIYORUZ, DEMEK ICIN
TÜRK EVLATLARI KURBAN VERILIYOR!!! HAAAA, BIR DE KENDI VATANIMIZI
KORUMAK ICIN ABD´DEN CEHENNEM ATESI ROKET ATARINI GAZIANTEP´E 50
ABD ASKERIYLE DAVET EDEN DE BU IKTIDAR!!! BUNA REIS SEVDALILARI NE
DERLER ACABA??!! GERCEKTEN ZAVALLI BIR DURUMA DÜSÜRÜLDÜK, KOLAY
GELSIN TÜRKIYEM !!!

1

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

/Profil
8 gün önce

Đsmail Hisar (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ismail-Hisar_1843057) Bunlara
laf anlatmak imkansız, başımız belada! Ne yazık ki sonumuz daha da karanlık
görünüyor!
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