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TÜRK DIŞ POLİTİKASI  
 

‘‘ŞİÖ Türkiye’nin üyeliğini tartışıyor”  

Dünya Bülteni’nde yer alan habere göre, Pekin'de toplanan Şanghay İşbirliği Örgütü 

zirvesinde Türkiye'nin örgüte diyalog ortaklığı talebi de değerlendirilecek. Rusya ve Çin Halk 

Cumhuriyeti'nin yanı sıra 4 Orta Asya ülkesi ile Afganistan, Pakistan ve İran liderlerini 

biraraya getiren Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başlıyor. 

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği 

zirve öncesinde Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanları bir araya geldi. Hu Jintao ve 

Vladimir Putin arasındaki görüşmede önümüzdeki günlerde düzenlenecek G-20 zirvesinde ele 

alınacak konular tartışıldı. Zirve sırasında dünyanın yakından takip edeceği görüşmelerden 

biri ise İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 

gerçekle haberleşecek. 

Bu görüşmede taraflar, Moskova'da 5 artı 1 ülkeleri ile İran arasında yapılacak müzakerelere 

ilişkin fikir alışverişinde bulunacak. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantıları sırasında 

Türkiye'nin diyalog ortaklığı, Afganistan'ın ise gözlemci statüsüne ilişkin başvurularının 

sonuca bağlanması bekleniyor. Afganistan'la ilgili olarak Çin Başkanı, Afganistan'ın barışçıl 

biçok önemli bir rol oynadığına değindi. 

Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortaklığı için geçen yıl başvuruda bulunmuştu. 

Zirvede ayrıca Hindistan ve Pakistan'ın tam üyelikleri de değerlendirilecek 

Dünya Bülteni, 06.06.2012 

 

‘‘Batı’ya misilleme, dünyaya davet” 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Batı’nın Suriye’ye “diplomatik” taarruzuna Şam 

da karşılık verdi. ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin büyükelçileri “istenmeyen adam” ilan 

edildi. Aynı gün bazı insani yardım kuruluşuna dört ilde faaliyet izni verildi. 

SURİYE’de 15 aydır süren ve 13 bini aşkın insanın öldüğü isyanda akan kan Annan Ateşkesi’ne 

rağmen dün de durmadı. Şam yönetimi ve muhaliflere göre operasyonlarda son iki günde 

aralarında yarbay ve yüzbaşı rütbeli subayların da bulunduğu 110 asker ile en az 18 sivil öldü. 

Ağırlıklı olarak Esad yönetimini destekleyen Lazkiye’de de yoğun çatışmalar başladı. Şam 
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yönetimi ise Hula katliamının ardından geçen hafta “diplomatik taarruz” başlatarak Suriyeli 

diplomatları sınırdışı eden Batı’ya misilleme yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdessi, “mütekabiliyet” gereği Türkiye, ABD, İngiltere, 

İsviçre, Fransa, İtalya ve İspanya’nın diplomatlarını “istenmeyen adam” ilan etti; Fransız, 

Alman, Kanadalı, Bulgar ve Belçikalı maslahatgüzarları da sınırdışı etme kararı aldı. Toplam 17 

yabancı diplomatı kara listeye alan Suriyeli yetkililer, bu devletlerden “pozisyonlarını 

düzeltmesini” talep etti. Yabancı büyükelçilerin tamamı daha önce Suriye’den çekilmişti. Şam 

Büyükelçisi’ni geçen martta geri çeken Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu faaliyetini 

sürdürecek. 

Hürriyet, 06.06.2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


