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AB Gündemi 

Türkiye‟deki “Gezi Parkı” eylemleri Avrupa Birliği‟nin gündeminde olmaya devam 

ediyor. Eylemlerin başlamasının ardından alınan sert önlemler Avrupa Birliği yöneticileri 

tarafından eleştiriliyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı‟ndan Avrupa Komisyonu Başkanı‟na 

kadar uzanan yelpazede polisin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı konusunda fikir 

birliği bulunuyor. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stephan Füle 

Türkiye‟de son birkaç günde yaşanan olaylardan çıkarılan derslerin gözden geçirilmesi 

gerektiğini belirtti. Füle Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye‟den gelen 

görüntülerin kendisini endişelendirdiğini belirterek, tüm taraflara itidal, kapsayıcı diyalogun 

başlatılması ve medya özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. Gezi Parkı 

eylemleri ve ardından yaşanan olaylar, Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komitesi'nde de 

tartışıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan'ın olaylara tepkisinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Nerede 

olursa olsun çoğunluğun, azınlığın tutumunu da hesaba katması gerektiğini vurguladı. 

Raportör, Başbakan Erdoğan‟ın kullandığı dilin ve yönetim stilinin, Türk toplumunda kendisi 

için oy kullanmayan büyük kesim üzerindeki etkilerini umursamıyormuş gibi görünüyor' 

ifadelerinde bulunarak demokrasinin bir 'sıfır toplamlı oyun' olmadığını söyledi. Avrupa 

Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi Richard Howitt de Erdoğan'ın, 

protestocuların 'teröristlerle el ele olduğu' açıklamasının kınanması gerektiğini ve kendisine 

dış ziyaretlerinde 'Kendi evinde demokrasi olmadan Arap Baharı ülkelerinde demokrasinin 

filizlenmesini destekleyemezsiniz' mesajının iletilmesi gerektiğini söyledi. İnsan Hakları 

İzleme Örgütü'nün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak 'durumun Türkiye standartlarında bile 

iyice dibe vurduğu' açıklamasına işaret etti ve Türkiye'deki ana akım medyanın protestoları 

görmezden gelmesini eleştirdi. 

 

Gezi Parkı olayları Avrupa basınında da geniş yer tutuyor. Polonya'da Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan‟ın, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban gibi, çoğunluğu temsil etmenin, 

anayasadan daha önemli olduğunu düşünerek, bir demokrasiyi liberal olmayan yöntemlerle 
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yönetmeye çalışmak istediğine atıf yapılırken Danimarka'da Türk hükümetinin demokrasiyi, 

insan haklarını ve düşünce özgürlüğünü değil, tam tersine otoriter bir yönetim tarzını 

savunduğuna dair haberler ve yorumlar öne çıkıyor. İtalya‟da ise Ankara'nın neye 

çabaladığının ve asıl kimlerle bir yerlere gitmek istediğinin bilinmediği, Avrupa ile ilişkilerde 

de durumun böyle göründüğüne işaret ediliyor. Belçika'da “Türkiye'deki huzursuzlukların 

Arap Baharı'na benzetilmesinin yanlış olacağı, Türklerin demokrasilerini korumaya çalıştığı 

vurgulanıyor. İngiltere'de ise Türkiye genelindeki protestoların ve gösterilerin Başbakan 

Erdoğan'ın istifasını istediğine dikkat çekilerek hükümetin sergilediği otoriter eğilime işaret 

ediyor. Medyanın baskı altına alındığı ve alkol satışının kısıtlanmasıyla da gizlice yaklaşan bir 

İslamileşme olduğu korkusunun doğmasına yol açıldığı belirtiliyor.  

 

Diğer Gelişmeler:  

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu'na daha fazla yetki verilmesi 

gerekmediğini söyleyerek, Avro Bölgesi'nde 'mali birlik' oluşturma konusunu askıya 

aldı. Merkel, 'Örneğin hem istihdam ve emeklilikle ilgili konularda konuşuyoruz, hem 

vergi ve sosyal politikalarla ilgili konularda. Avrupa'da ekonomi politikalarının 

koordinasyonu çok zayıf, bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bu, Brüksel'e daha 

fazla güç vermekten farklı bir şey' dedi. 

Rusya Gündemi 

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya ile ilişkilerin Ukrayna devletinin dış 

politika önceliği olduğunu söyledi. “Rusya ile alternatifsiz işbirliğini belirleyen, Ukrayna 

ekonomisinin Rusya enerji kaynaklarına bağımlı olmasıdır”  dedi. Yanukoviç, Ukrayna ve 

Rusya‟nın uluslararası hukukun iki bağımsız aktörü, post-Sovyet alanında da önde gelen iki 

ülkesi olduğunu ve sadece bölgesel değil, kıtanın tamamının güvenliği iki ülkenin ilişkisine ve 

işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. Ukrayna geçen hafta Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan‟ın 

oluşturduğu Gümrük Birliği‟ne gözlemci olarak katılmıştı. Avrupa Birliğinde yaşanan 

ekonomik bulanım Ukrayna‟nın da dış politika önceliğini değiştirmiş, bu değişim de 

yükselmeye devam eden Rusya‟nın dış politikasında da önemli kazanım olmuştur.  

NATO Genel Sekreteri Gürcistan ile Güney Osetya sınırına yerleştirilen tel çemberinin 

çekilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya‟nın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmesine davet ettiğini açıklamasının ardından, Rusya‟nın NATO 

Temsilcisi Aleksandr Gruşko NATO‟nun bölgedeki 2008 sonrası gerçekleri kabullenemeyen 

Gürcistan‟daki bazı güçlerin propaganda tuzağına tekrar düştüğünü söyledi. Gürcistan-Güney 

Osetya sınırını Rusya birlikleri koruyor.  

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Rusya,  Astrahan bölgesinde denemesini 

başarıyla gerçekleşmiş olan yeni kıtalararası balistik füzelerin, ne modern, ne de gelecekte 

olası yeni Amerikan füze savunma sistemleri tarafından vurulabileceğini, dolayısıyla da bu 

füzelerin “füze savunma sistemlerinin katili” olduğunu söyledi. Rusya‟nın bundan sonra da 

ülkesinin tehdit altında kalması durumunda mutlak güvenliğini sağlayacak füze kapasitesini 

artırmaya devam edeceğinin altını çizen Rogozin, Rusya Devlet Savunma Programı 

çerçevesinde altıncı nesil savaş teknolojisini yansıtan yeni araçlarla dolatılacağını da ekledi. 

Avrupa ve Küresel füze savunma sistemleri Rusya tarafından ulusal çıkarına tehdit olarak 
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kabul edilmekte ve budu önlemek için diplomatik çabaların yanında, güç dengesini sağlamak 

için silahlanma sürecine girdiği görünmektedir.   

Diğer haberler 

- Rusya‟nın Yekaterinburg şehrinde Rusya-AB zirvesi başladı. İki günlük forumun ana 

başlıkları, Suriye krizi, enerji işbirliği,  vize rejimi oladu.  

- Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev bugün Avroarktik ülkelerin başbakanlarıyla bir 

araya geledi. 

- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Guantanamo’da bulunan tek Rus tutuklu olan Ravil 

Mingazov’un Rus heyetinin ziyaret talebine ABD yetkilileri yeterince çaba 

göstermediklerini söyledi.  

- Rusya,  Astrahan bölgesinde gerçekleşen yeni kıtalararası balistik füze denemesini 

başarıyla tamamladığını duyurdu.  

- Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lüdmila Putina, 30 senelik evliliklerine 

son verdiklerini açıkladı. Putin “Rossiya-24” televizyonuna yaptığı açıklamada “ Bu 

bizim ortak kararımızdı. Bu evlilik sona erdi. Biz neredeyse hiç görüşemiyoruz” dedi. 

Rusya siyaset bilimciler, bu gelişme Putin‟in reytingini etkileyemeyeceğini açıkladı. 

 

- Rusya ile Norveç iki ülke sınırlarını düzenleyen anlaşma imzaladı. Anlaşma Rusya 

Başbakanı Dmitriy Medvedev‟in katıldığı Barentsev Konseyi toplantısında gerçekleşti 

 

- Japonya‟nın “Asahi” gazetesi Rusya ile Japonya arasındaki sınır sorunu ile ilgili 

görüşmeleri 20 Haziranda tekrar başlatılacağını yazdı.  

 

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerikalılar tarafından evlat edilen çocukların haklarının 

ABD tarafından konuma sağlayacağından şüphe duyduğunu açıkladı. 

 

- Suriye‟nin başkenti Şam‟da Rusya Büyükelçiliği‟nin bulunduğu bölgeye düzenlenen 

havan topu saldırısında büyükelçiliğin Suriyeli olan iki güvenlik görevlisi yaralandı.  

ABD Gündemi 

Amerikan Senatosu, İran‟a uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi ve sürdürülmesi kararı 

aldı. Karar, İran‟a karşı kendini savunma amacıyla askeri eyleme geçmesi halinde, 

 Amerika‟nın İsrail‟e destek vermesini de öngörüyor. 

  

Amerikan Senatosu, karar tasarısını, bir senatörün yokluğunda, 99‟a karşı sıfır oyla kabul etti. 

Senatör Robert Menendez, oylamanın, İran‟a güçlü bir mesaj gönderdiğini söylüyor. 

  

Menendez: “Oybirliğiyle alınan bu karar Tahran Hükümeti‟ne, bu konunun rejim 

değişikliğiyle değil, nükleer silah programıyla ilgili olduğuna dair gönderilen açık bir mesaj 

niteliği taşıyor.” 

  

New Jersey Senatörü Demokrat Parti‟li Menendez‟e göre İran‟a yönelik yaptırımlar, 

Demokrat ve Cumhuriyetçilerin üzerinde anlaştığı ender konulardan biri. 
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Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, kararın, Amerika‟nın İsrail‟e 

bağlılığına  ilişkin kuşkulara da  açık yanıt verdiğini belirtti: “Bu sorulara 99‟a karşı sıfır oyla 

yanıt verdik. İsrail, kendini savunmak için İran‟ın nükleer silah programını durdurmak 

amacıyla bu ülkeye karşı askeri önlem almak zorunda kalırsa Amerika olarak her açıdan 

İsrail‟in yanında yer alacağız. Birleşmiş Milletler‟de siyasi açıdan, ekonomik açıdan ve evet, 

askeri açıdan da destek vereceğiz.” 

  

Senato‟daki oylama, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi‟nin İran‟ın yeni bir araştırma 

reaktörünün inşaatına başlamaya hazırlandığına dair raporunu izledi. Uzmanlar, reaktörün, 

nükleer silah için plütonyum üretebileceği görüşünde. 

  

İran‟ın Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi temcilcisi Ali Asgar Sultaniye, nükleer 

programlarının barışçı amaçlı olduğunu yineledi: “On yıl boyunca Uluslararası Atom Enerjisi 

Dairesi tarihinin en sıkı denetimlerinden geçtikten sonra İran‟ın nükleer malzeme ya da 

faaliyetlerini, yasak olan alanlara yönelttiğine dair kanıt bulunamadı. Tüm faaliyetlerimiz 

barışçı amaçlı. Tüm bunlar, İran‟a yönelik suçlamaların asılsız olduğunun açık bir belgesidir.” 

  

Senatör Graham, İran‟ın, bir dağın altında tıbbi izotop reaktörü inşa etmek için uranyum 

zenginleştirdiğine kimsenin inanmadığını söylüyor. 

  

İran‟ın nükleer programını sona erdirmesine yönelik  Amerika ve diğer ülkelerin katıldığı 

müzakereler devam ediyor.  

 

Öne Çıkan Diğer Gelişmeler 

- Susan Rice Ulusal Güvenlik Danışmanlığına atandı. 

- Amerikan-Türk Konseyi‟de Gezi Parkı olayları nedeniyle hükümete ağır eleştiriler 

yöneltildi.  

- Obama Çin Devlet Başkanı Xi Jingping ile görüştü 

Güney Kafkasya-İran-Pakistan Gündemi 

Britanya‟nın The Guardian gazetesi, son günlerde ABD‟yi sarsan özel haberlerini, internetten 

yayına koyduğu, yine belgeli ve bu kez bütün dünyayı ilgilendiren bir istihbarat faaliyeti 

haberiyle sürdürdü. Habere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA), dünyanın her 

yerindeki elektronik istihbarat toplama çalışmasını kaydetmek ve analiz etmek için çok etkin 

bir araç kullanıyor.  

Bu araç, “Boundless Informant” (Sınırsız Muhbir) adı verilen bir elektronik veri tarama 

sistemi. “Sınırsız Muhbir” verileriyle ilgili olarak yine The Guardian‟ın yayına koyduğu bir 

ekran görüntüsünde, NSA‟ye ait “Global Sıcaklık Haritası” yer alıyor. Bu harita, Mart 2013‟te 

NSA‟in bütün dünyadaki bilgisayar networklerinin takibinden 97 milyar parça istihbarat elde 

edildiğini ortaya koyuyor. İran, bu haritaya göre, ilgili dönemde en çok istihbaratın toplandığı 

ülke. Bu ülkeden NSA‟in takibine takılan istihbarat adedi otuz gün zarfında 14 milyara 

ulaşmış. İran‟ı 13.5 milyar adet istihbaratla Pakistan ve 12.7 milyar istihbaratla, ABD‟nin en 
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yakın Arap müttefiklerinden olan Ürdün izliyor. Her üç ülke de haritada kırmızı renkle, 

“istihbarat faaliyetinin en sıcak olduğu ülkeler” olarak işaretlenmiş. 

ABD‟nin istihbarat faaliyetlerinin İran ve Pakistan üzerinde yoğunlaşması, Washington‟ın 

yakın zamanda kısa ya da orta vadeli politik adımları için İran ve Pakistan‟a odaklanacağı 

anlamına gelebilir. İstihbarat faaliyetlerinin İran ve Pakistan‟da yoğunlaşması iki ülke 

arasında ABD tarafından kuşkuyla takip edilen doğalgaz boru hattı projesi ve her iki ülkede 

de gerçekleşecek seçimlerle ilgili olduğu düşünülebilir. Zira Mayıs ayında Pakistan‟da 

gerçekleşen; Haziran ayında ise İran‟da gerçekleşecek olan seçimler, Beyaz Saray‟ın bölgeye 

yönelik orta vadeli politikalarını gözden geçirmesi açısından önemli veriler sunacaktır. 

Azerbaycan Ermenistan’a Doğalgaz Satabilir 

Basında yer alan bilgiler doğrultusunda, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı 

Rövnag Abdullayev, Ermenistan'ın doğalgaz konusunda kendilerine müracaat etmeleri 

durumunda bunu değerlendirebileceklerini söyledi. Ülkedeki bir televizyon kanalına 

açıklamalarda bulunan Abdullayev ''Azerbaycan insani değerlere saygı duyan bir ülke. 

Bölgedeki lider konumumuzdan dolayı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ermenistan doğal 

gaz konusunda bize başvuruda bulunursa onlara yardımcı oluruz '' dedi. Hatırlanacağı üzere 

Azerbaycan komşusu Gürcistan'a doğalgazı 230 dolara satıyor. Ermenistan ise doğal gazı 

Rusya'dan 315 dolara alıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ermenistan'da ülkenin doğal gaz 

tedarikçisi olan Ermenistan-Rusya Doğalgaz Endüstrisi şirketi (ArmRosgazprom) ilgili 

kurumlara görüşerek doğal gazın fiyatını yüzde 64 artırma önerisinde bulunmuştu. Bu 

gelişmeden sonra Erivan'da halk Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri 

düzenlemişti. 

Azerbaycan tarafından yapılan bu açıklama iki ülke arasındaki ilişkilerde dikkate alınabilecek 

önemli bir somut adım olarak yorumlanmalıdır. Azerbaycan her şeye rağmen Ermenistan 

konusunda barışçıl tutumunu sürdürmektedir. Azerbaycan tarafının bu tip adımları yalnızca 

bölgesel düzeyde değil uluslararası kamuoyunda da Azerbaycan‟ın imajını artıracaktır. Ayrıca 

Azerbaycan, Rusya‟ya bağımlılığı dolayısıyla Moskova‟dan izinsiz hiçbir adım atamayan 

Ermenistan‟ın Moskova himayesinden koparılması bağlamında stratejik bir adım atmıştır. Bu 

stratejik adım Azerbaycan‟ın meşru imajına güç katacaktır. Ancak bölgede enerji konusunda 

Rusya‟nın hegemonyasını da göz ardı etmemek gerekir. 

 

Diğer Öne Çıkan Gelişmeler: 

 Pakistan Ulusal Meclisi ve parlamentosunun ortak oturumunda yapılan oylamada, 

Şerif, 307 milletvekili ve senatörün 244‟ünün oyunu alarak üçüncü kez başbakan oldu. 

Daha önce iki kez başbakanlık yapan Şerif, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari‟nin 

huzurunda yemin ederek resmen göreve başlayacak ve hükümeti kurmakla 

görevlendirilecek.1999‟da Ordu Komutanı General Pervez Müşerref tarafından 

yapılan askeri darbe sonrası tutuklanan Şerif, yargılandığı askeri mahkemede suçsuz 



6 

 

bulunarak serbest bırakılmış ve Müşerref yönetimi tarafından Suudi Arabistan‟a 

sürgüne gönderilmişti. 

 Pakistan'ın yeni Başbakanı Navaz Şerif, yeniden seçilme sonrası yaptığı ilk 

konuşmada, ABD'ye insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılara son verme çağrısında 

bulundu. Şerif milletvekillerine yönelik konuşmada "Biz başkalarının egemenliğine 

saygılıyız; onlar da bizim egemenlik ve bağımsızlığına saygı göstermelidir. Bu 

kampanya sona ermelidir" dedi. 

 İran'da 2 Haziran pazar günü hayatını kaybeden muhalif din adamı Ayetullah 

Celaleddin Tahiri'nin cenaze törenine, rejime tepki gösteren binlerce insanın 

protestosu damga vurdu. Muhalif görüşleriyle tanınan Tahiri'nin cenaze töreni, İran 

yönetimine ve özellikle dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e karşı bir yürüyüşe 

dönüştü. Son yıllarda İran'da gerçekleştirilen en geniş katılımlı muhalif eylem olduğu 

söylenen cenaze töreninde, eylemciler ev hapsinde bulunan kanaat önderlerinin serbest 

bırakılmasına yönelik slogan attı. BBC'nin İran muhabiri Kasra Naci'nin bildirdiğine 

göre, 14 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla, halkın 

galeyana gelmesinden çekinen yönetim, polise "göstericilere müdahale etmeyin" emri 

verdi. 

 Afganistan'da Taliban'ın kurulduğu vilayet olarak bilinen Kandahar'ın Emniyet 

Müdürü General Abdül Razak, komşu ülke İran'ın Taliban'a silah desteği sağladığını 

söyledi. General Abdül Razak, ölü ve yaralı ele geçirilen kişilerin beraberinde İran 

yapımı silahlar bulunduğunu iddia etti. ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgaline kadar 

birbirine düşman iki farklı ideolojik çizgide bulunan Taliban ve İran arasında sıcak 

rüzgarlar esmeye başladı. Nitekim Kandahar Emniyet Müdürü'nün iddialarını 

doğrudan desteklemese de Taliban ve İran arasındaki ilişkilerin artık yeni bir yöne 

evrildiğini göstermesi açısından bir başka gelişme ise Taliban'ın İran'a gönderdiği 

heyetin ziyaretidir. Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, bir süre önce Taliban'dan bir 

heyetin Tahran'a giderek, üç gün süresiyle İranlı heyetle görüştüklerini duyurdu. 

Ahmedi, görüşmede Afganlı mülteciler ve ulusal bazı çıkarlar üzerine görüş 

alışverişinde bulunduklarını söylemişti.  

 Pakistan‟da geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde oyların çoğunluğunu 

alarak Başbakan seçilen Navaz Şerif‟in yakın zamanda hükümeti kurması bekleniyor. 

 İran'ın Türkiye Büyükelçisi Alirıza Bikdeli, Ankara ile PKK müzakerelerinin, İran'ın 

yararına olduğunu belirtti. Daha önce PKK ile yürütülen müzakereler konusunda 

Ankara‟ya sert mesajlar veren ve müzakerelerin bir kürt devletiyle sonuçlanabileceği 

imasında bulunan İran‟ın bu son mesajı ise bu konuda söylem açısından bir tutum 

değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz nisan ayında Milliyet Gazetesi yazarı 

Aslı Aydıntaşbaş İran istihbaratının Murat Karayılan‟la görüşerek savaşa devam 

etmesi koşuluyla PKK‟ya „ağır silah‟ ve lojistik destek teklif ettiğini iddia etmiş, İran 

ise bu iddiaları yalanlamıştı. 

 İran‟ın ilk uzay gözetleme üssü Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve Savunma Bakanı 

General Ahmet vahidi‟nin katıldığı törenle Merkezi eyaletin Casb bölgesinde hizmete 

girdi. Uzay gözetleme üssünün görevi, atmosferin dışında seyreden her türlü uzay 
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aracını gözetlemek olduğu belirtildi. İran‟ın ilk uzay gözetleme üssü İranlı uzmanlar 

tarafından tasarlanarak inşa edildi. 

 Azerbaycan, nüfusun gelir düzeyi açısından orta düzey ülkeler listesinden üst düzey 

ülkeler listesine geçti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2013 raporuna göre, nüfusun 

yüzde 21`ni fakir (günlük geliri 4 dolardan az) vatandaşlar oluşturuyor. Raporda 

nüfusun yüzde 19`nun ortalama günlük gelirinin 10-50 dolar olduğu kaydediliyor. 

 Lübnan‟da BM himayesindeki UNIFIL  Barış Gücü Misyonunu komuta eden 

İtalya‟nın, Ermeni Birliğinin de katılımı önerisiyle Ermenistan‟a resmen başvuruda 

bulunduğu bildirildi. 

 4 Haziran'da Bakü'de başlayan Hazar Petrol ve Doğalgaz, Rafineri ve Petrol Kimyası 

Fuarı ve Konferansıyla ilgili ABD ve İngiltere'nin Azerbaycan Büyükelçilikleri ortak 

bir resepsiyon düzenledi. ABD'nin Bakü Büyükelçisi Richard Morningstar, 

“Azerbaycan güçlü bir devlettir ve dünyada enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli 

rol oynamaktadır” açıklamasını yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 

açılış konuşmasında yaptığı açıklamada "Hazar Petrol-Doğalgaz" fuarının 20. 

yıldönümü olmasına dikkat çekerek, “bu, büyük ve tarihi bir olaydır, 20 yıl boyunca 

bu fuar her yıl daha fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilmektedir” dedi. 

 Azerbaycan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig 

şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 

Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçının Bakü'de gerçekleştirilmesiyle ilgili 

kendilerine TFF'den yapılan talebin incelendiği ve uygun görülmediği belirtildi. Ret 

kararına, maç tarihine kısıtlı süre kalması gerekçe gösterildi. Azerbaycan Futbol 

Federasyonu daha önce TFF'nin talebine yeşil ışık yakmış, Enformasyon ve Halkla 

İlişkiler Başkanı Mikayıl Nerimanoğlu, maçın çok büyük ihtimalle Bakü'de 

oynanacağını söylemişti.      

 Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk gazın sevkine 2019 yılında 

başlayacaklarını söyledi. 

 ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili olarak, “Bunu 

„dondurulmuş çatışma‟ olarak adlandırıyoruz ki bu bölgenin istikrarını tehdit ediyor ve 

bu konuyla baş etmemiz gerekiyor” dedi. Azerbaycan‟ı ziyaret eden Kerry, Dışişleri 

Bakanı Elmar Memedyarov ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında 

görüşmede Yukarı Karabağ konusunu da ele aldıklarına dikkati çekerek, şunları ifade 
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etti: “Minsk Grubu‟nun eş başkanı olarak, Azerbaycan ve Ermenistan‟a, ileriye 

yönelik bir yol bulabilmeleri için yardım etmeye ciddi ilgimiz var. Son istediğimiz şey 

savaşa ve çatışmaya geri dönmek. İleriye dönük bir yol olduğuna inanıyorum ve yakın 

gelecekte belki güven inşa edici tedbirlerin alınabilmesi veya bu konuda bir çözüme 

doğru bir yol bulunması noktasında, tarafları cesaretlendirme çabalarında sabırlı ve 

sessiz biçimde çalışmaya devam edeceğiz.”  

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait 

Kirazoğlu, Azerbaycan'da daha aktif olmak ve daha fazla projede yer almak 

istediklerini söyledi. 

 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bıçaklı saldırıya uğrayan Türk iş adamı Mehmet 

Alım(44) hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ofisinde dün 

bıçakladığı Alım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), ekimde yapılması öngörülen 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlham Aliyev'i yeniden aday gösterdi. YAP 

Kongresinde oy birliği ile alınan kararla, Cumhurbaşkanı Aliyev, YAP'ın yeni 

Cumhurbaşkanı adayı oldu.  Kongrede, parti genel başkanı ve başkan 

yardımcısı seçimleri de yapıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev yeniden YAP Genel 

Başkanlığına seçilirken, eşi Mihriban Aliyeva da başkan yardımcısı oldu. 

 Azerbaycan, İspanyol opera sanatçısı Montserrat Caballe‟nin işgal altındaki Yukarı 

Karabağ‟a gitmesi nedeni ile İspanya‟ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 

Cabelle‟nin işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ‟ı ziyaret etmesini 

kınayan notanın, Azerbaycan‟ın Madrid Büyükelçiliği tarafından İspanya Dışişleri 

Bakanlığı‟na iletildiğini, ancak henüz cevap alınmadığını belirtti. 

Türkistan Gündemi 

3 Haziran 2013 tarihinde ilginç çıkışları ile sürekli ülkenin gündeminde olan Kazakistan 

Müslümanlar Birliği Başkanı Murat Telibekov‟un Almatı‟da göz altına alındığı açıklandı. 

İddialara göre, Telibekov‟un göz altına alınma sebebi adı açıklanmayan bir vatandaşın 

şikayette bulunmasından kaynaklanmakta. Bostandık semti karakol merkezine başvurup 

şikâyette bulunan vatandaş, Telibekov‟un onu izinsiz protesto eylemine katılmaya iknaya 

uğraştığını iddia etti. Radyo Azattık, Telibekov‟un Bostandık semti karakol merkezinde 

bulunduğu, cep telefonun kapalı olduğu ve ona avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği 

bildirildi. 
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Burada yapılan açıklamalar 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsüne değil, sadece yorumda bulunan 21. Yüzyıl 

Türkiye Enstitüsü araştırmacılarına aittir. 


