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TÜRK DIŞ POLİTİKASI
‘‘Türkiye Nato’da 10 yıldız kazandı”
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Chicago’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye 10 general
yıldızı verildiği bildirildi. Böylece Türk generaller NATO birimlerinde daha çok rol oynayacak
ve Ankara’nın İttifak’taki etkinliği artacak.
Habere göre NATO’nun dün başlayan Chicago Zirvesi’nde İttifak karargâhlarında görev alacak
komutanlar meselesi de masaya yatırıldı. Türkiye ile uzun süren müzakereler sonunda,
yaklaşık 2 ay önce bu konuda bir uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Zirve sonrasında resmileşmesi
beklenen karara göre Türkiye yeni dönemde askeri komuta düzeyinde NATO’da “10 yıldızlık”
bir kotaya sahip olacak.
10 yıldız, Türkiye’nin NATO birimlerinde general düzeyindeki temsiline işaret ediyor.
Tuğgeneraller bir yıldız, tümgeneraller iki yıldız, korgeneraller üç yıldız, orgeneraller dört
yıldız sayılıyor. Her ülke göndereceği generallerin yıldızlarını toplayıp kotasına uyuyor.
Türkiye örneğin 10 tuğgeneral veya 5 tümgenerali görevlendirebilecek. Ankara önce,
müzakeresi bir yıl kadar sürecek dönemde, Türk generaller için seçilecek birimlerde, maddi
kaynak, planlama ve operasyonda etkin pozisyonlar bulunmasını amaçlayacak. Ardından
yıldızlar tasarruflu harcanıp NATO içinde mümkün olduğunca çok sayıda Türk generalin görev
alması hedeflenecek. Türkiye, NATO’nun hava kuvvetleri komutanlığı Ramstein’daki iki
numaralı komutanlığı istiyor.
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in konuyla ilgili raporunu bugün ya da yarın
NATO Konseyi’ne sunması bekleniyor.
Hürriyet, 21.05.2012

‘‘Irak’tan ham petrol alıp benzin vereceğiz”
Zaman Gazetesi’nde yer alan habere göre, 5 yıl önce durdurulan Irak'tan ham petrol alıp
petrol ürünü verilmesine yönelik uygulama yeniden başlatılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, uygulamanın ilk önce tankerle başlatılacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün Stratejik, Teknik, Ekonomik Araştırmalar
Merkezi'nin (STEAM) Irak'ın Erbil kentinde düzenlediği 1. Uluslararası Enerji Konferansı'na
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katıldı. 2007'de ara verilen 'Irak'tan ham petrol alınıp petrol ürünü verilmesi' uygulamasına
tekrar başlanacağının altını çizerken, uygulamanın ilk olarak tankerlerle yapılacağını söyledi.
Irak'tan gaz alımı ihtimaline de değinen bakan, bunun İran gazının yerini almayacağını
belirtti. Yıldız, "Enerji sektörü öngördüğümüzden hızlı büyüyor. Tedarik güvenliğini
sağlamalıyız. Gaz aldığımız ülke sayısı 5, petrolde 11'di 12'ye çıktı. Sayıyı daha da artırmak
istiyoruz. Irak'tan gaz alımına da büyük resimden bakılmalı." dedi.
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Erbil'deki enerji konferansında yaptığı konuşmada, Irak'taki
kaynaklardan elde edilen gelirden tüm Irak halkının yaralanmasından yana olduklarının altını
çizdi. Yıldız, elde edilen kaynakların yüzde 17'sinin bölgesel yönetime geri kalan yüzde
83'ünün ise Irak'ın geri kalanına aktarıldığını söyledi.
Zaman, 21.05.2012

