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 Numan Kurtulmuş'tan Yunanistan'a mesaj: Sırtını sıvazlayanlara prim verme 

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yunanistan'la Türkiye 

arasındaki konuların konuşularak halledilebilecek meseleler 

olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Biz Yunanistan'la olan 

meselelerimizi görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek 

isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak 

kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve 

meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin" dedi. 

 İsveç Başbakanı Andersson: PKK İsveç için de terör örgütüdür 

Türkiye ile görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını umduğunu 

söyleyen İsveç Başbakanı Andersson, "AB'nin terör örgütü 

listesinde bulunan PKK İsveç için de terör örgütüdür" dedi. 

 

 

 Çipras: Türkiye hem Batı'nın hem Doğu'nun gözünde yükselişte, bu bizi endişelendiriyor  

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin 

uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, bunun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya hareketi 

öncesi havalimanında açıklama yaptı. Erdoğan, ''İsveç ve 

Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu 

Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundadır'' 

dedi. ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştüğünü de belirten 

Erdoğan, zirvede bir araya geleceklerini söyledi. 

 NATO zirvesinde öne çıkan 5 başlık 

NATO, 73 yıllık tarihinde birçok zorlu başlıkla karşı karşıya kaldı. İspanya'da liderleri buluşturan 

zirve de zamanlaması açısından kritik önemde. Üç yıldan kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'un "beyin ölümü" gerçekleşti dediği NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 

saldırıları nedeniyle büyük bir savunma revizyonuna girdi. Liderlerin masasındaysa beş başlık öne 

çıkıyor: 



 

 

 

Ukrayna savaşında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak, Ukrayna üzerinde birliğin korunması, Baltık 

ülkelerinin güvenliğini sağlamak, Finlandiya ve İsveç'in katılımına onay verilmesi, Savunma 

harcamalarında acil artış. 

 İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren İklim Değişikliği 

Başkanlığı’nın görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esasları belli oldu. Resmi 

Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Başkanlık bünyesinde Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanlığı, 

Sera Gazı Azaltım Politikası Daire Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanlığı, 

Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlıkları da kuruldu. 

 İklim Şurası kararları açıklandı 

Şubat ayında yapılan İklim Şurası’nda alınan 217 maddelik kararlar Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu 217 kararın 76’sını ulaştırma, sanayi, 

tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması; 34’ünü bilim ve teknoloji; 21’ini yeşil finansman ve karbon 

fiyatlama; 20’sini iklim değişikliğine uyum; 24’ünü yerel yönetimler; 42’sini de sağlık, eğitim, adil 

geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü oluşturuyor. Alınan bu kararlar, , Türkiye'nin iklim değişikliği 

konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek “İklim Kanunu”nun hazırlanmasında da 

önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor. 

 Türkiye ile İsveç arasında siyasi istişareler başlıyor 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi istişareler 

çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele 

alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve 

güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş 

alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer 

verildi. 

 ABD Büyükelçisi: Biden-Erdoğan görüşmesi çok anlamlı olacak 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye, Finlandiya ve 

İsveç arasında imzalanan üçlü memorandum sonrası 

değerlendirmede bulundu. Flake, "İsveç ve Finlandiya’nın 

üyeliğine izin verilmesi ve Türkiye’nin güvenlik endişelerinin 

karşılanmasından çok memnunuz. Biden-Erdoğan görüşmesi 

anlamlı bir ikili görüşme olacak" dedi. 

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti'ye seyahat uyarısı 

Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki 

artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten 

kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi. 

 



 

 

 

 

 AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi 

NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin İspanya'nın başkenti Madrid'deki dörtlü zirve 

toplantısından çıkan mutabakatın ardından AK Parti'den açıklama geldi. Terör örgütlerinin 

faaliyetlerine izin veren ülkelerin, bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım 

olduğu söylendi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Macron ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO zirvesindeki 

ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir 

araya geldi. 

 

 

 Akşener'den 'Madrid mutabakatı' eleştirisi 

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin dörtlü zirve 

toplantısından çıkan mutabakata eleştirilerde bulunarak, ''İktidarın attığı bu imza ülkemizin 

çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir'' dedi. 

 Bakan Bozdağ: Finlandiya'da 12, İsveç'te 21 teröristin dosyaları bekliyor 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ile İsveç'te 10 FETÖ'cü ve 11 PKK'lı 

teröristin dosyalarının beklediğini belirtti. Bozdağ, ''Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu 

yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi. 

 Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakatı dünya basınında: 'Erdoğan'ın zaferi' 

Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile 

imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünya 

basınında geniş yer buldu. Uluslararası basın, İskandinav 

ülkelerinin terörle mücadeleyi yoğunlaştırma sözü karşılığında 

Türkiye'nin vetoyu kaldırdığına dikkat çekti. Anlaşmanın Rus lider 

Vladimir Putin için "başarısızlık" olduğu yorumları yapıldı. 

 Macron'dan Türkiye açıklaması 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesi ve Türkiye'nin NATO’nun 

birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduğunu söyledi. 

 NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya ile 

imzalanan mutabakata ilişkin açıklama 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumunun ardından 

basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Tüm 

çabalarımız ateşkes içindir" dedi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili, 

"Elde edilmiş diplomatik bir zafer" dedi. 



 

 

 

 

 ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 satışına destek 

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını 

desteklediğini belirterek, "Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, 

NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" dedi. 

 Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü 

ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata 

varıldığını bildirdi. 

 KKTC'den Rum kesimine dört başlıkta yeni iş birliği önerisi 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler'e (BM), iki devletli çözüm temelinde 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda 

iş birliği önerileri içeren bir paket sundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Eğer hem Ada'mıza 

hem de bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlanmak isteniyorsa başta Rum tarafından 

olmak üzere, ilgili tüm taraflardan bu iş birliği önerilerimizi hayata geçirilmesi konusunda olumlu 

tutum bekliyoruz" diye konuştu. 

 İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Anlaşmaya uyacağız 

İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Türkiye ile imzalanan 

anlaşmanın içeriğine dair bilgi vermezken, "Anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız" 

açıklamasında bulundu. 


