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Türkiye, coğrafi ve jeopolitik konumu itibariyle bölgenin en stratejik 

noktalarından birisinde; sistemli yapısal değişikliklerin cereyan ettiği 

ve tarihsel birikim ve potansiyelinin gereği olarak uluslararası ölçekte 

vazgeçilmez bir aktör olma misyonunu her geçen gün güçlendirmektedir. 

Buna paralel olarak İçişleri Bakanlığı da uluslararası temaslarda aktif rol 

alarak, bu tarihsel gelişim ve değişime katkı çabası içerisindedir. 

Anılan bu temasların kamuoyu ile paylaşılması noktasında  geçen yıldan bu 

yana belli periyotlarla Bakanlığımızın tüm uluslararası temaslarını bültene 

dönüştürülmeye ve siz değerli okuyuculara online olarak ulaştırılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmalar 2013 yılında da devam edecektir.

 

Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılara vesile 

olmasını temenni ediyorum.  
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Sayın Kunz: Türkiye’nin göç 
konusunda attığı adımları 
hayranlıkla takip ediyoruz. 
Türkiye’nin hedef ve transit 
ülke olarak öneminin arttı-
ğının farkındayız. Yasal dü-
zenlemeleri yakından takip 
ediyoruz. 

Sayın Bakanımızın makamında ger-

çekleştirilen temaslar sırasında Ba-

kanlığımızın üst düzey yöneticileri de 

hazır bulunmuşlardır.

Sayın Büyükelçi kabulünden ötürü şun-

ları söylemişlerdir:

 “Kabulünüz için teşekkür ederim. Si-

zinle görüşmek istediğim konu, aynı 

zamanda göç ve polisten sorumlu olan 

Adalet Bakanımızın ziyaretiyle de ilgi-

lidir. Ülkemizde Adalet Bakanı aynı za-

manda İçişleri Bakanı gibidir. 

İçişleri Bakanımızın görev alanı sosyal 

hizmetler ve eğitimdir. Görev dağılımla-

rı farklıdır. 1848 yılından bu yana hüküm 

süren federasyondan beri bu durum bu 

şekildedir.

Türkiye’nin göç konusunda attığı adımla-

rı hayranlıkla takip ediyoruz. Türkiye’nin 

hedef ve transit ülke olarak öneminin 

arttığının farkındayız. Yasal düzenle-

meleri yakından takip ediyoruz. Sayın 

Bakanımız da bu konularla yakından 

ilgileniyor. Bunun nedenlerine gelince 

öncelikle İsviçre sınır konusunun önemi-

nin farkında; ayrıca Ülkemiz Schengen 

üyesi ve sınırda temsilci bulundurduğu-

muz için bir anlamda da komşuyuz. Bu 

nedenle Yunanistan’a giren, İsviçre’ye 

de girmiş olur.

İçişleri Bakanı     
Sayın İdris Naim ŞAHİN 
İsviçre Büyükelçisi Sayın 
Raımund Kunz’u Kabul Etti

27 Temmuz 2012 / Ankaraİçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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 Sayın Bakan’ın ziyaret programının şekillendirilmesin-

de sizin de tavsiyeleriniz oldukça önem arz ediyor. Si-

zin fikrinizle aynı doğrultuda üçlü bir Bakanlar (Türkiye 

– İsviçre – Yunanistan) ziyaretine de sıcak bakıyoruz.” 

Sayın Bakanımız da Sayın İsviçre Büyükelçisi Rai-

mund Kunz’a cevaben şunları söylemişlerdir:

“Bu konuyu değerlendirebiliriz. Sayın Adalet 

Bakanı’nın burada edindiği olumlu imaj İsviçre siyase-

tine de olumlu yansır. İsviçre’ye göç konusunda bilgile-

rinizi ve düşüncelerinizi almak isterim.” 

Sayın Büyükelçi Raimund Kunz ise Sayın Bakanımıza 

cevaben şunları söylemişlerdir:

“Özellikle Tunus’taki olaylar sonrası sınırı geçen insan-

lar İsviçre’ye geliyor ve onları kamplara yerleştiriyoruz. 

Bu, iç kamuoyunu rahatsız ediyor. Bir de Avrupa içi akış 

serbestisi anlaşmaları var; ülkemize bu şekilde 50-60 

bin kişi geliyor; bu orta ölçekli bir şehir demek ve dola-

yısıyla ekonomik ve siyasi yapı etkileniyor. Türkiye’nin 

bu konular üzerinde çok iyi çalıştığına inanıyoruz.  Bu 

görüşmenin oldukça faydalı olduğunu belirtmek iste-

rim. Ayrıca kabulünüz için bir kez daha teşekkür ede-

rim.” şeklinde ifade etmişlerdir. 

 Karşılıklı iyi niyet ifadelerinden sonra Konuk Büyükelçi 

Bakanlık Makamından ayrılmışlardır.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiseri Sayın Antonio 
Guterres’in Kabulü

Sayın Guterres: Türkiye’nin 
Suriyelilere göstermiş oldu-
ğu ev sahipliğinden memnu-
niyet duyuyorum. Sağlanan 
imkânlar “asgari” değil son 
derece etkileyicidir. İçişleri 
Bakanlığı’nın yapmış olduğu 
çalışmaları takdirle izliyoruz. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiseri Sayın Antonio 

Guterres ve beraberinde bulunan 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği İyi Niyet Elçisi Sayın Ange-

line Jolie, İçişleri Bakanımız Sayın İdris 

Naim ŞAHİN tarafından 14.09.2012 

tarihinde kabul edilmiştir. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerde, 

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN 

ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-

sek Komiseri Sayın Antonio Guterres 

tarafından, Suriye’den ülkemiz top-

raklarına giriş yapan Suriyelilerin du-

rumu ele alınmıştır. 

Sayın Bakanımız konuşmasında, 

“Türkiye’nin, ilk günden yani 29 Ni-

san 2011’den itibaren Suriyelilere ve 

Suriye’de mukim vatansızlara hiçbir 

ön koşula bağlı kalmaksızın tamamen 

insanî mülahazalarla kapılarını açarak 

“geçici koruma” sağladığını, geçici ko-

rumaya ilişkin olarak “açık kapı” poli-

tikasının takip edildiğini” vurgulamış-

lardır.

Sayın Bakanımız ayrıca, “Ülke top-

raklarına kabul, geri göndermeme ve  

gelen kişilerin temel ihtiyaçlarının kar-

şılanması olarak ifade edilen geçici ko-

rumanın üç temel unsurunun, Türkiye 

tarafından yerine getirildiğini” ifade 

etmişlerdir. 

Görüşmenin devamında Bakan ŞA-

HİN, “Ülkemize toplu sığınma ama-

14 Eylül 2012 / Ankara
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cıyla gelen Suriyelilerle ilgili İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren 

konularda her türlü çalışmanın özenle yapıldığını, gerekli ted-

birlerin alındığını” ifade etmişler, İçişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 

olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” 

hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 

Yüksek Komiser Sayın Guterres de, “Türkiye’nin Suriyelilere 

göstermiş olduğu ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu, 

sağlanan imkânların “asgari” değil son derece etkileyici oldu-

ğunu, İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışmaları takdirle 

izlediğini, İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sayın Bakanın 

insani değerlerinin yüksek olmasından da özellikle çok etki-

lendiğini” belirtmiştir. İçinde bulunulan zor şatlara rağmen 

Bakan ŞAHİN’in konuya göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı 

konunun “emin ellerde” olduğunu ifade etmişlerdir. Gele-

neksel Türk misafirperverliğinin, Türkiye’nin insan hakları ve 

mülteciler hukuku konusundaki olumlu yaklaşımlarının ve sa-

hip olduğu inanç değerlerinin bu konuda hiçbir endişeye yer 

bırakmadığını da sözlerini eklemişlerdir.

Ayrıca Yüksek Komiser Sayın Guterres uluslararası her türlü 

platformda Türkiye’nin haklı taleplerini gündeme getireceği-

ni belirtmiştir.

Sayın Angelina Jolie de, “Türkiye’nin bu konuya olumlu yak-

laşımının kendisini de motive ettiğini, bu yüzden bu tür fa-

aliyetlere devam etmekten memnuniyet duyduğunu” ifade 

etmiştir.

İki tarafın da karşılıklı iyi niyet ve memnuniyet beyanlarıyla 

görüşme sona ermiştir.
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İslam İşbirliği Teşkilatı İslam      

Tarihi, Sanat ve Kültür Araş-

tırma Merkezi (IRCICA), İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi ve 

Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle 

düzenlenen “100. Yılında Balkan 

Savaşları Uluslararası Sempozyu-

mu”, 20.09.2012 tarihinde Zeytin-

burnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 

yapılmıştır. 

İçişleri Bakanımız Sayın İdris 

Naim ŞAHİN sempozyumun açı-

lışında yaptığı konuşmada; Bal-

kan Savaşları’nı irdeleyen bu ilmi 

toplantıya katılmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Ma-

kedonya, Karadağ ve Kosova’dan 

gelen Sayın Bakanları ve farklı ül-

kelerden gelen tarihçi ve uzmanları 

İstanbul’da ağırlamaktan mutlu  

olduklarını belirtmişlerdir.

Sayın Bakanımız, 1912-13 Balkan 

Savaşları’nın her savaş gibi tüm 

acıları ve nesiller boyu devam 

eden etkileriyle hafızalarda acı ve 

karanlık sayfa olarak yerini aldığını 

ifade ederek, geçen 100 yılın en 

büyük insanlık dramlarından biri-

ne sahne olan Balkan Savaşları’nın 

100.Yılında 
Balkan Savaşları Sempozyumu 
İstanbul’da Düzenlendi

20 Eylül 2012 / İstanbulİçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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100. yılında böyle bir etkinliğin düzenlenmesini çok 

manidar bulduğunu söylemişlerdir. 

Balkanlar bölgesinin tarihi, siyasi, idari yönleri, sosyal, 

ekonomik ve kültürel özellikleriyle Osmanlı tarihinin 

önemli dönemlerinden birini oluşturduğunu vurgu-

layan Sayın Bakanımız, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

fethinden önce çeşitli problemlerle boğuşan 

Balkanlar’ın, Osmanlı yönetiminde 5 asır boyunca 

huzur ve barış içinde yaşayabildiğini kaydetmişlerdir. 

Balkanlar’ın ekonomi, kültür, eğitim ve üretim bakım-

larından Osmanlı’nın en aktif dönemlerinden birisi 

olduğunu ifade ederek, ‘Balkan kökenli olup Osmanlı 

yönetiminde Sokullu Mehmet Paşa gibi Başbakanlık 

rütbesine ve yüksek memurluklara yükselen siyaset 

adamları, bilim adamları, sanatkarlar adlarını tarihe 

yazdırmışlardır. Barış ve huzur ortamının devam etti-

ği yıllar Balkanlar için verimli bir kültür ve bayındırlık 

ortamı da olmuştur. Dillerimizdeki ve mimarimizdeki 

ortak unsurlar bu kopmaz derin bağlarımızın delilleri-

ni oluşturmaktadır diye konuşmuşlardır. 

Sayın Bakanımız ayrıca; 19. yüzyılın sonlarına doğru 

bazı siyasi ve ideolojik akımların Balkanlar’daki barış 

ve huzur ortamını sona erdirdiğini belirterek, bundan 

sonra bütün Avrupa’yı ve Türkiye’yi yakından ilgilen-

diren bu coğrafyanın yeniden şekillenmesine neden 

olan önce Balkan Savaşları, ardından da Birinci Dünya 

Savaşı’nın yaşandığını anlatmışlardır. Balkan Savaşları 

sonrasında, Balkanlar’da kalan Türk topluluklarının 

problemlerinin 100 yıl boyunca devam ettiğini be-

lirterek, nüfus mübadeleleri, milli ve milletlerarası 

hukuk meseleleri, Balkanlar’daki Türkler’in kültürel 

kimlik problemleri ve yine çok önemli bir konu olan 

toplumların birbirine bakışının Balkan Savaşları son-

rası pek çok meseleden, bazılarını oluşturduğunu 

kaydetmişlerdir.

Aynı tarihi paylaşan bu toplumların tarihlerini taraf-

sız bir gözle inceleyip, birbirlerini daha iyi tanıyarak, 

birbirlerine yaklaşmalarının bugün ve gelecekte ba-

rış ve huzur için büyük önem taşıdığına dikkati çeken 

Sayın Bakanımız, “Tarih sahnesinde birlikte yaşadığı-

mız Balkan ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz 

komşuluk kavramıyla da temellenip, güçlenerek sü-

rekli gelişme içerisindedir” sözleriyle konuşmalarını 

tamamlamışlardır.

11İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni  / Ocak 2013
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Sayın Bakanımızın ardından kürsüye gelen Makedonya Devlet 

Bakanı Hadi Nezir de konuşmalarında şunlara değinmişlerdir:

 ‘’Herkesin kendine göre bir anlam yüklediği bu dönemi, 

Balkanlar’da yaşayan Türkler ve özellikle Makedonya’daki Türk-

ler olarak bizler, biraz hüzünlü bir şekilde algılamaktayız. Fakat 

bunun yanında bu dönemi özellikle bir barış ve yeniden yapı-

landırma dönemi olarak anlamaktayız. Osmanlı’lardan sonra 

değişen koşullar doğrultusunda oluşan bu yeniden yapılanma 

sürecinde bizler, bulunduğumuz ülkelerimizde birer Osmanlı 

vakisi olarak sizlerin uzaktaki yakınlarınız bilinciyle hareket et-

tik. Bizler, Rumeli Türkleri olarak anavatanımızdan hiç bir zaman 

ayrılmadık, her zaman sizinle aynı safta yer aldık. Sarıkamış’ta, 

Dumlupınar’da ve Çanakkale’de şehit verdik. Böylece her zaman 

sizler için dua ettik, bundan sonra da sizlerle beraber olacağız.’’ 

Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husoviç ise konuşmalarında;

  Karadağ’ın 600 bin nüfusa sahip, çok dinli, çok kültürlü bir 

devlet olduğunu ve ülkede 120 bin Müslüman’ın yaşadığını 

söylemişler, Balkan Savaşları’ndan sonra Balkan ülkeleri her ne 

kadar ayrı kalsalar da ne kadar yakın olduklarını son yıllarda his-

settiklerini ifade ederek şunları kaydetmişlerdir:

‘’Bu savaşlar, Balkanlar’da yaşayan bazı milletler için kurtuluş 

savaşı olarak ele alınmaktadır. Balkanlar’da yaşayan Türkler ev-

lerini terk etmek zorunda kalarak, Anadolu’ya sığınmışlardır. 

Geride kalanlar ise yeni yönetimlerin zulmüne maruz kalmışlar-

dır. Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan Müslüman topluluklar   

12
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vatan hasretini hiç bir zaman unutmamıştır. Ge-

ride kalanlar, bulundukları ülke dahilinde tekrar 

yer değiştirmek zorunda kalmış, aşağılanmış ve 

zulüm altında yaşamışlardır. Topraklarını terk 

edenler ve kalanlar arasında bağlar oluşturmak, 

devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağla-

mak bizim görevimizdir.’’

Karadağ Devlet Başkanı Sayın Rafet Husoviç’in 

ardından söz alan Karadağ Kamu Yönetimi Baka-

nı Sayın Mahir Yağcılar da; sempozyum süresin-

ce Balkan Savaşları ile ilgili çok önemli tespitlerin 

ortaya çıkacağına inandığını dile getirmişlerdir. 

Balkan Savaşları’nın, acıların, göçlerin ve savaşla-

rın da habercisi olduğunu anlatan Yağcılar, ‘’Geç-

mişte bu acıları yaşamış devletler yeni bir düze-

ne kavuşmak istemektedirler. Dostluk, barış ve 

devletlerarası iyi komşuluğa ihtiyaç duyulmak-

tadır’’ şeklinde ifadelerde bulunan Sayın Bakan, 

Kosova’nın kalkınmasının ve güçlenmesinin, mis-

yonlarının bir parçası olduğunu ifade etmişler ve 

‘’Eski köprüler yanında yeni köprüler kurmaya 

çalışıyoruz. Bu köprülerin milletler arasında daim 

olmasını istiyoruz’’ şeklinde sözlerini tamamla-

mışlardır.

Aynı tarihi paylaşan bu toplum-

ların tarihlerini tarafsız bir gözle 

inceleyip, birbirlerini daha iyi tanı-

yarak, birbirlerine yaklaşmalarının 

bugün ve gelecekte barış ve huzur 

için büyük önem taşıdığına dikkati 

çeken Sayın Bakanımız, “Tarih sah-

nesinde birlikte yaşadığımız Bal-

kan ülkeleriyle siyasi ve ekonomik 

ilişkilerimiz komşuluk kavramıyla 

da temellenip, güçlenerek sürekli 

gelişme içerisindedir” demişlerdir.

13İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni  / Ocak 2013
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Bulgaristan İçişleri Bakanı Tsvetan Tsve-

tanov resmi ziyarette bulunmak üzere 

29.09.2012 tarihinde Sayın Bakanımız İdris 

Naim ŞAHİN’i ziyaret etmişlerdir.

Görüşmelerde Sayın Bakanımız şu ifadeler-

de bulunmuşlardır:

“Sözlerime başlamadan önce sizin ve heyeti-

nizin ülkemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretten 

ötürü duyduğum memnuniyeti ifade etmek 

istiyorum. Üst düzey ziyaretler sayesinde ikili 

ilişkilerimizin daha da gelişeceğine olan inan-

cım tamdır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler karşılıklı çabalarımız neticesinde son 

dönemde gelişmiştir. Bundan memnuniyet duyuyorum. 20 Mart 2012 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının 

ilişkilerimizde dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. 

Kıymetli Meslektaşım Sayın TBMM Başkanımızın 11 Ekim 2012 tarihinde 

Bulgaristan’a gerçekleştireceği ziyaret ilişkilerimizin parlamenter boyutunu güç-

lendirecektir. Cumhurbaşkanı Sayın Rosen Plevneliev’in  Cumhurbaşkanımız Sa-

yın Abdullah Gül’ün resmi konuğu olarak 27-28 Kasım 2012 tarihlerinde ülkemize 

yapacağı ziyaretin, ikili ilişkilerimizin her yönüyle ele alınması için vesile teşkil 

edeceğini düşünüyorum. İkili ilişkilerimizde yakaladığımız bu ivme sayesinde, çö-

züm bekleyen sorunların halli konusunda da mesafe kaydedebileceğimizi düşü-

nüyorum.

Bulgaristan İçişleri Bakanı 

Tsvetan Tsvetanov’un 
Sayın Bakanımızı Ziyareti

29 Eylül 2012 / Ankara
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Tarihsel bazı olayların tek taraflı yorumundan kaynak-

lanan önyargılı girişimlere geçit verilmemesi gerekti-

ğini düşünüyoruz. Yerel bazı belediye meclislerine ge-

tirilen “Ermeni soykırımı” ve “Bulgar soykırımı” gibi 

bildirilerin gündemden çıkartılmasının ilişkilerimizin 

sağlıklı gelişmesi açısından yararlı olacağına inanıyo-

ruz. Geçtiğimiz dönemde yerel meclislere sunulan bu 

tür bildirilerin engellenmesi konusunda müdahale-

nizden memnuniyet duyduk. Bu konudaki desteğini-

zin devam edeceğine inanıyoruz. 

Ülkemiz tüm komşularıyla ilişkilerini karşılıklı güven ve 

saygı ilkeleri temelinde geliştirmek arzusundadır. 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler son yıllarda 

her alanda büyük gelişme göstermiştir. İlişkilerimizin 

egemen eşitlik ve karşılıklı çıkar prensiplerine dayanan 

örnek bir seviyeye ulaşacağına olan inancım tamdır. 

İkili ticaret hacmimiz 2011 yılında 4 milyar Doları (2,8 

milyon Avro) aşmıştır. İkili ticaretimizin orta vadede iki 

haneli rakamlara ulaştırılmasını amaçlamalıyız.

Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının, firmalarımızın 

üstlendiği müteahhitlik ve altyapı projelerinin toplam 

değeri 2 milyar Doların üzerindedir. Bu, hiç şüphesiz 

ülkelerimiz arasındaki güçlü bağların bir göstergesidir.

Dostane ilişkiler içinde bulunduğumuz Bulgaristan ile 

kültürel işbirliğini, siyasi ve ekonomik ilişkilere para-

lel bir şekilde geliştirmeyi arzu ediyoruz. Uzun tarihi 

birlikteliğin ve coğrafi yakınlığın, günümüzde iki ülke 

arasında verimli bir kültürel işbirliği tesisini kolaylaştı-

racak bir ortam sağladığını düşünüyoruz. 

Bu çerçevede ikili kültürel ilişkilere geniş bir zemin ve 

yeni bir çehre kazandıracak projelerin hayata geçiril-

mesine imkan tanıyacak girişimlere sıcak bakıyoruz.   

Ortak kültürel mirasın korunmasına da önem atfe-

diyoruz ve komşumuz Bulgaristan ile bu alanda her 

türlü işbirliğine hazırız. Bulgar vatandaşlarının 2010 

yılında turizm amacıyla ziyaret ettiği ülkeler sıralama-

sında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizden 

Bulgaristan’a turizm amaçlı giden ziyaretçi sayısının 

30-35.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

sayının arttırılması konusundaki en büyük engeli, va-

tandaşlarımıza uygulanan vize oluşturmaktadır. Bulga-

ristan’daki Türk-Müslüman toplumu iki ülke arasındaki 

ilişkilerde güçlü bir ortak bağ oluşturmaktadır. 
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Bulgaristan’daki soydaşlarımızı, iki ülkeyi yakınlaştıran 

bir köprü olarak değerlendiriyoruz.

Soydaşlarımızın Bulgaristan’da eşit vatandaşlar olarak 

yaşamalarından başka hiçbir arzumuz bulunmamakta-

dır. Bu alanda son dönemde atılan olumlu adımlardan 

memnuniyet duyuyoruz.

 Bulgaristan’da eğitim ve kültürel haklar bağlamında 

soydaşlarımızı da ilgilendiren konuları yakından takip 

ediyoruz. Bu alanda desteğinizi bekliyoruz.

Bugün burada bir araya gelmemizin önemli bir unsuru 

da Güvenlik alanındaki işbirliğimizi geliştirme irade-

mizdir. Ülkelerin, sınır aşan niteliği giderek artmakta 

olan terörizm ve organize suçlar ile bireysel olarak 

başa çıkmaları mümkün değildir.  Güvenlik konuların-

da istişare ve ikili işbirliğinin ülkelerimizin öncelik ve 

hassasiyetleri çerçevesinde geliştirilmesine önem at-

fediyoruz. 

Biz terörün her çeşidiyle hukuk ve demokrasi içerisin-

de kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Bu mücadelede 

siz dostlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. 

Sayın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN’in ifadelerinde 

sonra konuk Bakan Sayın Tsvetan Tsvetanov da şu 

ifadelere yer vermişlerdir:

Müsaadenizle ben de bazı konulara değinmek istiyo-

rum. Bulgaristan da 2009 yılından beri iki ülke arası 

ilişkilere hız verildi. Bunu iki ülkenin başbakanlarına 

borçluyuz. İkili ilişkilerde saygı önemlidir. Her devletin 

kendi kültürü ve tarihi var. Bunu benimsemeliyiz. Bu-

günkü çalışmalarımızı da karşılıklı kültürel farklılıklara 

saygılı olmamıza borçluyuz. Partimizin de heyetimizin 

de pek çok üyesi müslümandır. 

Bunun yanı sıra, bizim sorumluluk alanımız olan gü-

venlik önemli bir işbirliği alanıdır. Bulgaristan önemli 

bir kavşak durumundadır. Yaz aylarında yurt dışında 

çalışan Türkler ülkemiz üzerinden geçiyorlar. Onların 



transit geçişlerinin güvenliğini sağlanması çok önemli . 

Biz bu güvenliği sağlamak için yedek polis güçleri gön-

deriyoruz. Böylece yollarda meydana gelen gaspların 

önüne geçildi. Bu karşılıklı ilişkilere önemli bir katkıdır. 

Geçmişte yaşanan tatsız olaylar da sona ermiştir. 

Sınırı aşan suçlarda mutlaka birlikte hareket edilmeli-

dir. Terörizm, narkoterör, insan kaçakçılığı gibi suçlara 

ortak tavır koymalıyız.

Türkiye ile imzalanacak geri kabul anlaşmasının da 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile eğer 

mümkünse geri kabul anlaşması imzalanmadan sınır 

kontrollerinin sıklaştırılmasını istediğimizi belirtmek 

isterim.  Her zaman sizinle işbirliğine hazırız. Misafir-

perverliğiniz için teşekkürler”

Konuk Bakan Sayın Tsvetan Tsvetanov sözlerinin 

memnuniyet verici olduğunu ifade eden Sayın Baka-

nımız sözlerine şöyle devam etmişlerdir: 

“Açıklamalarınızdan ötürü teşekkürler. Sizin de belirt-

tiğiniz üzere çok sayıda vatandaşımızın geçişinde ma-

ruz kaldığı birtakım olumsuzluklar söz konusu idi. Bu 

tedbirleriniz için teşekkürler. 

Vize probleminin çözümünde de ikili işbirliği mümkün-

dür. Türkiye bir hedef ve geçiş ülkesidir. Komşularımız-

la bu göç konusunun problem olmaması için gayret 

gösteriyoruz. Her türlü görüşmelere açık olduğumuzu 

ifade etmek isterim. Umarım Sofya’da da bu tür bilgi 

paylaşımlarına devam ederiz”

Konuk Bakan Sayın Tsvetan Tsvetanov’da Sayın Baka-

nımıza cevaben:   

“Türkiye komşumuzdur, dostumuzdur. Misafirperverli-

ğinizden ötürü teşekkür ederiz” şeklindeki ifdesinden 

sonra toplantı sona ermiştir.
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İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN, Uluslararası 

Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü 

Peter Wiederman ve beraberindeki heyeti 26.09.2012 

tarihinde kabul etmişlerdir.

Görüşme esnasında göç politikaları, yasa dışı göçün 

önlenmesi ve yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi 

konuları ele alınmıştır.

Ayrıca görüşmede, göç hareketlerinin getirdiği zorluk-

ların üstesinden gelebilmenin ancak ortak çalışma ve 

işbirliği sayesinde mümkün olabileceği ve ortak işbirli-

ği ile eşgüdüm yoluyla bu tip görüşmelerin nihai hede-

fine ulaşabileceği hususu ifade edilmiştir. 

İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, ülkemizin göç yöne-

timi alanında eşgüdüm sağlanması ve düzensiz göçle 

mücadelede kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla giri-

Uluslararası Göç Politikaları 
Geliştirme Merkezi Genel Direktörü 

Sayın Peter Wiederman’ın Kabulü

26 Eylül 2012 / Ankara
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şimlerde bulunduğunu; bu kapsamda Türkiye’nin 

Başkanlığında “İpek Yolu Göç Ortaklığını” geliştir-

mek amacıyla 19 Nisan 2013 tarihinde “Yasal Göç, 

Göç ve Kalkınma, Göçmenlerin İnsan Hakları” ko-

nularını kapsayan 5. Budapeşte Süreci Bakanlar 

Konferansı düzenleneceğini dile getirmiştir.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi 

Genel Direktörü Peter Wiederman da, Türkiye’nin 

bu konudaki girişimlerini takdirle karşıladığını, 

yapılan çalışmaları memnuniyetle takip ettikle-

rini ifade etmişlerdir. Ayrıca 5. Budapeşte Süreci 

Bakanlar Konferansının başarıya ulaşılması için 

gerekli tüm çalışmaların yapılacağını da eklemiş-

lerdir.

Sayın Bakanımız, görüşmenin her iki taraf içinde 

olumlu ve faydalı olduğunu değerlendirmiş, işbir-

liğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların arta-

rak devam edeceğini vurgulamışlardır.

Karşılıklı iyi niyet ifadelerinin ardından görüşme 

sona ermiştir.
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Balkanlarda Güvenlik, 
Teknoloji, Eğitim ve Siber 
Altyapılardaki Zorluklar Konferansı

14 Eylül 2012 / Saraybosna

Bosna-Hersek Güvenlik Ba-

kanlığı ve Bosna Amerikan 

Üniversitesi iş birliğiyle, Türk İşbir-

liği Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) 

sponsorluğunda Bosna-Hersek’in 

başkenti Saraybosna’da düzenle-

nen, “Balkanlarda Güvenlik, Tek-

noloji, Eğitim ve Siber Altyapılar-

daki Zorluklar” konulu konferansa, 

İçişleri Bakanımız Sayın  İdris Naim 

ŞAHİN, Bosna-Hersek Üçlü Devlet 

Başkanlığı Konseyi Başkanı Sa-

yın Bakir İzzetbegoviç, Sırbistan 

Başbakanı ve İçişleri Bakanı Sayın 

İvitsa Daçiç, Bosna-Hersek Güven-

lik Bakanı Sayın Sadık Ahmetoviç, 

Hırvatistan İçişleri Bakanı Sayın 

Ranko Ostoyiç, Karadağ İçişleri 

Bakanı Sayın İvan Brayoviç, Make-

donya İçişleri Bakanı Sayın Gordana 

Yankulovska, Bosna Amerikan Üni-

versitesi Başkanı Sayın Denis Prtsiç 

ve çok sayıda davetli katılmıştır.



İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN konferansta yaptı-

ğı konuşmada, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, 

kamu ve özel sektör bilgilerinin dijital hale getirilerek, 

bilişim sistemlerinde saklandığını ve paylaşıldığını 

söylemişler, bu gelişmeye bağlı olarak, vatandaşlara 

sunulan “e-devlet” hizmetlerinin suçun hedefi haline 

geldiğine işaret eden İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, 

şunları kaydetmişlerdir:

“Buna karşı, her devlet dijital veri ve alt yapılarını siber 

suçlara karşı koruma için çeşitli tedbirler almaktadır. 

Ayrıca terör örgütleri de bilişim çağının imkanlarını 

kullanmakta ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit 

etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini etkin bir şe-

kilde sağlamak ve küresel güvenlikte, özellikle bilişim 

suçlarında zorlukları aşabilmek için uluslararası ve böl-

gesel iş birliğine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, bölge-

sel iş birliğimizi geliştirmeli ve güçlerimizi birleştirme-

liyiz. Balkan ülkeleri olarak, suç işleyenlerin hangi ülke 

sınırları içerisinde olursa olsun cezasız kalmamasını 

sağlamak için bilgi paylaşımı ve operasyonel iş birliği 

yapmalıyız. Türkiye, 10 Kasım 2012 tarihinde Avrupa 

Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Dışiş-

leri Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülmekte olan bu 

çalışmalara bakanlık olarak destek vermekteyiz.”

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve In-

terpol gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve ikili ülkeler-

le iş birlikleri çerçevesinde stratejik ve operasyonel iş 

birliği çalışmalar yürüttüğünü belirtmişlerdir.

Sayın Bakanımız, Avrupa Konseyi’nin Balkan Ülkeleri 

ve Türkiye’ye ilişkin düzenlediği “Siber ve Bilişim Suçla-

rında Kolluk Eğitim Stratejisi” raporunda, “Türkiye’nin 

bu ülkeler için bir eğitim merkezi olabileceğinin öngö-

rüldüğünü ve tavsiye edildiğini” anımsatarak, bu bağ-

lamda Balkan ülkelerine yönelik, Emniyet Genel Mü-

dürlüğü bünyesindeki Bilişim Suçları Akademisi’nde, 

siber suçlara ilişkin eğitim ve kurs faaliyetinde buluna-

bileceklerini kaydetmişlerdir.

www.diab.gov.tr
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Türkiye’nin polisi ve jandarmasıyla, istihbarat birim-

leriyle farklı suç türlerine karşı sürekli önlem alma ve 

takip sistemlerini geliştirme konusunda başarılı ça-

lışmalar gerçekleştiren bir ülke olduğunu ifade eden 

Sayın Bakanımız, siber suçlarla ilgili olarak da güvenlik 

birimleri bünyesinde ihtisas dairelerinin oluşturuldu-

ğunu ve bu konuyla ilgili bir akademi kurulduğunu bel-

ritmişlerdir 

Sayın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN sözlerine şöyle de-

vam ederek; “Her konuda olduğu gibi siber suçlarla 

mücadele konusunda da, başta Bosna-Hersek Güven-

lik Bakanlığı olmak üzere, bütün Balkan ülkeleriyle ilgli 

bakanlıklarla iş birliğimiz devam etmektedir. 1998’li 

yıllardan itibaren, Bosna-Hersek’in ilgili makamlarıyla 

özellikle Türkiye’de eğitim verme ve eğitim alanında 

iş birliği yapma çalışmamız başarılı bir şekilde sürdü-

rülmektedir. Ayrıca, suçluların yakalanması konusun-

da da iki ülke arasında ortak çalışma alanı her zaman 

mevcuttur” demiş, ayrıca  Libya’da dün ABD Büyükel-

çisine ve çalışanlarına yönelik terör saldırısını da kına-

dıklarını ifade eden İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, 

“Hangi düşünce ve gerekçeyle olursa olsun kesinlikle 

suçun ve suçlunun biz hep birlikte karşısındayız, sade-

ce karşısında değil aynı zamanda peşindeyiz” şeklinde 

konuşarak sözlerini tamamlamışlardır.

22
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ABD İç Güvenlik Bakanı 
Sayın Janet Napolitano’nun 
Ziyareti 

11 Ekim 2012 / Ankara

İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN, ABD İç Gü-

venlik Bakanı Sayın Janet Napolitano ve beraberindeki 

heyet ile 11.10.2012 tarihinde makamında bir araya 

gelmişlerdir. 

Görüşme esnasında iki ülke arasındaki işbirliği çalışma-

ları, terörle mücadele konusundaki yaklaşımlar ve siber 

güvenlik konusundaki işbirliği konuları ele alınmıştır.

Toplantıda küresel boyutlara varan terörizm ile müca-

dele etmek amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin öne-

mi vurgulanmış, bu alanda Türkiye’nin terör örgütüyle 

yapmış olduğu mücadeleye ABD tarafından destek ve-

rildiği ve verilmeye devam edileceği Sayın Konuk Bakan 

tarafından belirtilmiştir.

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN, 11 Eylül 2012 

tarihinde Bingazi’de meydana gelen terör saldırısında, 

ABD’nin Libya Büyükelçisi’nin ve üç Büyükelçilik per-

sonelinin hayatını kaybetmesinden dolayı ABD halkına 

başsağlığı dilediğini; bu menfur saldırının akabinde yap-

tığı basın açıklamasıyla saldırıyı kınadığını ifade etmiş-

lerdir.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye’nin uluslararası yolcu se-

yahatleri açısından ana arterlerden biri olduğu, yasal ol-

mayan yollardan seyahat ettikleri tespit edilen kişilerin 

hukuki yollarla sınır dışı edildikleri belirtilmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN, çocuk istisma-

rı, kredi kartı dolandırıcılığı, yetkisiz erişim, kişisel verile-

rin illegal kullanımı gibi dünyanın herhangi bir ülkesinde 

ortaya çıkan bu mağduriyetlerin soruşturulmasının etkin 

bir uluslararası işbirliğini gerekli kıldığını ifade etmişlerdir.

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN, görüşmenin her 

iki taraf içinde olumlu ve faydalı olduğunu değerlendir-

miş, işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların ar-

tarak devam edeceğini vurgulamışlardır.
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği  Örgütü  
9. İçişleri Bakanları Toplantısı 

Bakanlığımızın Ev Sahipliğinde İstanbul’da Yapıldı
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği  Örgütü  
9. İçişleri Bakanları Toplantısı 

Bakanlığımızın Ev Sahipliğinde İstanbul’da Yapıldı
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği  
Örgütü  9. İçişleri Bakanları 
Toplantısı 

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞA-

HİN, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü (KEİ) Üye Devletleri İçişleri 

Bakanları 9. Toplantısı” açılışında 

bir konuşma yapmışlardır.

Sayın Bakanımız konuşmalarında 

şu ifadelere yer vermiştir:

“Sayın Sırbistan Başbakanı Ivica 

DACİC, Sayın Bakanlar, Kıymetli 

Misafirler, Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 9. Top-

lantısını yapmak üzere bir araya 

gelmiş bulunmaktayız. 

Bu vesileyle siz saygıdeğer dost-

larımı ve misafirlerimi İstanbul’da 

ağırlamaktan büyük mutluluk du-

yuyor ve hepinize hoş geldiniz di-

yorum.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teş-

kilatı (KEİ) çatısı altında gerçekleş-

tirdiğimiz bu anlamlı işbirliğinin, 

özellikle Ortadoğu ve Afrika olmak 

üzere tüm dünyada örnek teşkil 

etmesini arzuluyoruz.

Esasen KEİ, ortak bir coğrafyayı 

paylaşan ülkelerimizi, halklarımızın 

daha huzurlu bir gelecek yaşama-

ları için bir araya getiren örnek bir 

işbirliği modelini temsil etmektedir.

KEİ’nin kuruluş döneminde, siyasi 
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ve ekonomik yapıları itibarıyla ge-

çiş sürecinde olan çok sayıdaki KEİ 

üyesi bugün uluslararası siyasi ve 

ekonomik sistemin önemli aktör-

leri haline gelmiştir.

 Değerli Katılımcılar;

2012 yılı tüm dünya için zorlu bir 

döneme sahne olmuştur. 

Bir yandan, devam eden küresel 

ekonomik krizin başta Avrupa ülke-

leri olmak üzere geniş bir coğrafya-

da hissedilen olumsuz etkileri, 

Ayrıca, küresel risk ve tehditlerin 

sürekli değişim gösteren yapısı ve 

göç hareketlerinin yaygınlaşma-

sından, uyuşturucu madde kaçak-

çılığı ve terörizmle mücadeleye 

kadar birçok alanda yenilenen 

sorunlarla baş edilmesi gereği, 

geçtiğimiz yılın uluslararası günde-

mine yoğun ve zorlayıcı bir nitelik 

kazandırmıştır.

Günümüz dünyasında yaşanan bu 

olaylar, ülkelerimiz arasında hem 

bölgesel hem de karşılıklı ilişkileri-

mizin artırılmasının ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir.

Saygıdeğer Meslektaşlarım; De-

ğerli Katılımcılar;

Ülkemiz, KEİ Dönem Başkanlığı’nı 

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 

altı aylık bir süre için üstlenmiş 

bulunmaktadır. Dönem Başkanlı-

ğımız süresince kuruluşunda öncü 

rol oynadığımız ve Sekretaryası-

na ev sahipliği yaptığımız KEİ’nin 

daha işlevsel bir örgüte dönüştü-

rülerek, örgüt içerisinde somut 

işbirliği projelerine odaklanılması 

hedeflenmektedir. 

Türkiye olarak, biz; Karadeniz’de 

deniz güvenliğinin güçlendirilmesi 

amacıyla söz konusu işbirliği me-

kanizmalarından etkin biçimde is-

tifade edilmesi yönündeki gayret-

lerimizi sürdürmekteyiz.

Bugün burada bölge ülkeleri açı-

sından Karadeniz Ekonomik İşbir-

liği ( KEİ)’yi Karadeniz Havzası’nın 

temel bölgesel örgütü yapan siyasi 

iradeyi yeniden ihya etmeyi hedef-

leyerek;

Sınıraşan suçlarla, özellikle de te-

rörizm, kaçakçılık, insan ticareti, 

hafif silah ticareti ile ekonomik 

ve mali suçlarla mücadele alanın-

da daha somut işbirliğine yönelik 

ortak eylemlerin güçlendirilmesi 

esasını oluşturmak ve Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği (KEİ) Bölgesinde 

barış, istikrar ve güvenliğe katkıda 

bulunmak amacıyla bir araya gel-

miş bulunmaktayız.

Saygıdeğer Meslektaşlarım;

Bu toplantılarda alacağımız karar-

ların önemine binaen kararların 

titizlikle uygulanması konusunda 

çalışma arkadaşlarıma talimat 

verdim ve aynı hassasiyetin tara-

fınızca da gösterileceğine inancım 

tamdır.

Alacağımız kararların bölgemiz ve 

insanlık için faydalı olmasını te-

menni ederek tekrar hepinize hoş 

geldiniz diyorum.”

Açılış konuşmasının ardından Ka-

radeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 

(KEİ) Üye Devletleri İçişleri Bakan-

ları 9. Toplantısı basın mensupları-

na kapalı devam etmiştir. 
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Sayın Bakanımız İdris Naim ŞA-

HİN ile Sırbistan Başbakanı ve 

İçişleri Bakanı Sayın Ivica DACIC 

yaptığı görüşmelerde şu ifadelere 

yer verilmiştir. 

Sayın Bakanımız sözlerine şöyle 

başlamışlardır: 

“Bosna-Hersek’te bir araya geli-

şimizin ardından sizlerle tekrar 

görüşmekten ve sizleri ülkemizde 

ağırlamaktan büyük bir mem-

nuniyet duyduğumu belirtmek 

isterim. Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti olarak, Sırbistan’ı Balkanların 

kilit ülkesi olarak görüyor; siyasi 

ve ekonomik istikrar ile bölgede 

oynadığınız role büyük bir önem 

atfediyoruz. KEİ’nin temel unsur-

larından birisi uluslararası işbirli-

ğine ve dış dünyaya açık yapısıdır.

Son dönemde, Karadeniz Bölge-

sine yönelik uluslararası ilginin 

artması KEİ’ye olan ilgiyi de ar-

tırmıştır. Bu bağlamda, gözlemci 

üye başvurularında kayda değer 

bir artış gözlenmektedir. 

Son olarak, Nisan 2008’de İngil-

tere, örgüt nezdinde “sektörel di-

yalog ortaklığı” statüsü almıştır. 

KEİ’de devam eden işbirliğimizin, 

iki ülke arasındaki ilişkilere yeni 

bir ivme kazandırması ve AB’ye 

üyelik hususunda her iki ülkenin 

de birbirini desteklemesi hususla-

rına yapacağı katkı aşikârdır.

Bosna- Hersek’teki konuşmanızda 

belirttiğiniz gibi müzikten yemeğe 

kadar paylaştığımız ve birbirimize 

benzer birçok ortak noktamız var. 

Sayın  Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN’in  
Sırbistan Başbakanı ve İçişleri Bakanı 
Sayın Ivica DACIC İle Görüşmesi.
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Bu bağlamda tercihimiz daima en 

yakınımızla birlikte olmaktır. Ortak 

sınırımız bulunmamasına karşın, 

Türkiye’yi “komşu ülke” kapsamın-

da değerlendirmeniz, ülkemize 

verdiğiniz önemi göstermektedir. 

Bu durumun farkında olduğumuzu 

bilmenizi isteriz.

Ayrıca, daha önce de ifade ettiği-

niz üzere; Türk-Sırp ve Bosna İlişki-

lerinin güçlendirilmesi ve üçlü bir 

işbirliğinin oluşturulması düşünce-

nizin yararlı olacağı kanaatindeyim.

Sırbistan ile ikili, bölgesel ve ulus-

lararası alanda var olan ilişkileri-

mizi artırmak ve daha fazla aktif 

hale getirmek niyetindeyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanı ve yeni ku-

rulan hükümetle yakın diyalog ve 

üst düzey temaslarımızı devam 

ettirmek arzusunda olduğumuzun 

da altını çizmek isterim.  Hem Baş-

bakanlık hem de İçişleri Bakanlığı 

görevlerini bir arada yürütmenin 

zorluğunu tahmin ediyorum. An-

cak sizin bu zor görevleri hakkıyla 

yerine getireceğinize olan inancım 

tamdır.  

Sırbistan’ın AB sürecine ilişkin ta-

kip ettiğiniz politikaların doğru ol-

duğunu düşünüyor ve destekliyo-

ruz. Özellikle yolsuzluk ve organize 

suçlarla mücadele edilmesi, basın 

özgürlüğünün genişletilmesi, 

azınlıkların korunması, ekonomik 

verimliliğin artırılması gibi temel 

konularda reformlara kararlılıkla 

devam edilmesini, Kosova’yla iliş-

kilerde sürdürülebilir bir gelişme-

nin kaydedilmesini temin edecek, 

güçlü bir siyasi iradenin mevcudi-

yetinden memnuniyet duyuyoruz”

Terör, Güvenlik, İşbirliği

Ülkelerin, sınır aşan niteliği gi-

derek artmakta olan terörizm ve 

örgütlü suç unsurlarıyla tek baş-

larına başa çıkmaları mümkün de-

ğildir. Bu tehlikelerle mücadelede 

ikili ve çok taraflı işbirliği büyük 

önem taşımaktadır.

10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da 
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Sayın ŞAHİN: “Sırbistan’ın AB 

sürecine ilişkin takip ettiğiniz 

politikaların doğru olduğunu 

düşünüyor ve destekliyoruz. 

Özellikle yolsuzluk ve organize 

suçlarla mücadele edilmesi, 

basın özgürlüğünün genişle-

tilmesi, azınlıkların korunma-

sı, ekonomik verimliliğin artı-

rılması gibi temel konularda 

reformlara kararlılıkla devam 

edilmesini, Kosova’yla ilişki-

lerde sürdürülebilir bir geliş-

menin kaydedilmesini temin 

edecek, güçlü bir siyasi irade-

nin mevcudiyetinden mem-

nuniyet duyuyoruz”
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imzalanan “Türkiye ile Sırbistan 

Arasında Başta Terörizm ve Örgüt-

lü Suçlar Olmak üzere Ağır Suçlar-

la Mücadele İşbirliği Anlaşması” 

bu alandaki işbirliğimizi daha da 

güçlendirmiştir. 

Sırbistan ile güvenlik alanında 

sürdürdüğümüz işbirliğine büyük 

önem atfediyoruz. Güvenlik ala-

nındaki işbirliğimizin bir boyutu 

da kanun uygulayıcı personelin 

eğitimine ilişkin olarak yürütülen 

faaliyetlerdir. 

Sırbistan kanun uygulayıcı per-

sonelinin Emniyet Genel Müdür-

lüğümüzce düzenlenen eğitim 

programlarına katılımı, güvenlik 

alanındaki bilgi ve tecrübe değişi-

mine karşılıklı olarak önemli katkı-

larda bulunacağı inancındayım.

Üçlü Zirve

İlki 24 Nisan 2010 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilen Tür-

kiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü 

Balkan Zirvesi bölgesel istikrara 

olumlu katkı yapan önemli bir 

adım olmuştur.

Bu nedenle 2012 yılı içinde 

Saraybosna’da düzenlenmesi ön-

görülen bir sonraki Türkiye-Bos-

na-Hersek-Sırbistan Üçlü Balkan 

Zirvesi’ni kısa zamanda gerçekleş-

tirmek istiyoruz

Vize Muafiyeti

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak 

Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın yü-

rürlüğe girmesini iki ülke arasındaki 

kültürel ve ticari kaynaşmaya bir ve-

sile olarak değerlendirmekteyiz.

Ayrıca Sırbistan ile geri kabul an-

laşması imzalanması yönündeki 

çalışmalarımız sürmektedir. Ülke-

lerimiz arasında mutabık kalınacak 

bir tarihte bu anlaşmanın imzalan-

masını öngörüyoruz”

30



www.diab.gov.tr

Şekinde ifadelerde bulunan sayın 

bakanımız sözü konuk Başbakan 

Sayın Ivica DACIC’a bırakmışlardır.

Konuk Başbakan Sayın Ivica DACIC 

sözlerine söyle başlamışlardır:

“İstanbul’a geldiğimden bu yana 

her şey çok güzel. Samimi bir 

şekilde ifade etmeliyim ki, dün 

Ankara’ya inişimizden itibaren 

inanılmaz bir misafirperverlikle 

karşılaşıyoruz. Her şey için çok te-

şekkür ederim.

Sizi Belgrad’a davet etmek isti-

yorum. Zamanını size bırakıyo-

rum. İşbirliğimizin sonuçlarının 

çok güzel olacağına inanıyorum. 

Belgrad’a geldiğinizde de işbirliği-

mizi daha yüksek bir noktaya nasıl 

taşıyabiliriz? Hangi alanlarda işbir-

liğimizi geliştirebileceğimizi tespit 

etmek üzere çalışmalar yapabiliriz?

Türkiye, bölgesel bir güç. Bölgesin-

de istikrara yön veren bir güç. Biz de 

Türkiye’yle işbirliğini önemsiyoruz. 

İki ülke olarak çok fazla benzer 

taraflarımız var. Mantalitelerimiz, 

hayat anlayışlarımız, yemeklerimiz 

ve yaşam tarzlarımız aynı. Mese-

la, Brüksel’de akşam dışarı çıktı-

ğınızda sokaklar bomboştur fakat 

Belgrad’da ve İstanbul’da bunu 

göremezsiniz.

Dün, Ankara’da Sayın Cumhurbaş-

kanı Abdullah GÜL ile bir görüşme 

gerçekleştirdik. Gerçekten çok gü-

zel ve olumlu bir görüşme oldu. 

Ben, sizi bir kez daha Belgrad’a da-

vet ediyorum. Sizi misafir etmek-

ten mutluluk duyarız. Şeklinde ifa-

de etmişlerdir.

Konuk Başbakana karşılık olarak 

Sayın Bakanımız şu ifadelerde bu-

lunmuşlardır:

“Ben de size bu nazik davetiniz 

için teşekkür ediyorum. Bosna-

Hersek’te bir araya gelişimizin ar-

dından sizlerle tekrar görüşmekten 

ve ülkemizde ağırlamaktan büyük 

bir memnuniyet duyduğumu be-

lirtmek isterim.
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Sayın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN ile 
Hırvatistan İçişleri Bakanı Sayın Ranko 

Ostojic yaptığı görüşmelerde şu ifadelere 
yer verilmiştir. 

“Öncelikle, sizleri Türkiye’de görmekten 
duyduğum memnuniyeti dile getirerek 
Ülkemize hoş geldiniz diyorum. Ülkele-
rimiz arasındaki dostluğun pekiştirilme-
sini teminen, davetimize icabet ederek 
ülkemize geldiniz bizlere şeref verdi-
niz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
Hırvatistan’ı Balkanların kilit ülkelerinden 
biri olarak görüyor; siyasi ve ekonomik is-
tikrar ile bölgede oynadığınız role büyük 
bir önem atfediyoruz. Uluslararası ve kı-
talararası çapta organize olmuş suç şebe-
keleri ile mücadelede ulusal çabaların tek 
başına yeterli olması kanaatimizce müm-
kün değildir. Bu sebeple ikili ve hatta çok 
taraflı işbirliğinin tesis edilmesinin çok 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 
yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele 
edilmesi, basın özgürlüğünün genişletil-
mesi, azınlıkların korunması, ekonomik 
verimliliğin artırılması gibi temel konular-
da reformlara kararlılıkla devam edilmesi-
ni önemsiyoruz. 

Malumunuz olduğu üzere dünyanın çeşitli 
bölgelerinde elim hadiseler vuku bulmaktadır. 

 Bölgemizde ve dünyada barışın tesis edil-
mesi açısından ülkelerimiz arasındaki iş-
birliği kritik öneme sahiptir. 

 Yakın geçmişte ülkenizin de içinden geç-
tiği çatışmalı sürecin, barışı sizin için ay-
rıca anlamlı kıldığını tahmin ediyorum. 
Zira maruz kaldığımız terör faaliyetleri ve 
komşu ülke halklarının şiddet sarmalı için-
de büyük acılar çekmeleri, barış kelime-
sini bizim için de son derece önemli kıl-
maktadır. Terör tehdidinin küreselleşmesi 
nedeniyle, terörle mücadele işbirliğinin 
çok yönlü olarak sürdürülmesi önem ka-
zanmıştır. 

Ülkemiz, bu amaçla son dönemde terö-
rizmle mücadele konusunda gerek ulus-
lararası kuruluşlar nezdinde, gerek ikili 
plandaki faaliyetlerini yoğunlaştırarak 
sürdürmektedir. 

Her konuda ikili ve bölgesel işbirliğine 
önem veren ülkemiz, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği (KEİ) Teşkilatı bünyesinde örgütlü 
sınır aşan suçlarla mücadele konusuna da 

Sayın  Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN, Hırvatistan 
İçişleri Bakanı Sayın RANKO OSTOJİC İle Görüşmesi.

Sayın ŞAHİN: Sadece İnter-
pol üzerinden değil diğer ku-
rumlar üzerinden de örneğin 
SELEC gibi ortak işbirliğini 
geliştirmeliyiz. Ülkemizi çok 
sayıda turist ziyaret etmek-
tedir. Bunun için terörizmle 
mücadele her ülke gibi bizim 
için de çok önemlidir.  Bilgi 
ve istihbarat paylaşımında 
birbirimize destek olmaya 
devam etmeliyiz diye düşü-
nüyorum. 
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büyük önem atfetmektedir. 

 İki Ülke Arasındaki İşbirliği, AB Ve 
NATO Çerçevesinde; 

“Ülkelerimiz ve özellikle de Ba-
kanlıklarımız arasındaki işbirliğinin 
bölge ve dünya barışına son de-
rece katkı sağlayacağına inancım 
tamdır. 

Ülkenizin bağımsızlığını ilk tanıyan 
ülkeler arasında yer almamız ve 
NATO’ya üyeliğinizi sonuna kadar 
desteklememiz ülkeniz hakkındaki 
samimi muhabbetimizin nişanesi-
dir diye düşünmekteyim.

Yakın gelecekte Avrupa Birliği üye-
si olacak olmanız bizi ziyadesiyle 
memnun etmektedir. 

Zira ülkenizi Avrupa Birliği çatısı al-
tında da stratejik ortak olarak gör-
mekte ve birlikte Avrupa Birliği’ne 
enerji katacağımıza inanmaktayız” 

 Güvenlik ve Suçla Mücadele İkili 
İşbirliğinin Gelişimi;

“Ülkemizle Hırvatistan arasındaki 
güvenlik işbirliğinin yasal teme-
lini, 7 Kasım 1995’te Ankara’da, 
İçişleri Bakanları düzeyinde im-
zalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti arasında 
uluslararası terörizm, uluslararası 
uyuşturucu ve psikotrop madde 
kaçakçılığı ve örgütlü suçlarla mü-
cadelede işbirliği anlaşması” oluş-
turmaktadır.”

 Şeklinde konuşan Sayın Bakanı-
mıza cevaben Hırvatistan İçişleri 

Bakanı Sayın Ranko OSTOJİC’de 
şunları söylemişlerdir: 

“Öncelikle konferansa davet etti-
ğiniz için teşekkürler. Mükemmel 
bir organizasyon düzenlediğinizi 
düşünüyorum. Ülkem ve kendim 
adına teşekkür ederim. Seçtiğiniz 
konular açısından bu sadece bölge 
ülkeleri için değil bizim gibi göz-
lemci ülkeler için de çok yararlı bir 
konferanstır. Belirttiğiniz gibi gü-
nümüzde suçun sınırı yok, işbirli-
ğinin artırılması gerekmektedir. İki 
ülke olarak işbirliğimizin şu anda 
iyi olduğunu düşünüyorum ancak 
çok daha iyi duruma getirebiliriz.

1995 ten beri çok iyi giden “Ulus-
lararası Terörizm, Uluslararası 
Uyuşturucu Ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığı Ve Örgütlü Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşma” 
mız var bunu güncelleyebiliriz.

 NATO üyeliği konusunda bize ver-
diğiniz desteği unutmamız müm-
kün değil. Teşekkür ederiz.

Sizin ülkenizi bu yıl toplamda 6 ba-
kan yani hükümetimizin %30 u zi-
yaret etti. Bu Türkiye’ye verdiğimiz 
önemi gösterir. Sizleri ülkemize 
sadece resmi olarak değil bir ko-
nuğum olarak da davet ediyorum.

 Sadece İnterpol üzerinden değil 
diğer kurumlar üzerinden de ör-
neğin SELEC gibi ortak işbirliğini 
geliştirmeliyiz. Ülkemizde savaşta 
ölen binlerce vatandaşı saymaz-
sak bizim ülkemizde çok terörist 
saldırısı yaşanmıyor. Ülkemize çok 
fazla sayıda turist gelmektedir bu-
nun için terörizmle mücadele her 
ülke için olduğu gibi bizim için de 
çok önemlidir.  Bilgi ve istihbarat 
paylaşımında birbirimize destek 
olmaya devam etmeliyiz diye dü-
şünüyorum. Davetiniz için tekrar 
teşekkür ederiz.” Şeklinde ifade 
ederek konuşmalarını sonlandır-
mışlardır.

Sayın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN 
son olarak Sayın Ranko OSTOJİC’e 
cevaben:

“Sınır aşan organize suçlara kar-
şı başarılı, etkili bir mücadelenin 
ancak samimiyet ve güvene dayalı 
uluslararası işbirliğinden geçtiğini 
bir kez daha vurgulayarak sözleri-
me son veriyor; ülkemize geldiği-
niz ve bu önemli toplantıda bizleri 
onurlandırdığınız için tekrar teşek-
kür ediyorum” diye sözlerini ta-
mamlamışlar ve iki ülke arasındaki 
ikili görüşme son bulmuştur.
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Sayın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN 
ile Rusya Federasyonu İçişleri Baka-

nı VLADİMİR KOLOKOLTSEV yaptığı gö-
rüşmelerde şu ifadelere yer verilmiştir. 

Sayın Bakanımız sözlerine şöyle başla-
mışlardır:

“Ülkemize hoş geldiniz. Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği toplantısı vesilesiyle 
ev sahibi olarak sizi ağırlamak bizim 
için son derece memnuniyet vericidir. 
Değerli teşriflerinizin, ev sahipliğini 
yapmış olduğumuz organizasyona çok 
önemli katkılar yaptığının altını çizmek 
isterim. 

Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele

Ülkelerimiz arasındaki tarihten ge-
len dostluğumuzun ve işbirliğimizin 
pekiştirilmesini teminen, ülkemize 
teşrif ederek bizlere şeref verdiniz. 

Uluslararası ve kıtalararası çapta or-
ganize olmuş suç şebekeleri ile mü-
cadelede ulusal çabaların tek başına 
yeterli olamayacağını, dolayısıyla bu 
mücadelede ikili ve çok taraflı etkin bir 
işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu düşü-
nüyoruz. 28 Ekim 1992 Tarihinde “Tür-
kiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile 
Rusya Federasyonu Güvenlik Bakanlığı 
arasında imzalanan işbirliğine ilişkin 
Anlaşma” ile başlatılan güvenlik işbirli-
ğimiz, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya 
Federasyonu İçişleri Bakanlığı arasında 
imzalanan işbirliği Anlaşması ile daha 
da güçlendirilmiştir. Her yıl yaklaşık 3 
milyon civarında Rus vatandaşının ül-
kemize geldiği göz önüne alındığında 
işbirliği kanallarımızın arttırılması, gü-
venlik birimleri arasında güvene dayalı 
doğrudan temas noktaları belirlenme-
si önem arz etmektedir.

 PKK’yla Mücadele 

Terörizmin ve aşırıcılığın her çeşidiyle 
mücadele hepimiz için ortak bir so-
rumluluktur. Biz bu tehditlerle kararlı 
bir şekilde mücadele etmekteyiz.  

Enerji

Ülkemizin enerji alanındaki en önce-
likli hedefi enerji arz çeşitliliğini ve 
güvenliğini sağlamak ve kuvvetlendir-
mektir. Stratejik mahiyet taşıyan ener-
ji işbirliğimiz Akkuyu Nükleer Enerji 

Sayın ŞAHİN: Ülkemizin enerji 

alanındaki en öncelikli hedefi en-

erji arz çeşitliliğini ve güvenliğini 

sağlamak ve kuvvetlendirmektir. 

Stratejik mahiyet taşıyan enerji 

işbirliğimiz Akkuyu Nükleer En-

erji Santrali Projesi’yle daha ileri 

bir aşamaya ulaşmıştır. 

Sayın  Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN’in  
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı Sayın VLADİMİR 
KOLOKOLTSEV  İle Görüşmesi.
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Santrali Projesi’yle daha ileri bir 
aşamaya ulaşmıştır. Türkiye, Ku-
zey-Güney ekseninde oynadığı 
rolün güçlendirilmesine özellikle 
önem vermektedir. Hâlihazırda bu 
eksende ülkemiz ile Rusya Fede-
rasyonu arasında işlemekte olan 
Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı 
bulunmaktadır. Kuzey-Güney ek-
seninde petrol alanında hayata 
geçirilmesine önem atfettiğimiz 
projelerden biri  Samsun-Ceyhan 
ham petrol by-pass boru hattı 
projesidir. Türk Boğazlarındaki 
her geçen gün daha da artan yo-
ğun tanker trafiği çevre ve can 
güvenliği açısından önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Boğazlarımızda 
meydana gelecek bir kaza, insani 
ve çevresel tehlikelere ek olarak, 
petrolün dünya pazarlarına akı-
şında kesintiye de neden olacaktır. 
Bu çerçevede, Türk Boğazlarında 
giderek artan tanker sayısını ve 
Boğazlarımızdan sevk edilen teh-
likeli madde miktarını makul sevi-
yelere indirebilecek olan Samsun-
Ceyhan ham petrol by-pass boru 

hattı projesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. 

 Siyasi Diyalog

Rusya ile bu dönemde bölgesel ve 
küresel konulara ilişkin kapsamlı 
bir siyasi diyalog süreci de haya-
ta geçirilmiş bulunmaktadır.  
Bu çerçevede özellikle iki ülke ara-
sında gerçekleştirilen karşılıklı üst 
düzey ziyaretler, hem bu siyasi di-
yaloğun geliştirilmesine, hem de 
ilişkilerimizin kapsamlı olarak ele 
alınmasına imkân sağlanmakta-
dır. Nitekim Sayın Başbakanımızın 
Rusya Devlet Başkanı Putin’in da-
vetine icabetle 18 Temmuz 2012 
tarihinde Rusya’da gerçekleştirdiği 
çalışma ziyareti gerek ikili ilişkile-
rimizin, gerek gündemimizdeki 
bölgesel ve uluslararası konuların 
değerlendirilmesi bakımından son 
derece faydalı olmuştur. Rusya 
Federasyonu’yla kapsamlı ve et-
kin diyaloğumuzun önümüzdeki 
dönemde de aynı yoğunlukta sür-
dürülmesi öngörülmektedir. Bu 
çerçevede, Sayın Başbakanımız ile 

Rusya Federasyonu Devlet Başka-
nı Sayın Vladimir Putin’in Başkan-
lıklarında 3 Aralık 2012 tarihinde 
ülkemizde gerçekleştirilecek Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi’nin Üçüncü 
Toplantısı’na ilişkin hazırlıklarımız 
devam etmektedir.

 Karadeniz’de Deniz Güvenliği 

Karadeniz’in stratejik önemi işbir-
liği yoluyla bölgesel istikrarın güç-
lendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu bağlamda, ülkemizin öncülü-
ğünde oluşturulan ve geçtiğimiz 
sene kuruluşunun 10. yıldönümü-
nü İstanbul’da bir dizi etkinlikle 
kutlayan, RF deniz kuvvetlerinin de 
içinde bulunduğu Karadeniz Deniz 
İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEA-
FOR) aradan geçen yıllar zarfında 
tüm sahildar ülkelerin deniz kuv-
vetleri arasında çok taraflı işbirli-
ğinin geliştirilmesinde etkin rol oy-
namıştır. BLACKSEAFOR’un görev 
alanının gelişen güvenlik koşulları-
na uyarlanabilmesi amacıyla çaba-
larımız devam edecektir. Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Örgütünün 
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pek çok konuda ülkeler arası diya-
loğu ilerleteceği ve güçlendireceği 
kanaatindeyim. Ülkemize geldiği-
niz ve bu önemli toplantıda bizleri 
onurlandırdığınız için bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Vize 

Vizesiz seyahatin Türkiye ile Rus-
ya Federasyonu arasında, başta 
turizm, ekonomi, ticaret ve ulaş-
tırma olmak üzere, ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesi ve halkları-
mızın birbirini daha yakından ta-
nıması için önemli bir araç olduğu 
düşünmekteyim. Her şeyden önce 
ilişkilerimizin ahdi zemini güç-
lendirilmiş; başta Vize Muafiyeti 
ve Geri Kabul Anlaşmaları olmak 
üzere çok sayıda anlaşma hayata 
geçirilmiştir. Ülkemiz tek taraflı 
olarak aldığı bir kararla geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı 
sonuna kadar Rus vatandaşlarının 
Türkiye’de vizesiz kalış süresini 60 
güne çıkartmıştır. Bu bağlamda, 
ülkemizin Rus turistler nezdinde 

en çok tercih edilen ülke konu-
munu korumasından memnuniyet 
duyduğumuzu belirtmek isterim. 
Rusya, ülkemize gelen turist sayısı 
açısından Almanya’nın ardından 
ikinci sırada yer almakta olup ül-
kemizi 2011 yılında 3.4 milyon Rus 
turist ziyaret etmiştir. Bu gelişme-
lerin iki ülke arasındaki diyaloğu 
kuvvetlendireceğini umut ediyo-
rum” şeklide konuşarak sözü Ko-
nuk Bakan Vladimir Kolokoltsev ‘e 
bırakmışlardır.

Konuk Bakan Vladimir Kolokoltsev 
sözlerine şöyle başlamışlardır:

 “Organizasyondan ötürü teşek-
kürlerimi sunarım. Aralık ayında 
da benzer bir toplantının bizim 
ülkemizde düzenlenmesi planlan-
maktadır. Ufak tefek birkaç prob-
lemimiz var; talep edilen şeylerin 
daha hızlı gerçekleşmesini dilerdik.

Rusya İçişleri Bakanlığı olarak ye-
niden yapılanmaya gittik. Ayrıca 
meslektaşlarımızın deneyimlerin-

den çok faydalandık; Bu süreçte 
deneyimlerinizi paylaştık; diyalo-
ğun gelişmesini istiyoruz. 

Konuk Bakan Vladimir Kolokolt-
sev bu sözlerine karşılık olarak 
Sayın Bakanımız şunları ifade et-
mişlerdir:

“İkili ve çok taraflı işbirliğine ihti-
yaç bulunmaktadır. Türkiye’de bu-
lunan Rus turistlerin güvenliği bi-
zim için çok önemlidir. Yaşanacak 
her türlü aksaklık bizi de çok üzer. 
İki ülke arasında stratejik önem-
li yatırımlar söz konusu. 3 Aralık 
2012 tarihinde Sayın Putin ülke-
mize gelecek; bunu çok önemli 
görüyoruz. Bu organizasyon bizim 
için bir ilk ancak ülkelerimiz için ilk 
değildir. İlk fırsatta sizleri tekrar ül-
kemizde görmek isteriz”

Şeklinde ifadelerde bulunduktan 
sonra karşılıklı iyiniyet ve dostluk 
mesajlarının ardından görüşme 
son bulmuştur.
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Sayın Bakan Yardımcımız Os-

man GÜNEŞ ile Moldova İçişle-

ri Bakan Yardımcısı Sayın Dumytru 

URSACHY yaptığı görüşmelerde şu 

ifadelere yer verilmiştir. 

Sayın Bakan Yardımcımız konuşma-

larına şöyle başlamışlardır: 

“Sözlerime başlamadan önce, top-

lantıya katılımınızdan dolayı duy-

duğum memnuniyeti ifade etmek 

isterim. Sizleri burada ağırlamak-

tan dolayı onur duymaktayız.

Bilindiği üzere Moldova’nın ba-

ğımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden 

biri olan Türkiye ile Moldova ara-

sında bir sorun bulunmamakta ve 

ikili siyasi ilişkilerimiz olumlu bir 

seyir izlemektedir. İkili ilişkilerimi-

zin ahdi temeli, imzalanan 50’ye 

yakın anlaşma ile atılmıştır.

Hâlihazırda ülkemiz, Gökoğuz 

Yeri ile olan ilişkilere özel önem 

atfetmekte ve Gökoğuz halkını 

Moldova Cumhuriyeti ile ilişki-

lerimizin pekişmesine yardımcı 

olan bir köprü olarak görmekte-

dir. Soydaşlarımız Gökoğuzların 

yaşadığı Gökoğuz Yeri, Moldova 

ile ilişkilerimize insani bir boyut 

katan, sosyo-kültürel ve ekonomik 

işbirliğini güçlendiren bir artı de-

ğer olarak algılanmaktadır. Ayrıca 

Moldova’nın toprak bütünlüğü ve 

egemenliği başından beri tarafı-

mızdan desteklenmektedir.

 Terörizm

Terör tehdidinin küreselleşme-

si nedeniyle, terörle mücadele 

işbirliğinin çok yönlü olarak sür-

dürülmesi önem kazanmıştır. Ül-

kemiz, bu amaçla son dönemde 

terörizmle mücadeleyi, gerek 

uluslararası kuruluşlar nezdinde, 

gerek ikili plandaki faaliyetlerini 

yoğunlaştırarak sürdürmektedir. 

Diğer taraftan ülkemiz terörizmle 

mücadele konusunda çok taraflı 

platformlarda da yer almaktadır. 

 BM’de ve diğer ilgili forumlarda, 

uygun her fırsat ve zeminde te-

rörizmle mücadele için en kararlı 

ve etkili önlemlerin alınmasını 

savunan Türkiye, terörizmin ev-

rensel bir sorun olduğu gerçeğin-

den hareketle, özellikle 11 Eylül 

saldırılarından sonra NATO, Av-

rupa Konseyi, AGİT, KEİ ve SELEC 

gibi uluslararası ve bölgesel kuru-

luşlarda aktif rol almaktadır. Her 

konuda ikili ve bölgesel işbirliğine 

önem veren ülkemiz, Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı 

bünyesinde örgütlü sınıraşan suç-

larla mücadele konusuna da bü-

yük önem atfetmektedir.

Sayın  Bakan Yardımcımız Osman GÜNEŞ’in  
Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı 
Sayın DUMYTRU URSACHY İle Görüşmesi.
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Ekonomi

Moldova’ya yapılacak yatırımları 

Hükümetimizce teşvik edilmektedir. 

Her iki ülke Başbakanları serbest 

ticaret anlaşmasını yıl sonuna ka-

dar bitirme talimatı vermiş olup,  

3 tur müzakeresi yapılmış olan 

serbest ticaret anlaşmasının bu 

yıl sonuna kadar bitirilmesi plan-

lamaktadır.

2013’e girerken Türkiye ve Mol-

dova Serbest Ticaret Anlaşmasını 

bitmiş, iş adamlarının önündeki 

karşılıklı gümrük engelleri kaldı-

rılmış ve karşılıklı ticareti daha 

fazla artıracak bir yapıya gelmiş 

olacağız” şeklinde ifadelerde bu-

lunan Bakan Yardımcımız Sayın 
Osman GÜNEŞ’e cevaben, Moldo-
va İçişleri Bakan Yardımcısı  Sayın 
Dumytru URSACHY da şunları 
söylemişlerdir:

Misafirperverliğiniz için teşekkür 
ediyorum. Sizi kıskanıyorum. Çün-
kü siz beni karşılayıp, Hoş geldi-
niz deme şansına sahip oldunuz. 
Ben de sizi ülkemde ağırlamak ve 
hoş geldiniz diyerek karşılamak 
isterim. Bu davetimizi çok beklet-
meyin lütfen. Yılbaşından hemen 
sonra ziyaretimize gelin. Aslında 
sandığınız kadar uzakta değiliz. 
Karadeniz’den birkaç saat uzaklık-
tayız. 

Moldova ile Türkiye arasında dil 
açısından da benzerlikler bulunu-
yor. Bizim ülkemizde çok fazla kişi 
Türkçe biliyor. Ayrıca dilimizde bir-

çok Türkçe kelime mevcut.

Burada yeri gelmişken sizin Gaga-

vuzya Bölgesine yaptığınız katkıla-

ra teşekkür ederiz.

Ortak noktalarımızdan birisi de 

ülkemize yatırım yapan Türk iş 

adamlarıdır. Moldova ekonomisi 

içinde en yüksek yatırım oranına 

Türkler sahip. Türk paralarının ne-

reye gittiğini görmek isterseniz ül-

kemi ziyarete gelmelisiniz.

Moldova–Türkiye ilişkilerinin ge-

lişerek devam ettiğini gözlemle-

mekteyiz. Bakanlıklarımız arasın-

da imzalanan geri kabul anlaşması 

aramızdaki güvenin pekiştirilmesi 

için önemli bir adımdı.

Bizim ikili ilişkilerimizin devamlılığı 

ve daha da geliştirilmesi için KEİ 

ve diğer anlaşmalar çerçevesinde 

verdiğimiz sözlere sadakatimizi 

belirtmek isterim. Her şeyi vatan-

daşlarımızın iyiliği için yapıyoruz. 

Karşılıklı olarak sözlerimizin ve 

imzalarımızın gereğini yerine ge-

tirme kararlılığımızın olduğunu 

görmekten memnunum”

Bakan Yardımcımız Sayın Osman 

GÜNEŞ’te kendilerine cevaben 

şunları söylemişlerdir:

Uluslararası bir çok konuda yaptı-

ğımız işbirliğinin artarak devam et-

mesi bizim de üzerinde durduğu-

muz bir konudur. Size bu vesileyle 

bir konuda daha işbirliği yapmayı 

teklif etmek isterim. Bizim Avrupa 

Birliği Akrediteli kriminal laboratu-

varlarımız var. Bu laboratuvarlarda 

edindiğimiz bilgi ve tecrübele-

ri dostlarımızla paylaştığımız ve 

karşılıklı bilgi alışverişinde bulun-

duğumuz bir birliğimiz var. Sizin 

ülkenizi de bu birliğe üye olmaya 

davet ediyoruz. İki ülke İçişleri Ba-

kanlıkları arasında süregelen gü-

zel ilişkinin bundan sonra da her 

yönden mükemmel olmasını arzu 

etmekteyim.

Son olarak Türkiye ve Moldova 

kardeşliğinin ezeli ve ebedi olaca-

ğına dair inancımın tam olduğunu 

ifade ederek konuşmamı burada 

sonlandırmak istiyorum”

İki ülke Bakan Yardımcılarının kar-

şılıklı iyi niyet mesajlarının ardın-

dan görüşme son bulmuştur.
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Sayın Bakanı Yardımcımız Osman 

GÜNEŞ ile Polonya İçişleri Bakan Yar-

dımcısı Sayın Piotr STACHAŃCZYK 

yaptığı görüşmelerde şu ifadelere 

yer verilmiştir. 

Sayın Bakan Yardımcımız konuş-

malarına şöyle başlamışlardır:

“Öncelikle sizinle, KEİ İçişleri Ba-

kanları Toplantısı vesilesiyle bir 

araya gelmiş olmaktan büyük 

memnuniyet duymaktayım. Bu 

görüşmelerin ve yapılan fikir te-

atilerinin, ülkelerimiz arasındaki 

yakın ilişkiyi üst seviyelere çıkara-

cağı ve karşılıklı müspet sonuçlar 

doğuracağı hususunda inancım 

tamdır. Polonya, Türkiye’nin her 

zaman müttefiki ve güvenilir bir 

dostu olmuştur. Ülkelerimiz ve 

uluslarımız arasındaki samimi ve 

ehemmiyetli tarihi bağlar, ilişkile-

rimizin daha da yukarı seviyelere 

çıkarılması için uygun bir temel 

oluşturmaktadır. Pek çok ulusla-

rarası meselede birbirine yakın 

görüşleri paylaşmaktayız. Bu, biz-

lere hem bölgesel hem de küresel 

ölçekte istikrar, güvenlik ve refaha 

yönelik kayda değer katkılarda bu-

lunabilmemizi temin etmektedir. 

Ülkelerimiz arasındaki köklü iliş-

kiler, Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2009’da 

Polonya’ya gerçekleştirdiği ziya-

ret esnasında imzalanan “Tür-

kiye-Polonya Stratejik Ortaklığı 

Deklarasyonu” ile “stratejik” bir 

karakter kazanmış bulunmakta-

dır. Bu belge, ilişkilerimizde bir 

mihenk taşıdır. Önümüzdeki yıl, 

iki ülke arasında imzalanan Dost-

luk Antlaşması’nın 90. yıldönümü-

nü ve 2014 yılında iki ülke arasın-

daki diplomatik ilişkilerin tesisinin 

600. yıldönümünü kutlayacağız. 

Özellikle 2014 yılı, Türkiye ve Po-

lonya arasında 600 yıldır sekteye 

uğramadan devam eden siyasi iliş-

kilerin nişânesi olacaktır. 

 Terörle Mücadele

Terörizm, şiddete varan aşırıcılık 

(fanatizm) ve örgütlü suçlar gü-

nümüz dünyasının önde gelen 

tehdit unsurlarıdır. Uluslararası 

toplumun bu tehlikelerle mücade-
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lede ortak bir tutum geliştirmesi, 

ve tarafgîr davranmadan bu teh-

ditlerin her çeşidiyle aynı azim ve 

kararlılıkla mücadele etmesi za-

ruridir. Şiddetten başka bir sonuç 

yaratmayan terör, ülkemizdeki 

demokratik adımları ve çabaları 

baltalamaktadır. Terörle mücade-

lemizde tüm dostlarımızın açık ve 

kesin desteğini bekliyoruz. 

 7 Nisan 2003 tarihinde imzalanan 

“Örgütlü Suçlar, Terörizm ve diğer 

suçlarla mücadelede İşbirliği An-

laşması” ile daha da güçlendiril-

miştir. Bunun ışığında, Polonya’yı 

terörle mücadelede doğal bir müt-

tefik olarak addediyor ve güvenlik 

alanında süregelen işbirliğimizi 

ilerletmeyi arzu ediyoruz. Günü-

müzde küresel hale gelen terör 

örgütlerinin gerek eleman temini-

nin ortadan kaldırılması, gerekse 

terörün finansmanını teşkil eden 

sınıraşan organize suçlarla etkin 

bir şekilde mücadele etme yete-

neğinin kazanılması amacıyla, iki 

ülke arasındaki işbirliği, bugün her 

zamankinden daha çok önemlidir. 

Kaçakçılık ve Sınıraşan Organize 

Suçlarla Mücadele

Bizim sistemimiz içerisinde Bakan-

lığımın sorumluluğunda bulunan; 

Nüfus Hizmetleri, Mahalli İdareler, 

Sivil Toplumun Örgütlenmesi, Göç 

ve İltica ile benzeri konularda ül-

kenizle her türlü işbirliğine hazırız. 

 İkili görüşme için tekrar teşekkür 

ediyor ve Sizi Türkiye’de ağırlamak-

tan duyduğum memnuniyeti de bu-

rada özellikle belirtmek istiyorum”

Bakan Yardımcımız Sayın Osman 

GÜNEŞ’in ardından Polonya Ba-

kan Yardımcısı Sn. STACHAŃCZYK, 

konuşmasına Türkiye-Polonya 

arasında süregelen dengeli ve 

yakın işbirliği için teşekkürlerini 

ileterek başlamışlardır.  

2013 yılı içinde kutlanacak, iki 

ülke arasında mzalanan “Dost-

luk Antlaşması’nın” 90.yıldönü-

mü ve ayrıca 2014 yılında kut-

lanacak “Diplomatik ilişkilerin 

tesisinin 600. Yıldönümü” vesile-

siyle Polonya İçişleri Bakanı Sn. Ja-

cek CICHOCKI’nin tebriklerini ilet-
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miş  ardından özetle şu konulara 

değinmişlerdir:

 “Polonya okulları’nın ders kitap-

larında bir detay, özel bir önemi 

hâizdir. 18. yüzyılda Polonya; Rus-

ya, Almanya ve Avusturya tarafın-

dan parçalandığında bunu sadece 

Osmanlı Devleti kabul etmemiş 

ve tanımamıştı. Nitekim Türkiye, 

Polonya’daki bağımsızlık hareket-

lerini destekleyen ve bağımsızlı-

ğını yitiren Polonyalılara yardım 

elini uzatan nadir ülkelerden biri 

oldu. Bir çok Polonyalı göçmen, 

İstanbul’da ağırlandı. Tüm Po-

lonyalılar, bu bilgileri öğrenerek 

büyümüştür ve Türkiye’nin misa-

firperverlik ve kadirşinaslığını bil-

mektedir. Bunu unutmamız müm-

kün değildir. 

Her alanda işbirliğimiz sürmekte-

dir fakat istenilen düzeyde olmadı-

ğının bilincindeyiz. Türkiye ile olan 

stratejik işbirliğimizi ileri noktalara 

taşıma arzusundayız. Terörle Mü-

cadele, İnsan Ticareti/Kaçakçılığı, 

Sınıraşan Organize Suçlar ve bu 

suçların analizi konularında bilgi 

ve en iyi uygulamaların paylaşımı, 

ülkelerimiz arasında eşgüdümü 

artıracaktır. Özellikle iki ülke Em-

niyet Teşkilatları arasında yıllar-

dır sürdürülen eğitim ve işbirliği 

faaliyetlerinin artırılmasını umut 

ediyoruz ve bu konuda üzerimize 

düşeni yapmaya hazırız. Türkiye, 

bölgesinde güvenlik açısından ki-

lit ülkedir. Özellikle “Yasadışı Göç 

ve İnsan Ticareti, Silah Kaçakçılı-

ğı, Uyuşturucu Trafiği ve Sınıra-

şan Organize Suçlar” konularında 

Türkiye’nin işbirliği olmaksızın 

sonuca varmak mümkün değildir. 

AB’nin ilgili platformlarında bunu 

sıkça dile getiriyoruz. 

Türkiye’nin Budapeşte Süreci’ne 

dahil olmasının ardından, sürecin 

önem kazandığına şahit oluyoruz. 

“Yasadışı göç, İltica, İnsan ticareti, 

Yasal göç ve Entegrasyon, Göç ve 

kalkınma” konularında ülkenizin 

sürece çok değerli katkılarda bu-

lunduğuna ve bulunacağına inanı-

yoruz. 

Deniz ve Kıyı Güvenliği” konusun-

da işbirliğimizin geliştirilmesini 

önemsiyoruz. Özellikle “Deniz Gü-

venlik Sistemleri ve Radarlar” ko-

nusunda güçlü bir teknik altyapıya 

sahibiz. İlgili birimlerce gerçekleş-

tirilecek karşılıklı ziyaretlerle, bilgi 

www.diab.gov.tr
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paylaşımında bulunmak ve talep 

olduğu taktirde teknik destek 

sunmak arzusundayız. 2011 yılın-

da Polonya Başbakanı Sn. Donald 

TUSK, İçişleri Bakanlığı teşkilat ya-

pısını değiştirdi. Öncesinde “İçişle-

ri, İdare ve Dijitalizasyon Bakanlığı” 

olarak hizmet veren Bakanlığımız, 

“İçişleri Bakanlığı” ve “İdare ve 

Dijitalizasyon Bakanlığı” şeklinde 

iki ayrı yapılanmaya dönüştürül-

dü. Ben; İçişleri Bakanlığı’nı tem-

silen buradayım. Görev alanımız; 

“Kamu Düzeni, İç Güvenlik, Sınır 

Güvenliği, Afet Yönetimi, Devlet 

Kayıtları ve Pasaport İşlemleri’dir.” 

İltica ve Göç alanında Türkiye’nin 

değerli bilgi ve tecrübesinden ya-

rarlanmak istiyoruz. Bu konuda il-

gili makamların karşılıklı ziyaretle-

rinin artırılması, bilgi paylaşımı ve 

eşgüdüm açısından elzemdir. 

Ülkenizde “Entegre Sınır Yönetimi” 

için kurulması planlanan yapılan-

mayı takip ediyoruz. Polonya’da 

“Sınır Muhafaza Teşkilatı”, böyle 

bir tek çatı yapılanmasıdır. Bu sü-

reçte, Türkiye’de ilgili birimlerden 

görevliler, Polonya’yı da ziyaret 

etmiş ve fikir teatisinde bulunul-

muştur. Her türlü bilgi, deneyim 

ve tecrübelerimizi paylaştık ve 

gerekli görüldüğü taktirde pay-

laşmaya devam etmek istiyoruz. 

Bakanlıklarımızı ilgilendiren her 

konuda karşılıklı çalışma ziyaretle-

rinin artırılmasını diliyoruz. Somut 

işbirliği olanaklarını değerlendir-

meli ve geliştirmeliyiz. İşbirliğimiz 

anlaşmaların ötesinde olmalıdır 

diye düşünüyoruz.

Şeklinde ifadelerde bulunarak ko-

nuşmasını tamamlayan Sayın Pi-

otr STACHAŃCZYK “9. KEİ  İçişleri 

Bakanları Toplantısının muhteşem 

bir organizasyon olduğunu, bu ko-

nuda ülkem adına teşekkürlerimizi 

sunuyoruz” şeklinde bir ifade ile 

ikili görüşmeyi sonlandırmışlardır.
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü (KEİ) Üye Devletlerinin 
İçişleri Ve Kamu Düzeninden 
Sorumlu Bakanları Ortak 
Deklarasyonu

“Bizler,23 Kasım 2012 tarihinde 

İstanbul’da bir araya gelen Karade-

niz Ekonomik İşbirliği (KEİ)Teşkilatı 

Üye Devletlerinin İçişleri/Kamu 

Düzeni Bakanları olarak;sınıraşan 

suçlarla, özellikle de kaçakçılık, 

insan ticareti, hafif silah ticareti, 

ekonomik ve mali suçlar ile terö-

rizmle mücadele alanında daha 

somut işbirliğine yönelik ortak 

eylemlerin güçlendirilmesi esası-

nı oluşturmak ve KEİ Bölgesinde 

barış, istikrar ve güvenliğe katkıda 

bulunmak amacıyla, Sınıraşan suç 

faaliyetlerinin mümkün olan en 

geniş kapsamlı biçimde önlenme-

sinde ve ilgili suçların faillerinin 

belirlenmesi ve kovuşturulmasın-

da karşılık yardımda bulunmak 

amacıyla ortak işbirliği ve anlayışın 

geliştirilmesine yönelik niyetimizin 

altını çizerek,

Her türlü sınıraşan suçlarla müca-
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dele etmek suretiyle, hukukun üs-

tünlüğü ve insan haklarına saygı-

nın teşvik edilmesini amaçlayarak,

Ekonomik ve mali suçların olası 

yıkıcı etkilerinin ve kamu düzeni 

üzerindeki tehditlerinin bilincinde 

olarak,

Yukarıda belirtilen alanlarda so-

mut işbirliği projeleri geliştirilmesi 

ve uygulanmasının KEİ Bölgesinde 

barış, düzen, istikrar, güvenlik ve 

refahın sürdürülmesi ve korunma-

sı için KEİ Üye Devletleri açısından 

ivedi bir öncelik olduğunu hatırla-

tarak,

Sınıraşan suçlara karşı mevcut kü-

resel çerçevenin devamlılığının, 

kurumsal ve operasyonel alanlar-

da pekiştirilmiş bölgesel eylemlere 

bağlı olduğuna kanaat getirerek,

“Gelişmiş KEİ Ortaklığına doğru 

KEİ Ekonomik Gündemi” dâhil 

olmak üzere, 25 Haziran 2002 ta-

rihli KEİ’nin Onuncu yıldönümü 

İstanbul Zirvesi Deklarasyonunun; 

25 Haziran 2007 tarihli KEİ’nin 

Onbeşinci yıldönümünde yapılan 

Zirve hasebiyle yayınlanan İstan-

bul Deklarasyonunun; 26 Haziran 

2012 tarihli KEİ’nin Yirminci yıl-

dönümünde kabul edilen İstanbul 

Zirvesi Deklarasyonunun sonuçla-

rını memnuniyetle karşılayarak; 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği içe-

risinde yer alan Devletlerin Hü-

kümetleri arasında 2 Ekim 1998 

tarihinde Kerkira’da Suçla, özellik-

le de Suçun Organize formları ile 

Mücadelede İşbirliği hususlarında 

imzalanan Anlaşmanın; Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği içerisinde yer 

alan Devletlerin Hükümetleri ara-

sında yapılan Anlaşmaya binaen 

15 Mart 2002 tarihinde Kiev’de 

Suçla, özellikle de Suçun Organize 

formları ile, Mücadelede İşbirliği 

Ek Protokolünün; 3 Aralık 2004 ta-

rihinde Atina’da,Suçla, özellikle de 

Suçun Organize formları ile Müca-

delede İşbirliği hususlarında Kara-

deniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı 

Devletleri arasında imzalanan An-

laşmaya ek, Terörizmle Mücadele 

hakkında Ek Protokol’ün önemine 

atıfta bulunarak; 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 

Teşkilatı Üye Devletleri İçişleri / 

Kamu Düzeni Bakanlarının 3 Ara-

lık 2004 tarihinde Atina’da İnsan 

Ticaretiyle Mücadele edilmesi 

hakkında kabul ettikleri Ortak 

Deklarasyonu; KEİ Üye Devletle-

ri İçişleri / Kamu Düzeni Bakan-

larının 24 Mart 2006 tarihinde 

Bükreş’te kabul ettikleri Ortak 

Deklarasyonu; Karadeniz Ekono-

mik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı Üye 

Devletleri İçişleri Bakanlarının 14 

Nisan 2011 tarihinde Bükreş’te 

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuz-

luğa karşı Mücadele edilmesi hu-

susunda Bölgesel Çabalar üzerine 

kabul ettikleri Ortak Deklarasyonu 

göz önünde bulundurarak;

İşbu vesileyle aşağıdaki hususlar-

da azim ve kararlılığımızı beyan 

ederiz: 
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İnsan Ticareti, Göçmen Kaçaklığı 

ve Hafif Silah Kaçakçılığını kapsa-

yan Sınıraşan Suçların Önlenmesi 

ve bunlarla Mücadele edilmesin-

de yer alan KEİ Üye Devletlerinin 

ulusal yetkilileri arasında işbirli-

ğinin güçlendirilmesi ve ikili ve/

veya çok taraflı temelde başlatılan 

çerçeve hükümlerinin faaliyete ge-

çirilmesi,

Organize Suçlar ve Terörizmle Mü-

cadele konularında küresel girişim 

ve çalışma alanlarıyla aynı doğrul-

tuda bölgesel strateji, politika ve 

mekanizmaların geliştirilmesine 

çaba gösterilmesi,

Genellikle suça ilişkin mali yatırım-

lar ve emlak iktisapları şeklinde 

ortaya çıkan organize suç grupları-

nın yasadışı mali eylemlerinin ön-

lenmesi ve mücadele edilmesine 

yönelik etkili tedbirlerin alınması,

Gerekli görüldüğü taktirde, KEİ 

Bölgesi sınırlarında hafif silah ve 

mühimmat kaçakçılığı; insan tica-

reti ve göçmen kaçakçılığı suçla-

rına müdahil olan suç gruplarının 

faaliyetlerine ilişkin toplantılar 

düzenlemek suretiyle, uzmanlar 

arasında bilgi değişimini mümkün 

kılmak ve desteklemek; 

KEİ Üye Devletleri arasında Suçla 

Mücadele alanında İrtibat Görev-

lileri Ağı çerçevesinde mevcut bilgi 

değişim mekanizmalarının gelişti-

rilmesi vesileyle işbirliğinin geliş-

tirilmesi; 

Yukarıda bahse konu alanlarda 

bölgesel işbirliği üzerine ortak eği-

tim faaliyetleri ve çalıştayların or-

ganize edilmesi

Deniz güzergahı üzerinden uyuş-

turucu ve hammaddelerinin tica-

retinin önlenmesinde işbirliğinin 

teşvik edilmesi için olası biçim ve 

yöntemlerin değerlendirilmesi; 

Sınıraşan suçların önlenmesi ve 

mücadele edilmesi alanında ortak 

projeler ve programların geliştiril-

mesi amacıyla, bilhassa uzmanlık 

ve en iyi uygulamaların değişimi-

nin teşvik edilmesine yönelik uz-

man uluslararası ve bölgesel or-

ganizasyonlar ile işbirliğinin teşvik 

edilmesi; 

İçişleri/Kamu Düzeni Bakanları, 

bu toplantının somut çıktılarının, 

her türlü biçim ve belirtisi ile, sı-

nıraşan suçların önlenmesine ve 

bu suçlarla mücadelede ortak ey-

lemlerin etkinliğine ve verimliliği-

ne katkıda bulunacağına kanaat 

getirmişlerdir.

Bizler, İçişleri-Kamu Düzeni Bakan-

ları olarak, Türkiye Cumhuriyeti 

halkına ve İçişleri Bakanlığına sa-

mimi misafirperverliklerinden ve 

toplantının görkemli organizasyo-

nundan ötürü şükranlarımızı su-

narız.” 
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Uluslararası Polis Teşkilatı 
(INTERPOL) Bakanlar Toplantısı 

05 Kasım 2012 / İtalya

Sayın Bakanımız İdris Naim 

ŞAHİN, 05.11.2012 tarihinde 

İtalya’da düzenlenen Uluslararası 

Polis Teşkilatı’nın (İNTERPOL) 81. 

Olağan Genel Kurulu’ndaki Bakan-

lar toplantısına katılmışlardır.

İnterpol’ün 81. Olağan Genel 

Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 

Türkiye’nin terör örgütleri, orga-

nize suç örgütleri ve uyuşturucu 

kaçakçılarına karşı elde ettiği başa-

rıları aktararak, uluslararası işbirli-

ğinin önemine vurgu yapmışlar, 

ve “Organize suç faaliyetlerinden 

elde edilen gelirlerin terör örgüt-

leri için önemli bir mali kaynak 

oluşturduğunu bilmekteyiz” diyen 

Sayın Bakanımız, Türkiye’nin terör 

örgütlerinin başta uyuşturucu ve 

sigara kaçakçılığı olmak üzere ör-

gütlü suçlardan elde ettiği gelirleri 

yakından takip ettiğini bildirmiş-

lerdir.

İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, 

yakalanan terör örgütü mensup-

larının ve uyuşturucu kaçakçıla-

rından elde edilen delillerin terör 

örgütlerinin uyuşturucudan fi-

nansman sağladığını açıkça ortaya 

koyduğunu belirterek, “Yapılan 
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çalışmalarda özellikle PKK/KCK 

terör örgütünün sadece uyuştu-

rucu kaçakçılığı ile değil uyuşturu-

cu ticaretinin tüm aşamaları olan 

kaçakçılardan komisyon alınma-

sı, Avrupa genelinde uyuşturucu 

dağıtımını organize etmesi, para 

aklanması gibi faaliyetlerde etkin 

olduğu tespit edilmiştir” diye ko-

nuşmuşlardır.

Terörizmin finansmanının önlen-

mesi konusunda yürütülen ope-

rasyonel çalışmaların paralelinde, 

PKK/KCK terör örgütünün uyuş-

turucu bağlantısının uluslararası 

kamuoyu tarafından tanınması 

ve örgüte karşı ekonomik tedbir-

ler konulmasına yönelik birçok 

girişimde bulunduklarını anlatan 

Sayın İdris Naim ŞAHİN, suç örgüt-

leriyle mücadelenin bütün olarak 

ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bu örgütlere karşı, birlikte müca-

dele etme gerekliliğine rağmen 

uluslararası boyutta işbirliğinin 

tam olarak sağlanamadığına dik-

kati çeken Bakanımız, şu ifadeler-

de bulunmuşlardır:

“Bazı ülkelerin kendi öncelikleri 

olan uyuşturucu ya da insan ka-

çakçılığıyla mücadeleye öncelik ta-

nıdıkları, terör gruplarının bu suç 

türleri ile olan bağlantısını göz ardı 

ettiklerini, bu çerçevede işbirliği 

taleplerimizin tam olarak yerine 

getirilmediği, aksine aktif terör 

eylemlerine katılan suçluların va-

tandaşlık, mültecilik gibi koruma 

kalkanları ile bir anlamda ödüllen-

dirildiklerini görüyoruz. 

Sayın Bakanımız, bu kapsamda 

terörizm ile örgütlü suçlar arasın-

daki bağlantıyı da vurgulayan ve 

2001 yılında kabul edilen 1373 

sayılı BM Güvenlik Konseyi kara-

rının, Türkiye’nin terörizm ve ör-

gütlü suç konusunda öteden beri 

savunageldiği hususları içerdiğini 

hatırlatmanın önemli olduğunu 

düşündüğünü de aktarmışlardır. 

Şiddet unsurunu etkin bir şekilde 

kullanan örgütlü suç gruplarının 

gittikçe sınırı aşan bir yapıya ka-

vuştuğunu bu nedenle de ulusla-

rarası işbirliğinin zorunlu hale gel-

diğinin altını çizmişlerdir.

Türkiye’nin uyuşturucu madde 

kaçakçılığıyla mücadeledeki başa-

rısının, uluslararası kuruluşlar ve 

diğer ülkelerin raporlarında geniş 

bir şekilde yer aldığını dile getiren 

Sayın Bakanımız, “BM 2011 Dünya 

Uyuşturucu Raporu’nda, ülkemiz-

de gerçekleştirilen yakalamaların, 

Balkan rotasını kaçakçılar için riskli 
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bir konuma getirdiği belirtilmiştir. 

İngiltere’nin SOCA (Serious Orga-

nized Crime Agency) ajansı, Türk 

polisinin başarılı operasyonları 

neticesinde uyuşturucu piyasa-

sındaki önemli grupların adalete 

teslim edildiği, suç örgütlerinin 

rota değişikliğine gitmek zorunda 

bıraktığı vurgulanmıştır” ifadesini 

kullanmışlardır.

İçişleri Bakanımız İdris Naim ŞA-

HİN, BM 2011 Dünya Uyuşturucu 

Raporu’na göre, Türkiye’nin 2009 

yılında eroin yakalamalarında 16,4 

ton ile dünya ikincisi olduğuna dik-

kati çekerek, 2011 yılında bu veri-

nin 27 Avrupa Birliği ülkesinin de 2 

katı olduğu bilgisini de genel kurul 

ile paylaşmışlardır.

Öte yandan, toplantı kapsamında, 

Fildişi Sahili, Azerbaycan, Polonya, 

Bahreyn, Gürcistan ve İtalya İçişleri 

Bakanlarıyla ikili görüşmeler ger-

çekleştirmişlerdir. İçişleri Bakanı-

mız Sayın İdris Naim ŞAHİN, genel 

kuruldaki konuşmasının ardından, 

bir Fransız firmasına ait, havaalan-

larında son teknolojiyle üretilmiş 

pasaport kontrol turnike sistemi-

nin tanıtıldığı standa uğrayarak, 

yetkililerden bilgi almışlardır.

Rome Cavalieri Hotel’de açılışı 

Bakanlar toplantısıyla yapılan 

Interpol’ün 81. Olağan Genel Ku-

rulu, aralarında İçişleri Bakanı İd-

ris Naim ŞAHİN’in de bulunduğu 

dünyanın dört bir yanından gelen 

yaklaşık 100 İçişleri ve Güvenlik 

Bakanı’nın mutabık kaldığı ortak 

bir deklarasyonu kabul etmiştir.

Deklarasyonda, şiddet içeren ak-

tüel suçların değişen türlerine 

karşı, uygulanabilir ve etkili stra-

tejilerin belirlenmesi ve bunun, 

uluslararası polis hizmetleri ve 

araçlarının artan işbirliğiyle kulla-

nılması fikrinin benimsendiği ifade 

edilmiştir. 
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Sayın Bakanımız İslamabad’da 
Düzenlenen “Uluslar Arası 
Uyuşturucu İle Mücadele 
Bölgesel Bakanlar 
Konferansına Katıldı. 

05 Kasım 2012 / İslamabad

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 

“Uluslararası Uyuşturucuyla Mücade-

le Bölgesel Bakanlar Konferansı” dü-

zenlenmiştir.

Konferansa Türkiye adına katılan İçiş-

leri Bakanımız Sayın İdris Naim ŞAHİN, 

yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla 

mücadelede Türkiye’nin çalışmalarını 

aktarmışlardır.

Türkiye’nin dünyanın önemli uyuştu-

rucu güzergâhlarından biri olduğunu 

söyleyen Sayın Bakanımız, güvenlik 

güçlerinin son yıllarda yürüttüğü sistemli çalışmalar neticesinde uyuştu-

rucu kaçakçılığına büyük darbe vurulduğunu kaydetmişlerdir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporlarına göre, Türkiye’nin uyuş-

turucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelesinde dünyanın en başarılı iki 

ülkesinden biri olduğuna işaret eden İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN, 

Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelede ülkeler arası iş birliği yapılmasına 

büyük önem verdiğini ifade etmişler, ayrıca uyuşturucu ticaretinin küresel 

getirisinin 350-400 milyar dolar olduğunu ve uyuşturucudan elde edilen 

kaynakların önemli kısmının terörist örgütlere ve organize suç örgütlerine 

aktarıldığını belirtmişlerdir.

Dönem Komutanlığı’nı Türki-
ye’ nin yaptığı ISAF “Ulusla-
rarası Güvenlik Destek Gücü” 
Kabil Bölge Komutanlığı’nı zi-
yaret eden İçişleri Bakanı İdris 
Naim ŞAHİN, ISAF Kabil Böl-
ge Komutanlığı’nın faaliyetleri 
hakkında brifing almışlar, daha 
sonra Kabil’deki Doğan Askeri 
Kışlasına geçen Sayın Bakanımız 
burada askerlerle sohbet ettik-
ten sonra birlikte öğle yemeği 
yemişlerdir.
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Türkiye’de PKK-KCK, DHKP/C, TKP/

ML gibi örgütlerin gelir kaynağının 

uyuşturucu ticaretinden sağlan-

dığını, PKK-KCK terör örgütünün 

uyuşturucu ticaretinin tüm aşa-

masında bulunduğuna değinen 

İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim 

ŞAHİN, “Uyuşturucuyla mücade-

le doğrudan terörle mücadeledir, 

bütün güvenlik teşkilatımız etkin 

ve kararlı şekilde bu konunun üze-

rine gidecektir” şeklinde ifadeler-

de bulunmuşlardır.

Konferansta söz alan katılımcılar, 

ülkelerinin uyuşturucuyla müca-

dele politikalarını ve bu konuda 

elde edilen sonuçları paylaşarak 

görüş alışverişinde bulunmuştur.

13 ülkenin Bakanları ve üst düzey 

yöneticilerinin ikili görüşmeler 

gerçekleştirdiği konferans sonun-

da Uyuşturucuyla Mücadele Ortak 

Bildirgesi imzalanmıştır. Ayrıca Sa-

yın Bakanımız İdris Naim ŞAHİN, 

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 

düzenlenen konferans sonrası 

Afganistan’a geçmişlerdir.

Dönem Komutanlığı’nı Türkiye’nin 

yaptığı ISAF Kabil Bölge 

Komutanlığı’nı ziyaret eden İçişleri 

Bakanı İdris Naim ŞAHİN, ISAF Ka-

bil Bölge Komutanlığı’nın faaliyet-

leri hakkında brifing almışlar, daha 

sonra Kabil’deki iki Türk askeri 

kışlasından biri olan Doğan Aske-

ri Kışlasına geçen Sayın Bakanımız 

burada askerlerle sohbet ettikten 

sonra birlikte öğle yemeği yemiş-

lerdir.

Afganistan İçişleri Bakanı ile de 

bir araya gelen Sayın Bakanımız 

ikili ve heyetler arası görüşmelere 

katılmış,  daha sonra Afganistan 

Cumhurbaşkanı Hamit Karzai tara-

fından kabul edilmişlerdir.
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Türkiye-Pakistan-Afganistan 
Üçlü Zirvesi

12 Aralık 2012 / Ankara

Bu Yıl 7. si Düzenlenen “Türki-

ye-Pakistan-Afganistan Üçlü 

Zirvesi” Sayın Bakanımız İdris Naim 

ŞAHİN’in ev sahipliğinde Afganis-

tan İçişleri Bakanı Mujtaba PATANG 

ve Pakistan Devlet Bakanı Imtiaz 

Safdar WARRAİCH’ın katılımlarıyla 

Ankara’da Düzenlenmiştir.

Karşılıklı iyi niyet konuşmalarının ar-

dından söz alan Sayın Bakanımız şu 

ifadelerde bulunmuşlardır:

“Zat-ı alilerinizi ve kıymetli heyet 

üyelerini ülkemizde görmekten ve 

sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk 

duymaktayım. İlk toplantısı 2007 yı-

lında gerçekleştirilen Zirve süreci, 

aradan geçen süre zarfında ekonomi, 

kalkınma, güvenlik, eğitim gibi alan-

larda çok boyutlu işbirliğine imkân 

sağlayan güçlü bir platform halini 

almıştır. Afganistan-Pakistan ilişki-

lerinin sıkıntılı bir dönemden geçti-
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ğinin bilincindeyim. Bu nedenle 

toplantıya katılımınızdan dolayı 

özellikle teşekkür ediyorum. Ayrı-

ca, söz konusu ziyaretlerde bana 

ve heyetime karşı gösterilen misa-

firperverlik için de teşekkür etmek 

istiyorum. Türkiye olarak Pakistan 

ve Afganistan’ın ekonomi, güvenlik,  

terörle mücadele, uyuşturucuyla 

mücadele ve bölgesel işbirliği konu-

larındaki önceliklerini destekliyoruz.

Türkiye- Pakistan- Afganistan üçlü 

mekanizması artık bir gelenek ha-

lini almıştır. Bu toplantılar sadece 

Pakistan-Afganistan arasındaki iliş-

kilerin iyileştirilmesi için değil, yeni 

bir üçlü gelecek planlaması için de 

önemlidir. Bölgedeki istikrar ve 

güvenliğin sağlanması için de ül-

kelerimizin, dostane, iyi niyetli ve 

çok güçlü bir iradeye sahip olarak 

beraber çalışması gerekmektedir. 

Güvenlik alanındaki işbirliği irade-

nizi ortaya koyacağınız her türlü 

girişimin destekçisi olduğumuzu 

özellikle belirtmek isterim. Ger-

çekleştirdiğimiz toplantılar, so-

runların çözümüne yönelik olarak, 

kamuoylarımızda ve uluslararası 

toplumda haklı bir beklentiyi de 

beraberinde getirmektedir. Bölge 

güvenliğinin teminine yönelik or-

tak irademizi ortaya koymamız, 

uluslararası camiaya verilmiş güç-

lü bir mesaj olacaktır.

Terör

Terörizm ülkelerimiz için ciddi bir 

problem olmaya devam etmek-

tedir. Terörle mücadelenin ulus-

lararası bir boyut kazandığından 

hareketle, Türkiye, Afganistan ve 

Pakistan arasındaki işbirliğinin bun-

dan sonraki süreçte de devam et-

tirilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, ülkeler arasındaki 

terörle mücadele alanında eği-

tim işbirliği faaliyetlerinin devam 

ettirilebileceği, Afganistan ve Pa-

kistan ile karşılıklı yapılacak eği-

tim ihtiyaç analizleri neticesinde 

ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Ba-

kanlığımızca eğitim desteği veri-

lebileceğini ifade etmek isterim. 

Organize Suçlar ve Terörizmle 

Mücadele konularında küresel gi-

rişim ve çalışma alanlarına uyum 

sağlanabilmesi için Ülkelerimiz 

arasında strateji politikalarının 

geliştirilerek uygulamaya konul-

ması sağlanmalıdır. Bu konuyla 

ilgili olarak stratejik işbirliğimizi 

artırmak için eylem planı oluştur-

malıyız.

El Kaide

Ülkemiz Afganistan’daki güvenlik 

ortamının tekrar sağlanmasında 

gerekli desteği sağlamakta, 2009 

sonundan itibaren Afganistan’daki 

Uluslararası Güvenlik Destek Gücü 

(ISAF) komutasını yürütmektedir. 

Sonuç olarak,  muhtemel eylem-

lerin önlenmesi amacıyla, Afga-

nistan ve Pakistan makamları ile 
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terörle mücadele alanındaki iş-

birliğinin artırılmasında fayda mü-

lahaza edilmekte, bilgi paylaşım 

kanallarının artırılmasının müca-

deleye katkı sağlayacağı değerlen-

dirilmektedir.  

Üç ülke arasında geçmişten gelen 

dostluk ve kardeşlik bağı çerçeve-

sinde devam eden ilişkilerin her 

alanda artarak süreceğine olan 

inancım tamdır. İşbirliğimizin böl-

gemizin istikrar ve güvenliği bakı-

mından hayırlı olmasını diliyorum.

Halklarımızın birbirlerine sarsıl-

maz kardeşlik hisleri ile bağlıdır. 

Bu bağları korumak, daha da güç-

lendirmek ve geliştirmek konu-

sunda üzerimize düşen her türlü 

katkıyı yapmaya hazır olduğumu-

zu tekrar hatırlatmak istiyorum.

Bu taahhüdümüzü Türk milleti 

adına bir kez daha ifade ederken, 

kalbimizin siz kardeşlerimizle be-

raber olduğunu bilmenizi isterim.”

Sayın Bakanımızın konuşmaların-

dan sonra söz alan Afganistan İçiş-

leri Bakanı Sayın Mujtaba PATANG 

ise şunları kaydetmişlerdir:

“Kardeş ülke olan Türkiye’deki sıcak 

kabulünüz ve misafirperverliğiniz 

için size ve ekibinize teşekkür ede-

riz. Aynı zamanda Pakistan’a da te-

şekkür ederiz.   

Aynı değerleri paylaşan üç İslam 

kardeş ülkesi olarak var olan prob-

lemleri çözüp, barış içinde yaşamak 

için gereken adımları atabiliriz.

Bu problemleri çözebileceğimizi 

tüm dünya ülkelerine gösterebi-

liriz. Bu sorunların ülkelerimizi 

daha çok birbirine yakınlaştırıp, 

aramızdaki kardeşliğe katkı sağ-

layacağına inancım tamdır. Böy-

le bir organizasyona ev sahipliği 

yaptığınız için size takdirlerimizi 

sunuyoruz.

Üçlü İçişleri Bakanları zirve-

siyle ilgili konularda ve sınır 

yönetimi alanlarında işbirliğini 

güçlendirebiliriz.

Son iki yıldır füze ve havan topu 

atışları Pakistan’dan devam et-

mektedir. Bu atışlar sonucunda 

mal kaybı da meydana gelmiştir. 

Pakistan bu konuyla ilgilenmelidir.

Önemli bir süreçten geçiyoruz. 

Çünkü Afganlar güvenliği tama-

mıyla devralacaktır. Şu anda nü-

fusun %75’ini kontrol etmekteyiz. 

Önümüzdeki iki yılda iki farklı sü-

reçte tam güvenlik devralınacaktır. 

2014 sonu bizim için önem arz et-

mektedir. Çünkü bu süre sonunda 

tüm sorumluluğu devralıyoruz. 

Buradaki güvenliğimiz bütün dün-

ya içinde önem taşımaktadır.

Bu süreçte Pakistan ve Türkiye’nin 

desteğini bekliyoruz. Bundan son-

ra da işbirliğimiz devam edecektir.

Misafirperverliğiniz ve Pakistan’ın 

katılımı için teşekkür eder, top-
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lantıların başarılı olmasını umut 

ediyorum.

Afganistan İçişleri Bakanı Sayın 

Mujtaba PATANG’ın  konuşma-

larından sonra söz alan Pakistan 

Devlet Bakanı Sayın Safdar WAR-

RAİCH  ise şunları kaydetmişlerdir:

“Öncelikle size ve Sayın Patang’a 

teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bu zirve vesilesi ile sadece ortak 

geçmişimizi değil ortak geleceği-

mizi de konuşuyoruz. Öncelikle bu 

üçlü zirvenin bir işbirliğine dönüş-

mesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu yedinci üçlü zirvede bir çok 

yetkililer bir araya gelmektedirler. 

Bu zirvede ortak sorunların çözü-

müne ilişkin bir vizyon geliştirebi-

leceğiz.

Pakistan üçlü eğitim protokolünü 

onaylamıştır ayrıca askeri alanlar-

da da işbirliğimiz bulunmaktadır. 

İşbirliği anlaşmalarımız pek çok 

alana yayılabilir ve böylece bizler 

tesislerimizi açabiliriz.

Bölgemiz zor bir dönemden geç-

mektedir. Pakistan kendi toprak-

larında terör faaliyetlerine izin 

vermeyecektir. Her türlü terörü 

kınıyoruz.

35000 vatandaşımız terör saldırı-

ları yüzünden hayatını kaybetmiş-

tir. Bizde bu konuları kınıyoruz. Te-

rörizm yüzünden ülkemiz son 20 

yılda 80 milyar dolar kaybetmiştir. 

Ayrıca 19 Nisandaki davetiniz için 

teşekkür ederiz. Katılım sağlayaca-

ğız. Davetiniz için size bir kez daha 

teşekkür etmek istiyorum” 

Bu konuşmaların ardından heyetler 

özel görüşmelerini yapmışlardır.
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