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TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

 

‘‘Senato tarih yazdı” 

Radikal Gazetesi’nde bugün yer alan haberde, Fransa Senatosu’nun 1915 olaylarını 

"soykırım" olarak kabul etmeyenleri hapis ve para cezasına çarptırmayı öngören yasa teklifini 

dün çoğu vekâletle kullanılan 86'ya karşı 127 oyla onayladığı belirtildi. 

Habere göre, 348 senatörden 60 kadarının katıldığı oturumda öncelikle Anayasa 

Komisyonu’nun önergesi oylandı. Çoğu vekâletle oy kullanan 262 Senatör’den 166’sı Anayasa 

Komisyonu’nun “Teklif Anayasa’ya aykırı” önergesini reddetti. 86 Senatör komisyonun 

önergesine destek verdi. 10 oy ise geçersiz sayıldı. Oylamaya kadar 7,5 saat süren oturumda 

ilk konuşmayı hükümet adına söz alan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Patrick 

Ollier yaptı. 

Radikal, 24.01.2012 

 

‘‘Fransa’ya yaptırımlar tamam gibi” 

Milliyet Gazetesi’nde bugün yer alan haberde, Fransa Senatosu’nda Ermenilerin iddialarına 

yönelik düzenlemenin görüşüldüğü saatlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da AK Parti 

Genel Merkezi’nde parti yönetimini topladığı belirtildi. Habere göre, Yaklaşık 5 saat süren 

MYK toplantısında Fransa Senatosu’ndaki görüşmeler takip edildi. Toplantının bir bölümüne 

Kayseri’den gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu parti yönetimine 

son gelişmeleri ve bundan sonraki süreci anlattı. Tablonun Senato’da katılımın az olmasından 

dolayı olumsuz olduğu üzerinde duran Davutoğlu, “Sadece tasarıya destek verenler katılıyor. 

Bundan önceki süreçte de böyle olmuştu. Bu nedenle tasarı çıkar” dedi. Davutoğlu MYK’nın 

ardından Erdoğan ile 1.5 saat daha görüşerek son gelişmeleri değerlendirdi. 

Milliyet, 24.01.2012 
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‘‘New York’taki üçlü zirve devam ediyor” 

Hürriyet Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, 

Kıbrıs sorununun çözümü için New York'un Long Island bölgesinde Greentree Çiftliği'nde 

gerçekleştirdikleri üst düzey zirve sürüyor. Kıbrıs sorununun çözümü için Eroğlu ve Hristofyas 

ile besinci kez bir araya geldiklerine değinen BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kıbrıs Özel 

Temsilcisi, Alexander Downer taraflar arasında en yoğun görüşmenin, 'yönetim ve yetki 

paylaşımı', 'mülkiyet', 'toprak', 'vatandaşlık' konuları olduğunu belirtti. 

Greentree Çiftliği'nde dun akşam bir basın toplantısı düzenleyerek, Eroğlu, Hristofyas ve BM 

Genel Sekreteri Ban Ki Moo'nun katıldığı zirveye ilişkin genel bilgiler veren Dawner, 

Moon'un, her iki lidere de 'kararlı yaklaşımlar beklentisini ilettiğini' söyledi. 

Hürriyet, 24.01.2012 

 


