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Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi

Terör Sempozyumu

TBMM ve Avrupa Birliği iş birliğiyle
hayata geçirilen Parlamentolar Arası
Değişim ve Diyalog Projesi çerçevesinde
düzenlenen, terör konusunun ele
alındığı sempozyum 16-17 Şubat
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Sempozyuma Almanya, Avusturya,
Belçika, Estonya, Fransa, İngiltere,
Bulgaristan, İspanya, İrlanda, Portekiz,
Yunanistan, Macaristan, Litvanya ve
Polonya’dan milletvekilleri ve sivil
toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmalarını,
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve
TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı,
Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog
Projesi Lideri Mehmet Tekelioğlu yaptı.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
konuşmasında terörün tek bir
coğrafyanın ya da tek bir ülkenin
sorunu olmadığını söyledi. Dünyanın
dört bir yanındaki insanların terör
eylemlerinden zarar gördüğüne dikkati
çeken Atalay, terörle etkin biçimde
mücadele edilebilmesi için bütün
devletlerin, uluslararası kuruluşların
iş birliği yapmasının önemli olduğunu
kaydetti.
Türkiye’nin 30 yıldır mücadele ettiği
PKK terör örgütünün, çoğunluğunu
Kürt kökenli sivillerin oluşturduğu
30 bin insanın ölümü, yüzbinlerce
vatandaşın yaşadığı yerlerden göç
etmesi ve büyük ekonomik kayıpların
sorumlusu olduğuna işaret eden Atalay,
“PKK her anlamda Türkiye’nin ayağına
vurulmuş büyük bir prangadır.” dedi.

Türkiye’nin terörle mücadele
anlayışında önemli değişimlerin
yaşandığını anlatan Atalay, terörle çok
yönlü mücadele, teröristle vatandaşın
ayrılması ve demokratik yaklaşımın
son on yılda terörle mücadelenin temel
ilkeleri hâline geldiğini söyledi.
Türkiye’nin terörle mücadele
konusunda Avrupa ülkelerinden
daha fazla destek beklediğinin altını
çizen Atalay, Türkiye’de eylem yapan
terör örgütlerinin Avrupa ülkelerinde
dernek, sivil toplum örgütü adı
altında birçok faaliyet yürüttüğüne
dikkat çekti. Atalay, “Artık PKK finans
toplama, gençleri dağa götürme
açısından Avrupa’ya bir tehdittir. Biz
Avrupa ülkelerinden bu manada daha
fazla destek ve iş birliği bekliyoruz.”
dedi.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Başkanı, Parlamentolar Arası
Değişim ve Diyalog Projesi Lideri
Mehmet Tekelioğlu da konuşmasında
Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefi
doğrultusunda çalışmayı sürdürdüğünü
vurguladı. Tekelioğlu, “Üyelik sürecinde
zaman zaman tıkanıklıklar yaşansa
da Türkiye’nin vizyonunda herhangi
bir değişiklik ya da perspektif kaybı
olmamıştır.” dedi.
Terörün Türkiye’ye uzun yıllardır
enerji kaybettiren bir sorun olduğuna
dikkat çeken Tekelioğlu, “Terör, finans
ve insan kaynağı olarak Avrupa’yı
kullanıyor. Uyuşturucu ticaretinde
Avrupa’yı kullanıyor. Avrupalı dostların

bu konuda daha hassas olmasını talep
ediyoruz. Avrupalı dostlar terörle
uğraşmadıkları için bizi anlamakta
zorlanıyor. Terörist organizasyonlar
Avrupa’da birtakım faaliyetler yaparken
eğer Avrupa Birliği vatandaşlarını
huzursuz etmeye başlarsa o ülkelerde
birtakım tedbirler alınıyor.” dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Jean-Maurice Ripert de
dünyada terörizm tehdidinden
uzak hiçbir ülkenin ya da bireyin
bulunmadığını söyledi.
Türk halkının 30 yıldan fazla terör
olaylarına maruz kaldığını dile
getiren Ripert, “Yeni çözüm sürecini
destekliyoruz ve sürece halktan geniş
bir destek olduğunu görüyoruz. Bu
fırsattan istifade ederek 30 yıldan
fazla devam eden bu çatışmaya son
verileceğini düşünüyoruz.” dedi.

OTURUMLAR
Sempozyumun “Terör: AB ve Türkiye
Perspektifi” başlığını taşıyan birinci
oturumu, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı, Antalya Milletvekili Mevlüt
Çavuşoğlu moderatörlüğünde yapıldı.
Oturumun ilk konuşmacısı, Millî
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Muammer Türker, “Avrupa’da
yürütülen insan ve uyuşturucu
kaçakçılığı, haraç toplama gibi
faaliyetler, bölücü örgütün finansmanı
için önemli bir kaynak oluşturuyor.
Son 5 yılda Türkiye’nin iadesini istediği

