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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI



'DIS POLITIKADA ETKIN ÇOK TARAFLILIGI SAVUNUYORUZ'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dokuzhaber.com : 06.03.2019
: http://www.dokuzhaber.com/genel/dis-politikada-etkin-cok-tarafliligi-savunuyoruz-h33687.html

: Gündem

'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz' - 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE AÇILIŞA KATILDI
Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun da Teşrifleriyle Üniversitede 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve
Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılışı' Gerçekleştirildi
 Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlunun onurlandırdığı programa başta Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere,
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Bandırma Kaymakamı
Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Karesi
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, Üniversitenin akademik ve idari
yönetimi ile personeli ve basın mensupları tarafından da yoğun ilgi gösterildi.
  
 Üniversiteye teşriflerinde, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı başta olmak üzere il ve ilçe protokolün
Üniversitenin Rektörlük Binası girişinde karşılama gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na lisans ve yüksek
lisans öğrenciler tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.
 Karşılama töreni ardından Rektörlük Fuaye Alanımızda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Üniversitenin
Fotoğrafçısı Edib Kurt´un büyük bir insanlık dramının yaşandığı Arakan´da çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan 'Uluslararası Göç ve
Mültecilik' temalı 'Rohingya´nın Gözleri' (Eyes of Rohingya) adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleşti.
 Düzenlenen sergi açılışı sonrası Rektörlük Konferans Salonumuzda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Üniversite
öğrencileri buluştu. Büyük bir katılım ve coşkuyla başlayan ve öğrencilerin heyecan ve dikkatle takip ettiği buluşma sonrasında
soru-cevap bölümü gerçekleşti.
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Üniversitenin sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım
filminin gösterimiyle devam etti.
   Tanıtım filminin ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını (ek dosyada tam metin olarak yer
almaktadır) gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere,
programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
 Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir´den sonra sözü alan Balıkesir Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmalarında, 'Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitemizin, gelişmesi ve büyümesi için yapılan binaların açılışına şahitlik etmek için buradayız. Sayın Bakanım,
Türkiyeyi doyuran şehre, Kuvay-ı Milliye Şehri´ne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin bu gelişimine
bugün şahitlik ederek yarın da desteklemenizi de şehir adına beklediğimi ifade etmek isterim. İnanıyoruz ki Kuvay-ı Milliye şehrine
hediye edilen iki devlet üniversitesi her boyutuyla her yönüyle yoluna devam ediyor. Üniversitemiz henüz dört yaşında ama başta Rekt
Prof. Dr. Süleyman Özdemir başta olmak üzere tüm hocalarımızın ve öğrencilerimizin üstün gayret ve heyecanıyla yoluna devam ediyor.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.' dedi.
 Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı´dan sonra kürsüye teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bugün Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi´nde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Saygıdeğer Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´e ve Üniversite
yönetimine bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin kurulmasında naçizane biraz benim
de emeğim bulunmaktadır. Bizler, üç ilçe Üniversitemizin kurulmasına öncülük ettik. Bunlardan biri Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi´dir. Diğerleri ise Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi. Dolayısıyla Üniversitemizin
gelişmekte olduğunu ve eğitim kalitesinin arttığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum ve ben inanıyorum ki, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitemiz çok daha iyi noktalara gelecektir.' diyerek sözlerine başladı.
 Çavuşoğlu 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' konulu sunumunda, ' `Girişimci ve İnsani Dış Politika´, esasen bizim, yani Türk milletinin
karakterini yansıtmaktadır. Bizim insanımız, her alanda girişimcidir. Aynı zamanda insani ve vicdani değerlere sahiptir. Bu yüzden dış
politikamızın içinde girişimcilik, diyalog, uzlaşı kültürü, sorunlara çare aramak, çatışmalara barışçıl çözüm bulmak, iş birliği, dayanışma
ve en önemlisi diklenmeden dik duruş bulunmaktadır.
 Bunların yanı sıra az gelişmiş ülkelere yardım etmek de bizim için önemli hususlardan biridir. Temel prensibimiz dostlarımızı artırıp
düşmanlarımızı azaltmaktır. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolosluğumuzla dünyada beşinci sıradayız. Sadece Afrikada 42
büyükelçiliğimiz var. Bugün dünyada insani yardımlarda birinci sıradayız. 2017 yılında 8.1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda 6,7 milyar dolar insani yardımla ikinci sırada yer almaktadır. Bu
yüzden, biz belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Dış politikamızı oluşturmak için şu
hususlara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle kendi gücümüzü bilmeliyiz. Eğer kendi gücünüzü bilmezseniz ve belli bir oranda gücünüz
yoksa girişimci de olamazsınız, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. Eğer dış politikanızda adaletli ve ilkeli olmazsanız,
girişimciliğiniz de sözde kalır, sözünüzün de hiçbir hükmü olmaz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturuyor.
Neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi biliyor. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor.
Yaşadığımız dönemde insanlığın karşısına hem farklı sorunlar hem de farklı fırsatlar çıkıyor. Bugün İkinci Dünya Savaşı yok ancak
İkinci Dünya Savaşı zamanından daha fazla insan evini terk etmiş durumda. Biraz önce de açılışını yaptığımız Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Fotoğrafçısı Edib Kurt tarafından hazırlanan Uluslararası Göç ve Mültecilik Rohingya´nın Gözleri adlı sergide evlerini terk
eden Arakanlı Müslümanların fotoğraflarını gördük. Bu insanlar neden evlerini terk ediyor? Sebep ne? Savaş mı? Terör mü? Açlık veya
susuzluk mu? Hepimizi ilgilendiren bu sorunların çözümü için çok çalışmak zorundayız. İnsanlığın ve inançlarımızın yasakladığı ne
kadar akım varsa günümüz dünyasında bunları görmekteyiz. Bu gelişmeler bize İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa´yı ve dünyayı
hatırlatmaya başladı. Ekonomi konusunda dünyayı takip etmemiz lazım. Ekonominin gücünün nereden nereye kaydığına dikkat ederek
ihracatımız ve ithalatımızı artırmak için çalışmalıyız. Uzmanlara göre ekonomide merkez, Batı´dan Doğu´ya doğru kaymaktadır. Aynı
zamanda Afrika ve Latin Amerika´daki gelişmeler kuzeyden güneye doğru da ekonomik bir yönelmenin olduğunu gösteriyor. Uzmanlara
göre 2050 yılında Afrika´nın dünya ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 50 katrilyon dolar olacak. Bu tarz fırsatları takip ederek
değerlendirmemiz gerekiyor.' dedi.
 Çavuşoğlu, 'Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız gerçekçi ve başarılı olur.
Suriye ve Irak´ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata çevirmemiz ülkemizin güvenliği, istikrarı
ve ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Bu alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu tarz fırsatları takip ederek
değerlendirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız gerçekçi
ve başarılı olur. Suriye ve Irak´ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata çevirmemiz ülkemiz için
güvenliği, istikrarı ve ekonomisi bakımından olmazsa olmazdır. Bu alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Küresel sistem de zaman
zaman yetersiz kalabiliyor. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşme ve konvansiyonlara taraf olmakla da ikili ilişkiler
geliştirilemeyebiliyor. İşte gördüğünüz üzere Türk dış politikamızın sorumlulukları var. Siz öğrencilerin birçok ideali var. Bugün biz bu
vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz ama sizin vizyonunuz bizimkilerden elbette ki daha büyük. Sizin idealleriniz, aşkınız, heyecanınız
ve enerjinizle ben inanıyorum ki, ülkemiz de çok güçlü olacak, dış politikamız da. ' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
 Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun konuşmalarının ardından program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na günün anısına plaket ve Bandırma Vapuru maketi takdimiyle devam etti.
 Plaket ve hediye takdiminin ardından, Üniversite 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1.
Kısım ve Laboratuvarları Açılış Töreni',  Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir
Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile il protokolümüz
tarafından sembolik olarak kurdele kesimiyle gerçekleşti.
 Sonrasında program, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa
Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir,   Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve protokol üyeleri tarafından, açılışı yapılan Denizcilik
Fakültesi Seyir Simülasyon Laboratuvarı incelenmesi, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na kaptan şapkası giydirilmesi ve
kaptan köşkünde fotoğraf çekimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Sonrasında ise, açılışı gerçekleştirilen Yeni Merkez Kütüphanemizin raflarına ilk kitapların sembolik olarak yerleştirilme merasimi
düzenlendi.
 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılışı', Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun Üniversitemizden uğurlanmasıyla sona erdi.
 Bir önceki yazımız olan AVŞA ADASI'NDA TUĞBA YURT KONSERİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.

8.1 miyar dolar insani yardım

Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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'Kayıların Muhteşem Yürüyüşü' Konulu Konferans
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlmi ve Akademik Çalışmalar Topluluğu Tarafından, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Şimşirgil´in Konuşmacısı olduğu 'Kayıların Muhteşem Yürüyüşü' Konulu Konferans Düzenlendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlmi ve Akademik Çalışmalar Topluluğu tarafından 'Kayıların Muhteşem Yürüyüşü' konulu
konferans düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu´nda düzenlenen konferansa, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar,
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Genel Sekreter Cihangir Boz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete,
Erdek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma İlçe
Müftüsü Hamdi Gevher, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Üniversite personeli ve öğrencileri katılım gösterdi.
 Düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı.
 Şimşirgil, 'Öldükten sonra bile yaşayan insanlar vardır. Yunuslar, Mevlanalar, Kanuniler gibi. Devletler de böyledir, ölümsüzdür.
Devletimizi, dilimizi, tarihimizi, edebiyatımızı bilmezsek yok olmaya mahkumuz. Ben böyle Osmanlı tarihimizi anlattığımda bana, bırak
Osmanlı´yı bana Türk´ü anlat diyorlar. Onlar 1923´te gökten zembille indiklerini mi zannediyorlar? Bize tarihimizi unutturmaya
çalıştılar. Ezan sesinden rahatsız olanların ataları neden şehit düştü? Birileri bizi sağ-sol, Türk-Kürt, diye bölmeye çalışıyor. İşte biz
böyle biteriz. Dizilere çok önem veriyorsunuz. O diziler size ne veriyor? Benim televizyona çıkmama `Muhteşem Yüzyıl´ adlı dizi sebep
oldu. O zamanlar `Muhteşem Yüzyıl´ kasırga gibi esiyordu ve ben buna dayanamayıp karşıma gelen ilk televizyon programı teklifini
kabul ettim. Orada, Muhteşem Yüzyıl´ın her karesinde birçok hata olan bir dizi olduğundan bahsettim. `Gelin size her kareden üç beş
yanlış göstereyim ama siz bana bir tane bile doğru kare gösteremezsiniz´ dedim. Bir tarihi böyle yok etmeye çalışıyorlar, buna izin
vermeyin. Matematik, fizik, kimya dersleri, kişiden şahsiyet almaz ama ona şahsiyet de vermez. Tarih, edebiyat ve din dersleri verir
şahsiyeti. Bunlar yoksa şahsiyet de yoktur. O yüzden o bizi bölmeye çalışanlar matematikle, fizikle, tıpla oynamazlar. Tarihle,
edebiyatla, dinle oynarlar. Bunları asla unutmayın. Cenab-ı Hak birliğimizi dirliğimizi daim etsin diyor, siz gençlere başarılar diliyorum.'
diye konuştu.
 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil´in konuşmalarının ardından konferans, soru-cevap bölümüyle devam
etti.
 Üniversite´nin İlmi ve Akademik Çalışmalar Topluluğu tarafından düzenlenen 'Kayıların Muhteşem Yürüyüşü' konulu konferans,
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar´ın ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Şimşirgil´e plaket takdiminde bulunmasının ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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Çavuşoğlu: 'İhracatçılara verilen 2 yıllık yeşil pasaportun 4 yıla çıkarılması son derece makul'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul'
dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul'
dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, 'Zorlukların üstesinden geliyoruz. Sahada güçlüyüz, sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Bu kibir değil.
Başkalarının bizi küçük görmesine müsaade etmeyiz. Milli davalarımız var. Kıbrıs başta olmak üzere sahip çıkıyoruz. Şehit ve ailelerine
ne kadar teşekkür etsek azdır. Devlet her zaman gazilerimizin yanında. Kıbrıs gazileri için madalyalarını dağıtacağız. Kutsal davalara
sahip çıkmamız lazım. Her gün söylüyorum. Kudüs gibi kutsal davalarımıza sahip çıkmazsak hiçbir millet, ülke sahip çıkmaz. Bizden
başka kimse sahip çıkmıyor demiyorum. Sayısı giderek azalıyor. Özellikle ABD ve İsrail korkusu yüzünden bazılarının geri adım attığını
görüyoruz. Filistin'e ve Ürdün'e baskı yapanlar var. Bu bakımdan güçlü olacağız. 17 sene öncesine göre güçlüyüz, ekonomimiz daha iyi
evet. Dışarıdan bir saldırı olduğunda ekonomimizin etkilenmeyecek kadar güçlü olması lazım. İstikrarlı bir ülkeyiz ama bunlar bizim
için yeterli değil. Krizler artıyor ve çetrefilleşiyor. Sorunların bizi etkilememesi için daha güçlü olmamız lazım. Biz bu nedenle Cumhur
İttifakı'yız. Cumhur İttifakı ile attığımız adımların faydasını görmeye başladık. Biz pazara kadar değil mezara kadar bu ittifakı
sürdüreceğiz' dedi.
Bakan Çavuşoğlu, '12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. Dünyanın her yerinde büyüyoruz. Neden açıyoruz?
Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayrağımızı dalgalandıralım. Girişimcilik politikamız ile de yatırımlarımızı arttıralım. İş
adamlarımıza yardımcı olalım. Her ülkenin 20-50 yıllık planları var. Enerji, ulaşım, ticaret, alt yapı, üst yapı, hızlı tren, gerekenleri biz
yapalım. İlişkileri geliştirelim mi önemli kararlar alalım. Anlaşmalar yapalım. Ülkeler ile anlaşmalarımızın hukuki alt yapısını
güçlendirelim. Aynı şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ki engeller kalksın. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu
için görüşmelerimiz devam ediyor. Vizeleri kaldıralım ki seyahat önündeki engeller kalksın. Bursa'da gündeme geldi. İhracatçılara 2
yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz. Bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul. Aksi bir durum olsa zaten gerekeni yaparız.
Dünyada nerede ekonomi yükseliyor, insanlar ağırlıklı nerede ticaret yapıyor. Bilim teknoloji ağı nasıl? Bütün bunları inceliyoruz ve ona
göre hareket ediyoruz. Suriye'deki savaşın bitmesi için insani konular, Fırat Kalkanı ile 320 bin Suriyeli döndü. Bakın en önemli aktör
Türkiye. Habur kapısındaki meseleyi de çözüyoruz. Yeni bir kapı daha açacağız. Bölgemizde ve dünyada istikrar için çalışıyoruz. İnsani
yardımlarda dünyada birinci sıraya çıktık' diye konuştu.
   'Bandırma'da 10 yıl bir şey yapılmaması kabul edilebilir değil'
Bakan Çavuşoğlu, Bandırma'yı iyi bildiğini söyleyerek, yerel seçim değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Bandırma'ya daha
önce de gelmiştim. Dün akşam şöyle bir yoklama yaptım. Biraz da tarafsız gözle baktım. Herkes Cemal Öztaylan'dan bu yana hiçbir şey
yapılmadı diyor. Seçim olduğu için söylemiyorum. Balıkesir potansiyeli yüksek bir ildir. Etrafındaki iller ile beraber buna Bursa'yı,
Çanakkale'yi, Manisa'yı ekleyebilirsiniz. Hatta Trakya'yı, İstanbul'u da ekleyebiliriz. Bu illerimiz ülkemizin ekonomisi için önemli
noktalardır. Balıkesir'in potansiyelini daha ileri nasıl götürürüz onu düşünmemiz lazım. Çanakkale Köprüsü ile büyük bir havzayı göz
önünde tuttuğunuzda İstanbul'daki köprülerin yanı sıra Çanakkale Köprüsü, su üzerindeki en uzun asma köprüdür. Bağlantı yolları ile
beraber bunlar gerçekleştiğinde Balıkesir'e etkisi ne olacak? Balıkesir bir sanayi şehridir. Sadece bor madenlerini işleyen bir sanayinden
bahsetmiyorum. Özel sektörde büyük yatırımlar var. Balıkesir tarımda önemli bir şehirdir. Sadece zeytin ya da diğer tarım çeşitlerini
söylemiyorum. Balıkçılıkta Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan bir yerdir. Turizmde Ayvalık, Edremit en az Antalya kadar
popülerdir. Bu turizm sezonunu nasıl uzatabiliriz, bunu 12 ay olmasa bile 9 aya çıkarabilmek için neler yapılmalı, sağlık turizmi mi?
Bugün geleceğin sektörlerinden birisi sağlık turizmidir. Bir şehirde üniversitenin katkısı çok büyüktür. Bandırma Üniversitesinin
kurulmasına vesile olduk, bununla da gurur duyuyoruz. Bu üniversiteyi sağlık turizmine nasıl entegre ederiz. Üniversite şehirle
bütünleşmelidir. Yurtlarla beraber gelen öğrenci sayısı da artar. Türkiye'nin stratejik olarak en önemli illerimizden olan Balıkesir'in
potansiyeli var. Devlet ve özel sektör bir arada ve yerel yönetimin katkısı olmalı. Başkan Adayımız Yücel Bey'in sanayi master planını
gördükten sonra bunu hayal edebiliyoruz. Bir belediye başkanının böyle bir vizyona sahip olması lazım. Büyükşehir ile beraber bu
belediyelerin istihdam yapma gücü ve bütçesi de var. Bu kadar yetkiyi büyükşehirlere verirken gelirlerini de ona göre ayarladık. Devletin
gönderdiği bütçesinin kriterleri var. Belediyeler bu bütçeleri projeye dönüştürüyor. Büyükşehir belediyelerinde şehrin kaynaklarını
kullanarak katma değer sağlaması lazım' dedi.
'Devletin gönderdiği paralar hizmete gidiyor, teröriste gitmiyor'
Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
'Doğu ve güneydoğuda devletin verdiği paraları PKK'ya aktaran belediyeler oldu, kayyımlar atandı. Dün Ağrı'daydım. Valimiz 1,5 sene
içinde projeler hayata geçirmiş. Tekstilkent projesi ile 9 bin kişi çalışacak hale gelmiş. PKK'nın konuşlandığı yerlerde herkes valimize
teşekkür ediyor. Tunceli'ye gittim. İnsanlar gece bir buçuğa kadar sokakta geziyor artık. Devletin gönderdiği paralar hizmete gidiyor,
teröriste gitmiyor. Eskişehir'e gittim, Kayseri olmak ister misiniz dedim, alkışladılar. Her ilin kendine özgü dinamikleri var. Bandırma'da
on yıl bir şey yapılmaması kabul edilebilir bir şey mi? Şehre hizmet edecekleri seçmek lazım. Bandırma'da 10 yıl bir şey yapılmadıysa
bu zihniyetin değişmesi lazım. Benim partimden de olsa değişmesi lazım. O yüzden Bandırma'da yeni bir sayfanın açılacağına
inanıyorum. Büyükşehir ile ilçe belediyesinin çatışmasının bir anlamı var mı? Cumhurbaşkanımızın net talimatıdır. Biz hiçbir zaman
belediye başkanları arasında ayrım yapmadık. Hangi belediyelerden hangi proje gelirse destekliyoruz. Ayrım yaparsan halkı
cezalandırmış olursun. Senin oy vermene göre hizmet edersek biz nefsimize yenilmiş oluruz. Antalya'da da görüyoruz. Büyükşehir
belediyesi bizden, Manavgat Belediyesi CHP'den, Alanya Belediyesi MHP'den. Manavgat Belediyesi çalışmadığı gibi büyükşehrin
çalışmalarını da engelliyor. Büyükşehirlerin de Ankara ile uyumu önemli. 2009-2014 arasında CHP Antalya'da bir tane çivi çakmamıştır.
Yok. Menderes Türel geldi, yarısını o yapıyor, yarısını karayolları yapıyor. Devlet budur. Yerel seçimler, genel seçimler kadar
önemlidir. Her ne kadar cumhurbaşkanı seçmesek de, milletvekili seçmesek de istikrarın devamı için önemlidir.'
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 17 Eylül Üniversitesi´nde açılışlara katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma 17 Üniversitesi 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları,
Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılış' törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma 17 Üniversitesi 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları,
Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılış' törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´nun onurlandırdığı programa; 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Bandırma Kaymakamı Günhan
Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Karesi Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, üniversitenin akademik ve idari yönetimi ile
personeli ve basın mensupları katıldı.
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, üniversite Rektörlük Binası
girişinde karşılama gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´na lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından çiçek
takdiminde bulunuldu.
Karşılama töreni ardından Rektörlük Fuaye Alanı´nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Üniversitemiz Fotoğrafçısı Edib
Kurt´un büyük bir insanlık dramının yaşandığı Arakan´da çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan 'Uluslararası Göç ve Mültecilik' temalı
'Rohingya´nın Gözleri' (Eyes of Rohingya) adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Sergi açılışı sonrası Rektörlük Konferans Salonu´nda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile üniversite öğrencileri buluştu. Büyük bir katılım ve
coşkuyla başlayan ve öğrencilerin heyecan ve dikkatle takip ettiği buluşma sonrasında soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, üniversitenin sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım
filminin gösterimiyle devam etti.
Tanıtım filminin ardından programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, başta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
olmak üzere, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.
Rektör Özdemir´den sonra sözü alan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, konuşmasında, 'Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin, gelişmesi ve
büyümesi için yapılan binaların açılışına şahitlik etmek için burada olduklarını açıkladı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı´dan sonra kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nde
bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir´e ve Üniversite yönetimine bizleri davet
ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin kurulmasında naçizane biraz benim de emeğim bulunmaktadır.'
diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu´nun konuşmalarının ardından program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Bakan Çavuşoğlu´na günün
anısına plaket ve Bandırma Vapuru maketi takdimiyle devam etti.
Plaket ve hediye takdiminin ardından, üniversite 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1.
Kısım ve Laboratuvarları Açılış Töreni', Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri
Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile il protokolü tarafından sembolik
olarak kurdele kesimiyle gerçekleşti.
Sonrasında ise, açılışı gerçekleştirilen Yeni Merkez Kütüphane raflarına ilk kitapların sembolik olarak yerleştirilme merasimi
düzenlendi. 
Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bandırma'da Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var.
  Dünyayı da iyi takip etmek lazım
    œBizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için
nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım. Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz.
O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu. Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil.
Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı
almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık
birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı
mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş
durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70
milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
  8.1 miyar dolar insani yardım
  Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan Müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek¦ Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' .
  Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
  Açılışın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rektör Süleyman Özdemir ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı,
Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, il ve ilçe protokolü, açılışı yapılan Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarlarında
incelemelerde bulundu. Yeni Merkez Kütüphanesi raflarına sembolik olarak ilk kitapları yerleştirdiler.
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DHA YURT BÜLTENİ-14
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2) '8.1 MİLYAR
DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile
biraraya...
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
 '8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
 Görüntü Dökümü
 ----------------
 -Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
 -Öğrencilerden görüntüler
 -Kurdela kesilmesi
 Süre: 5.49 Boyut: 652 MB 
 Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()
 =============================
 ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU
  
 KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34)  av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
 Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
 Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü
bildirildi.
 Görüntü Dökümü
 ------------------
 -Yaralının hastaneye alınması 
 - Şüp
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helilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 
 - Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
 Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()
 ==============================
 ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
 Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
 Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen
araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G.
(42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti. 
 Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
 Görüntü Dökümü
 --------------
 - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
 - Narkotik köpeğinin araçta  arama yapması
 - Poşitin içindeki narkotik madde
 SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
 Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()
 ==============================
 SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
 Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. 
 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz
kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın
büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi.
Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.
Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve
cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete
açılacağı belirtildi.
 4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
 Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
 Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
 SÜMELA MANASTIRI
 Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
 Haber: Aleyna KESKİN/TRABZON, ()- 
 ========================
 SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI
  
 SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan ka
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lkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
 Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
 Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
 '4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
 Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon
yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
 'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
 Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
 'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
 Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
 Görüntü Dökümü:
 -----------
 - Siirt Havaalanı görüntüsü
 - Uçağın pistte inmesi
 - Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
 - Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
 - Uçaktan inen yolcular ile röportaj
 - Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
 - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
 - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
 - Genel ve detay görüntüler
 Haber-Kamera:  Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()
 ==============
 18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
 MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok
sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
 Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
 Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir f
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estivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan
bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
 Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
 Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
 Görüntü Dökümü
 ---------------------------
 - Dernek tabelası
 - Festival görseli
 - Yürütme kurulu üyeleri
 - Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
 - Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
 - Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
 - Salondan genel ve detaylar
 SÜRE: 02'01'     BOYUT: 218 MB
 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()
 ======================
 BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
 'AMAÇ VERİMLİLİĞİ  ARTIRMAK'
 Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik.  Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
 Görüntü Dökümü
 ------------------------
 -Çocukların ziyareti
 -Açıklama
 -Detaylar
 Haber/Kamera:
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 BURSA,()
 ===============================
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE AÇILIŞA KATILACAK
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun teşrifleriyle düzenlenen Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları,
Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları açılışı, 6 Mart Çarşamba günü saat 12.30´da Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez
Yerleşkesi´nde gerçekleştirilecektir.
 Düzenlenecek olan açılışın ardından ise Rektörlük Konferans Salonunda saat 13.30´da, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile
üniversite öğrencilerinin buluşması gerçekleştirilecektir.
  
 Bugün Bandırma Cumhuriyet Meydanında saat 19.00da konuşma yapacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gece Bandırmada
konaklayacak ve yarında Onyedi Eylül Üniversitesinde açılış törenlerine katılacak.
 
 Bir önceki yazımız olan ÇINARLI´DA MİLLET COŞKUSU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.        YORUM EKLE      Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
       Etiketler:  Balıkesir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  YASAL UYARI:Anadolu Ajansı tarafından geçilen tüm haberler, bu
bölümde konhaber.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanalından geldiği şekliyle yer
almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanstır.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
  Devamını Oku
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz'- 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: œ242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız•
Politika - 6 Mart 2019Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin
242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, œKurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu• dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, œDünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok• dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)'8.1 MİLYAR
DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile
biraraya geldi. 
 DHA, 6.3.2019 16:12
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI



ÇAVUSOGLU: IHRACATÇILARA VERILEN YESIL PASAPORTUN SÜRESINI 4-5...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.gazeterize.com : 06.03.2019
: http://www.gazeterize.com/politika/cavusoglu-ihracatcilara-verilen-yesil-pasaportun-suresini-4-5-yila-cikartacagiz-2-h13848909.html

: Gündem

Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması 
   
       -Açılış 
-detaylar

( BALIKESİR ) Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'- Bakan Çavuşoğlu, göçmenlere dikkat çekti:-
'Bugün 2. Dünya Savaşı yok, ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş' BALIKESİR 

 - Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, çalışmalara barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi?Bugün bir dünya savaşı
yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terketmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden
edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl
çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
 8.1 miyar dolar insani yardım Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında,
Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz. Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka
bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir devlet
iki devletiz, Karabağ bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa
yoruyoruz. İlişkileri ülkeler ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt
yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz,
medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında
çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline
getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması
elbette önemli küresel sistemde üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar
dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş
ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur
Türklerin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi
bulacak diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
 Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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˜Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz
DıŞiŞleri Bakanı ÇavuŞoĞlu, 'Biz de Türkiye olarak Çok taraflılıĞı savunuyoruz ama etkin Çok taraflılıĞı savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiyenin dış politikası ve
hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiyenin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
 Türkiyenin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 œSadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.•
 œEtkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir•
 Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 œBugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?•
 œ70 milyona yakın kişi evlerini terk etti•
 Halihazırda, İkinci Dünya Savaşındaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, œSavaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.• değerlendirmesini yaptı.
 Çavuşoğlu bu konuda, œBugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı¦• diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
 Avrupayı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupayı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, œHoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupayı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.• diye konuştu.
 Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.

8.1 miyar dolar insani yardım

Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.



ÇAVUSOGLU: '242 BÜYÜKELÇILIK VE BASKONSOLOSLUK ILE DÜNYADA 5. ...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sondakika.com : 06.03.2019
: www.sondakika.com/haber/haber-cavusoglu-242-buyukelcilik-ve-baskonsolosluk-ile-11808054/

: Gündem

Çavuşoğlu: '242 Büyükelçilik ve Başkonsolosluk ile Dünyada 5. Sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.

8.1 miyar dolar insani yardım

Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi. - BALIKESİR
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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Dha Yurt Bülteni-14
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
'8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
Görüntü Dökümü
----------------
-Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
-Öğrencilerden görüntüler
-Kurdela kesilmesi
Süre: 5.49 Boyut: 652 MB
=============================
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU
KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü
bildirildi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Yaralının hastaneye alınması
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
==============================
ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen
araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G.
(42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
--------------
- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
- Narkotik köpeğinin araçta arama yapması
- Poşitin içindeki narkotik madde
SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
==============================
SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan 



DHA YURT BÜLTENI-14
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.arti49.com : 06.03.2019
: https://www.arti49.com/dha-yurt-bulteni-14-1500310h.htm

: Haber

restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel
dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen
çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile
odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı
belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.
4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
========================
SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI
SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış
yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
'4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon
yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
Görüntü Dökümü:
-----------
- Siirt Havaalanı görüntüsü
- Uçağın pistte inmesi
- Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
- Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
- Uçaktan inen yolcular ile röportaj
- Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
- Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
- Genel ve detay görüntüler
==============
18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası 
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Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı
mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları
olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
Görüntü Dökümü
---------------------------
- Dernek tabelası
- Festival görseli
- Yürütme kurulu üyeleri
- Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
- Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
- Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
- Salondan genel ve detaylar
SÜRE: 02'01' BOYUT: 218 MB
======================
BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'
Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik. Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
Görüntü Dökümü
------------------------
-Çocukların ziyareti
-Açıklama
-Detaylar
===============================
DHA
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'Dış politikada etkin Çok taraflılığı savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - 'Biz de Türkiye olarak Çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin Çok taraflılığı savunuyoruz' - 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya Çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
 Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
   - 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
 Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
   - '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
 Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
  Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
 Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
 Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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DHA YURT BÜLTENİ-14
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2) '8.1 MİLYAR
DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile
biraraya geldi.
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
 '8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
   Görüntü Dökümü
 ----------------
 -Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
 -Öğrencilerden görüntüler
 -Kurdela kesilmesi
  Süre: 5.49 Boyut: 652 MB
 Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
 =============================
 ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU 
 KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
 Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
   Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
  Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının
sürdüğü bildirildi.
 Görüntü Dökümü
 ------------------
 -Yaralının hastaneye alınması
 - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
 - Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
 Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)
 ==============================
 ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
 Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
 Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip ed
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ilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut
G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
 Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
   Görüntü Dökümü
 --------------
 - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
 - Narkotik köpeğinin araçta arama yapması
 - Poşitin içindeki narkotik madde
  SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
 Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)
 ==============================
 SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
 Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz
kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın
büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi.
Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.
Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve
cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete
açılacağı belirtildi.
 4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
 Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
 Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
 SÜMELA MANASTIRI
 Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
   Haber: Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-
 ========================
 SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI 
  SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış
yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
 Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
 Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
 '4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
 Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyo
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n yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
   'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
 Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
  'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
 Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
 Görüntü Dökümü:
 -----------
 - Siirt Havaalanı görüntüsü
 - Uçağın pistte inmesi
 - Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
 - Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
 - Uçaktan inen yolcular ile röportaj
 - Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
 - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
 - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
 - Genel ve detay görüntüler
   Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
 ==============
 18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
  MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok
sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
 Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
 Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları
olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
   Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
 Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
  Görüntü Dökümü
 ---------------------------
 - Dernek tabelası
 - Festival görseli
 - Yürütme kurulu üyeleri
 - Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
 - Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
 - Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
 - Salondan genel ve detaylar
 SÜRE: 02'01' BOYUT: 218 MB
 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
 ======================
 BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
   Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
   'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'
 Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik. Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
 Görüntü Dökümü
 ------------------------
 -Çocukların ziyareti
 -Açıklama
 -Detaylar
 Haber/Kamera: BURSA,(DHA)
 ===============================
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz' - 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE AÇILIŞA KATILDI
Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun da Teşrifleriyle Üniversitede 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve
Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılışı' Gerçekleştirildi
 Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlunun onurlandırdığı programa başta Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere,
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Bandırma Kaymakamı
Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Karesi
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, Üniversitenin akademik ve idari
yönetimi ile personeli ve basın mensupları tarafından da yoğun ilgi gösterildi.
  
 Üniversiteye teşriflerinde, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı başta olmak üzere il ve ilçe protokolün
Üniversitenin Rektörlük Binası girişinde karşılama gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na lisans ve yüksek
lisans öğrenciler tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.
 Karşılama töreni ardından Rektörlük Fuaye Alanımızda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Üniversitenin
Fotoğrafçısı Edib Kurt´un büyük bir insanlık dramının yaşandığı Arakan´da çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan 'Uluslararası Göç ve
Mültecilik' temalı 'Rohingya´nın Gözleri' (Eyes of Rohingya) adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleşti.
 Düzenlenen sergi açılışı sonrası Rektörlük Konferans Salonumuzda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Üniversite
öğrencileri buluştu. Büyük bir katılım ve coşkuyla başlayan ve öğrencilerin heyecan ve dikkatle takip ettiği buluşma sonrasında
soru-cevap bölümü gerçekleşti.
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Üniversitenin sosyal medyada da büyük ilgi gören 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım
filminin gösterimiyle devam etti.
   Tanıtım filminin ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını (ek dosyada tam metin olarak yer
almaktadır) gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere,
programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
 Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir´den sonra sözü alan Balıkesir Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmalarında, 'Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitemizin, gelişmesi ve büyümesi için yapılan binaların açılışına şahitlik etmek için buradayız. Sayın Bakanım,
Türkiyeyi doyuran şehre, Kuvay-ı Milliye Şehri´ne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin bu gelişimine
bugün şahitlik ederek yarın da desteklemenizi de şehir adına beklediğimi ifade etmek isterim. İnanıyoruz ki Kuvay-ı Milliye şehrine
hediye edilen iki devlet üniversitesi her boyutuyla her yönüyle yoluna devam ediyor. Üniversitemiz henüz dört yaşında ama başta Rekt
Prof. Dr. Süleyman Özdemir başta olmak üzere tüm hocalarımızın ve öğrencilerimizin üstün gayret ve heyecanıyla yoluna devam ediyor.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.' dedi.
 Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı´dan sonra kürsüye teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bugün Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi´nde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Saygıdeğer Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´e ve Üniversite
yönetimine bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin kurulmasında naçizane biraz benim
de emeğim bulunmaktadır. Bizler, üç ilçe Üniversitemizin kurulmasına öncülük ettik. Bunlardan biri Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi´dir. Diğerleri ise Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi. Dolayısıyla Üniversitemizin
gelişmekte olduğunu ve eğitim kalitesinin arttığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum ve ben inanıyorum ki, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitemiz çok daha iyi noktalara gelecektir.' diyerek sözlerine başladı.
 Çavuşoğlu 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' konulu sunumunda, ' `Girişimci ve İnsani Dış Politika´, esasen bizim, yani Türk milletinin
karakterini yansıtmaktadır. Bizim insanımız, her alanda girişimcidir. Aynı zamanda insani ve vicdani değerlere sahiptir. Bu yüzden dış
politikamızın içinde girişimcilik, diyalog, uzlaşı kültürü, sorunlara çare aramak, çatışmalara barışçıl çözüm bulmak, iş birliği, dayanışma
ve en önemlisi diklenmeden dik duruş bulunmaktadır.
 Bunların yanı sıra az gelişmiş ülkelere yardım etmek de bizim için önemli hususlardan biridir. Temel prensibimiz dostlarımızı artırıp
düşmanlarımızı azaltmaktır. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolosluğumuzla dünyada beşinci sıradayız. Sadece Afrikada 42
büyükelçiliğimiz var. Bugün dünyada insani yardımlarda birinci sıradayız. 2017 yılında 8.1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda 6,7 milyar dolar insani yardımla ikinci sırada yer almaktadır. Bu
yüzden, biz belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Dış politikamızı oluşturmak için şu
hususlara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle kendi gücümüzü bilmeliyiz. Eğer kendi gücünüzü bilmezseniz ve belli bir oranda gücünüz
yoksa girişimci de olamazsınız, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. Eğer dış politikanızda adaletli ve ilkeli olmazsanız,
girişimciliğiniz de sözde kalır, sözünüzün de hiçbir hükmü olmaz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturuyor.
Neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi biliyor. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor.
Yaşadığımız dönemde insanlığın karşısına hem farklı sorunlar hem de farklı fırsatlar çıkıyor. Bugün İkinci Dünya Savaşı yok ancak
İkinci Dünya Savaşı zamanından daha fazla insan evini terk etmiş durumda. Biraz önce de açılışını yaptığımız Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Fotoğrafçısı Edib Kurt tarafından hazırlanan Uluslararası Göç ve Mültecilik Rohingya´nın Gözleri adlı sergide evlerini terk
eden Arakanlı Müslümanların fotoğraflarını gördük. Bu insanlar neden evlerini terk ediyor? Sebep ne? Savaş mı? Terör mü? Açlık veya
susuzluk mu? Hepimizi ilgilendiren bu sorunların çözümü için çok çalışmak zorundayız. İnsanlığın ve inançlarımızın yasakladığı ne
kadar akım varsa günümüz dünyasında bunları görmekteyiz. Bu gelişmeler bize İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa´yı ve dünyayı
hatırlatmaya başladı. Ekonomi konusunda dünyayı takip etmemiz lazım. Ekonominin gücünün nereden nereye kaydığına dikkat ederek
ihracatımız ve ithalatımızı artırmak için çalışmalıyız. Uzmanlara göre ekonomide merkez, Batı´dan Doğu´ya doğru kaymaktadır. Aynı
zamanda Afrika ve Latin Amerika´daki gelişmeler kuzeyden güneye doğru da ekonomik bir yönelmenin olduğunu gösteriyor. Uzmanlara
göre 2050 yılında Afrika´nın dünya ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 50 katrilyon dolar olacak. Bu tarz fırsatları takip ederek
değerlendirmemiz gerekiyor.' dedi.
 Çavuşoğlu, 'Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız gerçekçi ve başarılı olur.
Suriye ve Irak´ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata çevirmemiz ülkemizin güvenliği, istikrarı
ve ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Bu alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu tarz fırsatları takip ederek
değerlendirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız gerçekçi
ve başarılı olur. Suriye ve Irak´ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata çevirmemiz ülkemiz için
güvenliği, istikrarı ve ekonomisi bakımından olmazsa olmazdır. Bu alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Küresel sistem de zaman
zaman yetersiz kalabiliyor. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşme ve konvansiyonlara taraf olmakla da ikili ilişkiler
geliştirilemeyebiliyor. İşte gördüğünüz üzere Türk dış politikamızın sorumlulukları var. Siz öğrencilerin birçok ideali var. Bugün biz bu
vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz ama sizin vizyonunuz bizimkilerden elbette ki daha büyük. Sizin idealleriniz, aşkınız, heyecanınız
ve enerjinizle ben inanıyorum ki, ülkemiz de çok güçlü olacak, dış politikamız da. ' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
 Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun konuşmalarının ardından program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na günün anısına plaket ve Bandırma Vapuru maketi takdimiyle devam etti.
 Plaket ve hediye takdiminin ardından, Üniversite 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1.
Kısım ve Laboratuvarları Açılış Töreni',  Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir
Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile il protokolümüz
tarafından sembolik olarak kurdele kesimiyle gerçekleşti.
 Sonrasında program, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa
Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir,   Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve protokol üyeleri tarafından, açılışı yapılan Denizcilik
Fakültesi Seyir Simülasyon Laboratuvarı incelenmesi, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na kaptan şapkası giydirilmesi ve
kaptan köşkünde fotoğraf çekimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Sonrasında ise, açılışı gerçekleştirilen Yeni Merkez Kütüphanemizin raflarına ilk kitapların sembolik olarak yerleştirilme merasimi
düzenlendi.
 'Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılışı', Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´nun Üniversitemizden uğurlanmasıyla sona erdi.
 Bir önceki yazımız olan AVŞA ADASI'NDA TUĞBA YURT KONSERİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz'- 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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œDış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz•
BALIKESİR (AA)  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
  Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
 Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
  'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
 Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
  '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
 Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
 Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı¦' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
 Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
 Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
 Ilgili Haberler:
  œTürkiye olarak etkin çok taraflılıktan yanayız•   
                   Bakan Çavuşoğlu'ndan Bazı Müslüman Ülkelere Filistin Eleştirisi
          Bakan Çavuşoğlu iş dünyası ve istihdam buluşmasına katıldı
          Çavuşoğlu: Kandil´deki teröristlerin ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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'Dış Politikada Etkin Çok Taraflılığı Savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz'- 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: 242 Büyükelçilik Ve Başkonsolosluk İle Dünyada 5. Sıradayız
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.8.1 miyar dolar insani yardımBakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine
hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Bunları iyi
değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz. Libya ortada. Amerika´nın
tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç savaşın sonlandırılması için
siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar
için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler ile üst düzeye çıkartmak
önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn
ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam
dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına
süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve
başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde üye olmadığımız
örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert
ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme getirmezsek kimse
getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi.



DISISLERI BAKANI ÇAVUSOGLU: DIS POLITIKADA ETKIN VE ÇOK TARAFL...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haber365.com.tr : 06.03.2019
: https://www.haber365.com.tr/gundem-haberleri/disisleri-bakani-cavusoglu-dis-politikada-etkin-ve-cok-tarafliligi-savunuyoruz-h117859.html

: İletişim Teknolojileri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dış Politikada Etkin ve Çok Taraflılığı Savunuyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz fakat etkin çok taraflılığı savunuyoruz.' şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak Çok taraflılığı savunuyoruz fakat etkin Çok taraflılığı savunuyoruz.' şeklinde
konuştu.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve
hedeflediği amaÇlara ilişkin yorumlar yaptı.
 Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmadığı sürece girişimciliğin hiÇbir işe yaramayacağını ve sözlerin hiÇbir hükmünün
olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, bundan sebeple Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesinin farkına vararak dış politikasını
oluşturduğunu belirtti.
 'NEYİ YAPIP YAPMAYACAĞIMIZI İYİ BİLİYORUZ'
 Türkiye'nin dış politikada neyi yapıp yapmayacağını Çok iyi bildiğini söyleyen Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:
 'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerÇekÇi bir durum değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri Çok iyi takip
etmemiz gerekiyor. İlginÇ bir süreÇten geÇiyoruz. Dünya bugün bir geÇiş süreci yaşıyor. Farklı akımların Çatışmaya başladığı bir
dünyadan bahsediyorum. Çok farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda Çok önemli fırsatların insanlığın önüne Çıktığı bir dönemden
bahsediyorum. Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya Çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde
iki kutuplu bir dünya vardı, neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık fakat diğer taraftan Çok kutuplu
bir dünya iÇin Çaba sarf edenler bulunuyor. Yani Çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak Çok taraflılığı savunuyoruz ama
etkin Çok taraflılığı savunuyoruz.'
 Son Dakika Gündem Haberleri iÇin aşağı kaydırın.
 İLİşKİLİ HABERLER
      Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 17 Ülkeyle Ticaret Müzakerelerimiz Devam Ediyor 
         Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin Meselesinde ABD ve İsrail'den Korkan Müslüman Ülkeler Var
         Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kutsal Davamıza Sahip Çıkalım
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Çavuşoğlu: '242 Büyükelçilik Ve Başkonsolosluk İle Dünyada 5. Sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: œ242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız•
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu,
œKurtuluş Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni
fakülteleri, yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt
dışından gelen öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin
kalkınması için katkıda bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere
barışçıl yönden çözüm bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli
ulaştırmak var. Bizden medet uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış
politikamızın temel prensibi. Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan
bir ülke nasıl bir dış politika izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi
gücünüzü iyi bilmeniz lazım. Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü
bilerek dış politikasını oluşturdu. Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım.
Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya
için çaba sarf edenler var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi
gerektiriyor. Küresel sistemden bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem
yetersiz dimi? Bugün bir dünya savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç
dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın
insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu• dedi.
 8.1 miyar dolar insani yardım
 Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, œDünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok• dedi.
 Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız' Bakan Çavuşoğlu, göçmenlere ...
06 Mart 2019 Çarşamba, 14:22 | Güncelleme: 06 Mart 2019 Çarşamba, 14:22 İHA    
     Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı. 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
 8.1 miyar dolar insani yardım
 Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
 Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi. 
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: œ242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız•
Politika - 6 Mart 2019Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin
242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, œKurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu• dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, œDünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok• dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Bakan üniversitede açılış yapacak 06/03/2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde bir dizi açılış gerçekleştirecek.  Çarşamba günü yeni
merkez kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Labarotuvarları, Merkez Derslik 1. Kısım ve Labarotuvarları açılışına katılacak. Saat
12.30´daki başlayacak açılış törenin ardından Bakan Çavuşoğlu, 13.30´da rektörlük konferans salonunda öğrenciler ile buluşacak.
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
   'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
FOTOĞRAFLI
DHA
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DIŞ POLİTİKADA ETKİN ÇOK TARAFLILIĞI SAVUNUYORUZ
BALIKESİR (AA)  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, œBiz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.• dedi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiyenin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiyenin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
 Türkiyenin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 œSadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.•
  œEtkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir•
 Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 œBugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?•
  œ70 milyona yakın kişi evlerini terk etti•
 Halihazırda, İkinci Dünya Savaşındaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, œSavaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.• değerlendirmesini yaptı.
 Çavuşoğlu bu konuda, œBugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı¦• diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
 Avrupayı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupayı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, œHoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupayı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.• diye konuştu.
 Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: '242 Büyükelçilik Ve Başkonsolosluk İle Dünyada 5. Sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
Bu haber toplam 5 defa okunmuştur
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 Büyükelçilik Ve Başkonsolosluk İle Dünyada 5. Sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5
sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
  Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.BALIKESİR/İHA
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz' - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı
savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz' - 'Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve
ülkeler var'BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok
taraflılığı savunuyoruz.
'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
 
 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz' -
'Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
Muhabir : İsmail Özdemir,Uğur Ulu
Yayınlayan : Barışkan Ünal



ÇAVUSOGLU: IHRACATÇILARA VERILEN YESIL PASAPORTUN SÜRESINI 4-5...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bolgegundem.com : 06.03.2019
: https://www.bolgegundem.com/cavusoglu-ihracatcilara-verilen-yesil-pasaportun-suresini-4-5-yila-cikartacagiz-2-761501h.htm

: Haber

Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
   'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
FOTOĞRAFLI
DHA
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk...Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242
büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
'8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
Görüntü Dökümü
----------------
-Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
-Öğrencilerden görüntüler
-Kurdela kesilmesi
Süre: 5.49 Boyut: 652 MB
=============================
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU
KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü
bildirildi.
Görüntü Dökümü
------------------
-Yaralının hastaneye alınması
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
==============================
ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen
araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G.
(42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
--------------
- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
- Narkotik köpeğinin araçta arama yapması
- Poşitin içindeki narkotik madde
SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
==============================
SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan 
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restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel
dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen
çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile
odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı
belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.
4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
========================
SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI
SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış
yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
'4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon
yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
Görüntü Dökümü:
-----------
- Siirt Havaalanı görüntüsü
- Uçağın pistte inmesi
- Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
- Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
- Uçaktan inen yolcular ile röportaj
- Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
- Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
- Genel ve detay görüntüler
==============
18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası 
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Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı
mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları
olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
Görüntü Dökümü
---------------------------
- Dernek tabelası
- Festival görseli
- Yürütme kurulu üyeleri
- Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
- Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
- Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
- Salondan genel ve detaylar
SÜRE: 02'01' BOYUT: 218 MB
======================
BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'
Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik. Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
Görüntü Dökümü
------------------------
-Çocukların ziyareti
-Açıklama
-Detaylar
===============================
DHA
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Çavuşoğlu: œ242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız•
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu,
œKurtuluş Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni
fakülteleri, yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt
dışından gelen öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin
kalkınması için katkıda bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere
barışçıl yönden çözüm bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli
ulaştırmak var. Bizden medet uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış
politikamızın temel prensibi. Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan
bir ülke nasıl bir dış politika izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi
gücünüzü iyi bilmeniz lazım. Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü
bilerek dış politikasını oluşturdu. Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım.
Bugün tek kutuplu bir dünya mı var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya
için çaba sarf edenler var. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi
gerektiriyor. Küresel sistemden bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem
yetersiz dimi? Bugün bir dünya savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç
dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın
insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu• dedi.
 8.1 miyar dolar insani yardım
 Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, œDünya ilginç
bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok• dedi.
 Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.



ÇAVUSOGLU: '242 BÜYÜKELÇILIK VE BASKONSOLOSLUK ILE DÜNYADA 5. ...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bursatv.com.tr : 06.03.2019
: https://www.bursatv.com.tr/politika/cavusoglu-242-buyukelcilik-ve-baskonsolosluk-ile-dunyada-5-siradayiz-h340986.html

: Gündem

Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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'Dış Politikada Etkin Çok Taraflılığı Savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz'- 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız
06 Mart 2019 Çarşamba, 14:19 | Güncelleme: 06 Mart 2019 Çarşamba, 14:19 DHA    
     DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlut Çavuşuğlu, ihracatçılara verilen yeşil pasaport sürelerinin 2 yıldan 45 yıla çıkarılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu
kurumlarının yöneticileri, muhtarlar, milletvekilleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vizesiz Avrupa ve iş ziyaretleri için
çalışmaların devam ettiğini belirtti. İhracatçılara yeşil pasaport verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, 'İhracatçı arkadaşlara 2 yıllık yeşil
pasaport veriyoruz. Bu sürenin 4 yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi bize. 4 yıla, 5 yıla çıkarılması son derece makul. Zaten
aksi bir durum olduğu zaman, devlet gerekeni yapar. Ama böyle şüpheci yaklaşarak kısa vadeli vermenin de bir anlamı yok. Bunları da
uzatmamız lazım.' dedi.
''YENİ BİR SINIR KAPISI AÇACAĞIZ'
Suriye'deki savaşın bitmesi için uğraşan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Şimdi Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine 320
bin Suriyeli döndü. Suriyeli göçmenlerin oralara güvenli bir şekilde döndürülmesi için tüm alanlarda en önemli aktör Türkiye'dir. Irak'ın
yeniden inşasını önemsiyoruz. Bu amaçla 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Bunu kim kullanacak, iş insanlarımız kullanacak.
Şimdi Habur kapısındaki sorunu da çözüyoruz. İnşallah yeni bir sınır kapısı daha açacağız. Buralardaki çifte keyfi vergilendirmeyi de
kaldırıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerin istikrarı için çalışıyoruz' diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmek üzere salondan ayrıldı.
 
         BALIKESİR
 06 Mart 2019 Çarşamba
   İMSAK 06:06   GÜNEŞ 07:28   ÖĞLE 13:25   İKİNDİ 16:37   AKŞ .sticker .prayer-times .active.times ul .mobile-prayer-times     
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin
hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması 
   
       -Açılış 
-detaylar

( BALIKESİR ) Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'- Bakan Çavuşoğlu, göçmenlere dikkat çekti:-
'Bugün 2. Dünya Savaşı yok, ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş' BALIKESİR 

 - Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, çalışmalara barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi?Bugün bir dünya savaşı
yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terketmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz yerinden
edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara nasıl
çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
 8.1 miyar dolar insani yardım Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında,
Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz. Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka
bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir devlet
iki devletiz, Karabağ bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa
yoruyoruz. İlişkileri ülkeler ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt
yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz,
medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında
çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline
getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması
elbette önemli küresel sistemde üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar
dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş
ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur
Türklerin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi
bulacak diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
 Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.



œDIS POLITIKADA ETKIN ÇOK TARAFLILIGI SAVUNUYORUZ•
Portal Tarihİçeriği
Adres

: https://haberlutfen.com : 06.03.2019
: https://haberlutfen.com/dis-politikada-etkin-cok-tarafliligi-savunuyoruz/

: Haber

œDış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz•
BALIKESİR (AA)  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
  Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
 Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
  'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
 Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
  '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
 Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
 Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı¦' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
 Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
 Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
 Ilgili Haberler:
  œTürkiye olarak etkin çok taraflılıktan yanayız•   
                   Bakan Çavuşoğlu'ndan Bazı Müslüman Ülkelere Filistin Eleştirisi
          Bakan Çavuşoğlu iş dünyası ve istihdam buluşmasına katıldı
          Çavuşoğlu: Kandil´deki teröristlerin ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz
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'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz'- 'Bugün
tek kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var'BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.        YORUM EKLE      Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
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DHA YURT BÜLTENİ-14
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2) '8.1 MİLYAR
DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile
biraraya...
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
 '8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
 Görüntü Dökümü
 ----------------
 -Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
 -Öğrencilerden görüntüler
 -Kurdela kesilmesi
 Süre: 5.49 Boyut: 652 MB 
 Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()
 =============================
 ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU
  
 KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34)  av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
 Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
 Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü
bildirildi.
 Görüntü Dökümü
 ------------------
 -Yaralının hastaneye alınması 
 - Şüp
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helilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 
 - Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
 Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()
 ==============================
 ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
 Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
 Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen
araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G.
(42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti. 
 Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
 Görüntü Dökümü
 --------------
 - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
 - Narkotik köpeğinin araçta  arama yapması
 - Poşitin içindeki narkotik madde
 SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
 Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()
 ==============================
 SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
 Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. 
 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz
kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın
büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi.
Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.
Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve
cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete
açılacağı belirtildi.
 4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
 Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
 Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
 SÜMELA MANASTIRI
 Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
 Haber: Aleyna KESKİN/TRABZON, ()- 
 ========================
 SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI
  
 SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan ka
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lkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
 Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
 Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
 '4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
 Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyon
yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
 'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
 Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
 'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
 Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
 Görüntü Dökümü:
 -----------
 - Siirt Havaalanı görüntüsü
 - Uçağın pistte inmesi
 - Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
 - Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
 - Uçaktan inen yolcular ile röportaj
 - Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
 - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
 - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
 - Genel ve detay görüntüler
 Haber-Kamera:  Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()
 ==============
 18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
 MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok
sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
 Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
 Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir f
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estivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan
bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
 Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
 Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
 Görüntü Dökümü
 ---------------------------
 - Dernek tabelası
 - Festival görseli
 - Yürütme kurulu üyeleri
 - Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
 - Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
 - Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
 - Salondan genel ve detaylar
 SÜRE: 02'01'     BOYUT: 218 MB
 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()
 ======================
 BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
 Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
 'AMAÇ VERİMLİLİĞİ  ARTIRMAK'
 Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik.  Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
 Görüntü Dökümü
 ------------------------
 -Çocukların ziyareti
 -Açıklama
 -Detaylar
 Haber/Kamera:
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 BURSA,()
 ===============================
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Çavuşoğlu: '242 büyükelçilik ve başkonsolosluk ile dünyada 5. sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı´nı veren Balıkesir´de Bandırma´da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye´yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.
8.1 miyar dolar insani yardım
Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak´ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika´nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail´in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye´de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya´da Balkanlar´da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.
Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi.
  Devamını Oku
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere...
'8,1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet, iki devletiz.
'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da, Balkanlar'da kafa yoruyoruz.
İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle ilişkilerimizin alt yapısını
güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler
ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti
yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye
çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette
önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum
varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan
müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana
vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış politikamızın girişimci ve insani
olmasının bir anlamı olmaz.'
 FOTOĞRAFLI
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Çavuşoğlu: '242 Büyükelçilik ve Başkonsolosluk ile Dünyada 5. Sıradayız'
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 242 büyükelçilik ve
başkonsolosluk ile dünyada 5. sırada yer aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Kurtuluş
Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri,
yurtları ile, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurt dışından gelen
öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda
bulunacaktır. Türk Milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm
bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet
uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi.
Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var. Bizim coğrafyamızda yaşayan bir ülke nasıl bir dış politika
izlemeli. Bu konuda tartışmalar oluyor. Dış politikanızı oluşturmak için nelere dikkat etmeniz lazım. Kendi gücünüzü iyi bilmeniz lazım.
Kendi gücünüzü bilmezseniz, insani bir dış politika da izleyemezsiniz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış politikasını oluşturdu.
Sadece kendi gücünü esas alarak politika oluşturmak da doğru değil. Dünyayı da iyi takip etmek lazım. Bugün tek kutuplu bir dünya mı
var? Soğuk savaş döneminde neyin ne olduğunu biliyorduk safımızı almıştık. Çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler var. Bugün
karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler var. Etkin çok kararlık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Küresel sistemden
bahsediyorum. Bugünkü küresel sistem, bahsettiğim sorunları çözmede başarılı mı? Küresel sistem yetersiz dimi? Bugün bir dünya
savaşı yok ama ikinci dünya savaşına göre daha fazla insan evini yurdunu terk etmiş durumda. Göç dediğimiz, mülteci dediğimiz
yerinden edilmiş insanlar var. Bugün 2. Dünya Savaşı yok ama o dönemden daha fazla 70 milyona yakın insan yerini terk etmiş. Bunlara
nasıl çözüm bulacağız? Bunlar hepimizi ilgilendiren konu' dedi.

8.1 miyar dolar insani yardım

Bakan Çavuşoğlu, üniversite gençlerine hitaben yaptığı konuşmada insani yardım konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Dünya ilginç bir
süreçten geçiyor. Bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız da başarılı olur. Suriye 9. yılında, Irak'ın yeniden inşasını konuşuyoruz.
Libya ortada. Amerika'nın tarafsızlık tutumundan vazgeçip, İsrail'in tarafına geçmesi ile bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de iç
savaşın sonlandırılması için siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir millet iki devletiz, Karabağ bizi
ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız. Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri ülkeler
ile üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkeler ile stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkeler ile ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz.
Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna
nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası kendi sorunlarını kendi aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici
olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi.. İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün
242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada 5. sıradayız. Şanlı bayrağımızın her yanda dalgalanması elbette önemli küresel sistemde
üye olmadığımız örgütlerde de masalarda olalım, katkı sağlayalım. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız.
Dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki
soydaşlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türklerin derdini biz gündeme
getirmezsek kimse getirmez, Ahıska Türklerini ana vatanına döndürmezsek.. Yüzyıl Türkler gelip bizi bulacak diye bekleyen
soydaşlarımızı unutursak dış politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı yok' dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde sona ererken, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin tamamlanan derslikleri ve kütüphane açılışı
gerçekleştirildi. - BALIKESİR
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DHA YURT BÜLTENİ-14
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2) '8.1 MİLYAR
DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile
biraraya geldi.
ÇAVUŞOĞLU: İHRACATÇILARA VERİLEN YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİNİ 4-5 YILA ÇIKARTACAĞIZ (2)
 '8.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIM YAPTIK'
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler ile biraraya geldi. Derslik ve kütüphane ile
laboratuvar açılışı da gerçekleştiren Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında dünyanın ilginç bir süreçten geçtiğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 'Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için, siyasi sürece geçilmesi için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan ile bir
millet, iki devletiz. 'Karabağ bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bunlar için ne yapacağız? Güçlü mekanizmalar ile Kafkasya'da,
Balkanlar'da kafa yoruyoruz. İlişkileri, ülkelerle üst düzeye çıkartmak önemlidir. Ülkelerle, stratejik anlaşmalar yapıyoruz. O ülkelerle
ilişkilerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşmelerle, ikili ilişkileri geliştiremeyiz. Bugün ırkçılıktan
bahsediyoruz, medeniyetler ittifakı ile buna nasıl çare buluruz? İslam dünyasında çatışmalar var. İslam dünyası, kendi sorunlarını kendi
aralarında çözme kabiliyeti yok. Geçici olarak halının altına süpürmüşüz, patlıyor. Körfez krizi, İslam Birliği Teşkilatı ile daha iyi bir
örgüt haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün 242 büyükelçilik ve başkonsolusluk ile dünyada beşinci sıradayız. Şanlı bayrağımızın her
yanda dalgalanması elbette önemli. İnsani dış politikamız ile 8,1 milyar dolar insani yardım yapmışız. Dünyanın en cömert ülkesi ve
milletiyiz. Nerede mazlum varsa oraya yardıma koşuyoruz. En az gelişmiş ülkelerin sesi biziz. Dünyadaki soydaşlarımıza,
akrabalarımıza yardımcı olalım. Arakan müslümanlarını sahipsiz bırakamayız, Uygur Türkleri'nin derdini biz gündeme getirmezsek
kimse getirmez, Ahıska Türkleri'ni ana vatanına döndürmezsek, 'Türkler gelip bizi bulacak' diye bekleyen soydaşlarımızı unutursak, dış
politikamızın girişimci ve insani olmasının bir anlamı olmaz.'
   Görüntü Dökümü
 ----------------
 -Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
 -Öğrencilerden görüntüler
 -Kurdela kesilmesi
  Süre: 5.49 Boyut: 652 MB
 Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Mehmet İNAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
 =============================
 ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASINDA YEĞENİNİ VURDU 
 KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır
yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
 Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle
çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27)
geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye
yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
   Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
  Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının
sürdüğü bildirildi.
 Görüntü Dökümü
 ------------------
 -Yaralının hastaneye alınması
 - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
 - Asayiş Şube Müdürlüğü binasından detay
 Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)
 ==============================
 ADANA'DA 150 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
 Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
 Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip ed
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ilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut
G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
 Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
   Görüntü Dökümü
 --------------
 - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
 - Narkotik köpeğinin araçta arama yapması
 - Poşitin içindeki narkotik madde
  SÜRE:01'08' BOYUT:126 MB
 Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)
 ==============================
 SÜMELA'DA TEHLİKE OLUŞTURAN 4 BİN TONLUK KAYA TEMİZLENDİ
 Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 18 Mayıs'ta ziyarete
açılacak manastırda, tehlike oluşturan yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey
çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ
eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz
kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın
büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi.
Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.
Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve
cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete
açılacağı belirtildi.
 4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ
 Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle
ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300
metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.
 Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.
 SÜMELA MANASTIRI
 Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla
yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel
verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda
bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri
Bartholomeos yönetmişti.
   Haber: Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-
 ========================
 SİİRT HAVALİMANI, 2 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SEFERLERE AÇILDI 
  SİİRT Havalimanı, 2 yıl süren teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışmalarının ardından bugün seferlere açıldı. İstanbul'dan kalkış
yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Siirt'e törenle indi.
 Siirt Havalimanı, Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test
uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı bugün iniş yaptı. THY'ye ait
'TK2656' sefer sayılı yolcu uçağı, 99 yolcusuyla Siirt Havalimanı'na indi.
 Havalimanının yeniden açılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören,
Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda davetli katıldı.
 '4 BİN 700 REZERVASYON YAPILDI'
 Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Siirt Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla şu ana kadar 4 bin 700 rezervasyo
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n yapıldığını söyledi. Ekşi, 'Bugün bizler için mutlu bir gündür. İstanbul ile Siirt'i birleştirdik. Anadolu'nun bağrından çıktık, bayrak
taşıyıcıyız. Dolayısı ile Anadolu'yu, İstanbul ile dünyayı buluşturmak istiyoruz. Buna gayret ediyoruz, buna gayret ederken, bu bayrağı
da yere düşürmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda emniyetli şekilde, yolcularımızı, her zaman dünyadaki bizim saygınlığımıza yakışır bir
şekilde ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için biz de onlara bir 'hoş geldik' yapalım dedik ve biletleri 99 liradan
başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon yapıldı' dedi.
   'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERE DÜŞMEDİ'
 Siirt Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağının iniş yapmasıyla duygulu anlar yaşayan Vali Ali Fuat Atik ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2 yıl önce çalışmalara başladıkların söyledi. Vali Atik, şunları dedi:
  'Çok şükür geçmişte yapmış olduğumuz müzakereyi bugün uçağımızın piste inmesiyle taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bugün ayrıca bir mutluluğu yaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek' dedi, biz de o
sözü yerine getirdik ve onun içinde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ben bu havaalanı için kavga ettim, bu kavgam bugün de bu mutlu sona
ulaştık. Şu an çok duyguluyum.'
 Törenin ardından, THY'ye ait aynı uçak Siirt'ten yolcularını alarak İstanbul'a gitti. Havalimanında seferlerin pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.
 Görüntü Dökümü:
 -----------
 - Siirt Havaalanı görüntüsü
 - Uçağın pistte inmesi
 - Uçağın pistte inmesi ile beraber itfaiye ekipleri uçağı köpükler ile karşıladı
 - Yolcuların uçaktan inmesi ve çiçekleri ile karşılanması
 - Uçaktan inen yolcular ile röportaj
 - Uçağa binecek olan yolcuların görüntüsü
 - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması
 - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
 - Genel ve detay görüntüler
   Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
 ==============
 18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE DOĞRU
  MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok
sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
 Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu
Başkanı Selma Yağcı; 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu
programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya,
'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık' dedi.
 Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, 'Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları
olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık' ifadesini kullandı.
   Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, 'Mersin Uluslararası
Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan
karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız'
diye konuştu.
 Festival, 10 Nisan akşamı saat 20:00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.
  Görüntü Dökümü
 ---------------------------
 - Dernek tabelası
 - Festival görseli
 - Yürütme kurulu üyeleri
 - Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın açıklaması
 - Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş'un açıklaması
 - Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'ın açıklaması
 - Salondan genel ve detaylar
 SÜRE: 02'01' BOYUT: 218 MB
 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
 ======================
 BURSA'DA ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'çevreni tanı, eğlen, öğren' projesinin 3'üncü
programı olan 'Dünya su günü ve suyun önemi' etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan
etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.
   Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için
gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve
canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı. Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve
Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun
hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan
Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı.
Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir
müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.
   'AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'
 Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu
Ayşe Keser, 'Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor. Proje kapsamında 3 farklı okuldan
173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji
tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında
bilgiler verdik. Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek
zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdikö dedi. Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların
tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.
 Görüntü Dökümü
 ------------------------
 -Çocukların ziyareti
 -Açıklama
 -Detaylar
 Haber/Kamera: BURSA,(DHA)
 ===============================
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'Dış politikada etkin çok taraflılığı savunuyoruz'
BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı
savunuyoruz.' dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve hedeflerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
 
Dış politikada adaletli ve ilkeli davranılmazsa girişimciliğin lafta kalacağını ve sözlerin hiçbir hükmünün olmayacağını belirten
Çavuşoğlu, bundan dolayı Türkiye'nin kendi gücünü ve kapasitesini bilerek dış politikasını oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin dış politikada neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
'Sadece kendi gücünü esas alarak dış politika oluşturmak da gerçekçi değil. Bugün dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım.
İlginç bir süreçten geçiyoruz. Dünya bugün bir geçiş sürecinde. Farklı akımların çatışmaya başladığı bir dünyadan bahsediyorum. Çok
farklı sorunların yaşandığı, aynı zamanda çok önemli fırsatların dünya insanlığının önüne çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Bugün tek
kutuplu bir dünya mı var? Ama tek kutuplu davranmaya çalışan ülke ve ülkeler var. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı,
neyin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorduk, biz de ona göre safımızı almıştık ama diğer taraftan çok kutuplu bir dünya için çaba sarf
edenler var. Yani çok taraflılığı savunanlar var. Biz de Türkiye olarak çok taraflılığı savunuyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz.'
- 'Etkin çok taraflılık birlikte hareket etmeyi gerektirir'
Çavuşoğlu, çok taraflılığa inananların tek başına gücünün ne kadar olduğunun bir önemi bulunmadığını anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
'Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve beklentiler, dünya insanlığının beklentileri sadece halklarımız değil, o kadar büyük ki bir
ülkenin tek başına ya da bir uluslararası örgütün tek başına mümkün değil, bu sorunu çözmesi mümkün değil. O yüzden etkin çok
taraflılıktan bahsediyoruz. Etkin çok taraflılık o zaman neyi gerektiriyor? Birlikte hareket etmeyi. Sadece ülkelerin birlikte hareket
etmesi de önemli değil. Bu ülkeleri bir araya getiren uluslararası örgütler var, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere. Yani neden
bahsediyor? Küresel sistemden. Peki bugünkü küresel sistem BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ve ötesi. Bugün bahsettiğim
bu sorunları çözmede başarılı mı? Ön alıcı politikaları var mı? Çatışmaları durdurabiliyor mu? Beklentileri karşılayabiliyor mu? Karar
alma mekanizmaları yeterli mi? Yani kısaca bugünkü küresel sistem yetersiz, değil mi?'
- '70 milyona yakın kişi evlerini terk etti'
Halihazırda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki sayıdan daha fazla insanın, 70 milyona yakın kişinin evlerini terk ettiğine dikkati çeken
Çavuşoğlu, 'Savaştan mı, yönetilemeyen ülke mi, terör mü, açlık mı, susuzluk mu veya çevre afetlerinden dolayı mı? Bunların çözümü
ne? Buna nasıl çözüm bulacağız? Bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Ya da dönmüyorsa da gittiği yerde entegrasyonu nasıl
sağlayacağız? Bunların hepsi, hepimizi ilgilendiren konular.' değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu bu konuda, 'Bugün terörle mücadelede nasıl davranacağız? Çifte standardı, ikiyüzlülüğü nasıl yok edeceğiz? Bugün
ekonomik kalkınmada payı kimler alacak? Irkçılık, yabancı düşmanlığı...' diyerek, daha çok şeyi sayabileceğini anlattı.
Avrupa'yı ve BM, AB gibi kurumların kurulması sonrasında Avrupa'yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratan, kökten sarsan
olumsuz gelişmeler yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan herkese karşı
nefret, göçmen düşmanlığı gibi yani insanlığın ve inancımızın ne kadar yasakladığı şey varsa, akımlar varsa bunları görüyoruz ve bunlar
İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı ve dünyayı bize hatırlatmaya başladı.' diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, daha sonra üniversitede bazı açılışlar gerçekleştirdi.
       Etiketler:  Balıkesir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  YASAL UYARI:Anadolu Ajansı tarafından geçilen tüm haberler, bu
bölümde konhaber.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanalından geldiği şekliyle yer
almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanstır.


