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Trkiye’den ABD'deki toplant sonras sert aklama
Trkiye Adalet Bakan Abdulhamit Gl, Fetullah Terr rgt (FET) eleba Fetullah Glen'in iade srecine
ilikin, "Uluslararas szlemeler ve iki lkenin imzalad anlamalar gerei imdiye kadar adm atlmas
.gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelime olmamasn kabul etmemiz mmkn deil" dedi
AHA: Amerikal mevkida William Barr ile Washington&#39;da bir araya gelen Adalet Bakan Abdulhamit G&uuml;l, Barr ile
.g&ouml;r&uuml;mesini ve dier temaslarn T&uuml;rk basn mensuplaryla yapt toplantda deerlendirdi
Haber7&rsquo;de yer alan habere g&ouml;re &ouml;ncelikle New York&#39;taki T&uuml;k G&uuml;n&uuml;&#39;ne katldn, ardndan New
Haven&#39;da kundaklanan camiyi ziyaret ettiini anlatan Bakan G&uuml;l, ABD&#39;de yaayan T&uuml;rk vatandalaryla bir araya gelmekten
b&uuml;y&uuml;k memnuniyet duyduunu belirtti. ABD Adalet Bakan Barr ile g&ouml;r&uuml;mesini deerlendiren G&uuml;l, "T&uuml;rkiye ile
ABD arasndaki adli yardmlama ve uluslararas s&ouml;zlemelerle ilgili konular ele aldk. &Ccedil;ok verimli ve faydal bir g&ouml;r&uuml;me
.oldu. Umarm g&uuml;zel sonu&ccedil;lar elde edilir." dedi
"HALEN BR GELME OLMAMASI KABUL EDLEMEZ"
Fetullah&ccedil; Ter&ouml;r &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (FET&Ouml;) eleba Fetullah G&uuml;len&#39;in iadesi s&uuml;recini de ele aldklarn
kaydeden G&uuml;l, "Uluslararas s&ouml;zlemeler ve iki &uuml;lkenin imzalad anlamalar gerei bu konuda imdiye kadar adm atlmas
gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelime olmamasn kabul etmemiz m&uuml;mk&uuml;n deil. &Ouml;zellikle T&uuml;rk yarg makamlarnn
ABD&#39;ye iletmi olduu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulamasna ramen konunun adli mercilere intikal ettirilmemi olmasn
.kabul edemeyiz." eklinde konutu
:Amerikal mevkidann g&ouml;reve yakn zaman &ouml;nce baladn belirten G&uuml;l u deerlendirmeleri yapt
Umarm yeni delillerin de ortaya konmasyla birlikte bu konuda olumlu bir gelimenin meydana gelmesi elbette bizim beklentimizdir. Yarglama"
aamasnda &ccedil;kan t&uuml;m deliller de buradaki makamlara iletildi. Dolaysyla biz bir hukuk devletinde olmas gereken eyi istiyoruz.
(FET&Ouml; elebann) adenin ger&ccedil;eklemesini ve T&uuml;rk yarg makamlarnn taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu
".d&ouml;nemde de bu konuda daha duyarl bir &ccedil;almann olacana inanmak istiyorum. Hep beraber s&uuml;reci yakndan takip ediyoruz
T&uuml;rkiye&#39;nin FET&Ouml; konusundaki tezlerini ABD makamlar nezdinde en g&uuml;&ccedil;l&uuml; ekilde bir kez daha dile
.getirdiklerini kaydeden G&uuml;l, bu tezlerini aktarmay s&uuml;rd&uuml;receklerini ifade etti
FET&Ouml;&#39;N&Uuml;N ABD&#39;DEK OKULLARI DA KONUULDU
FET&Ouml;&#39;n&uuml;n ABD&#39;deki okullaryla ilgili konular da konutuklarn anlatan Bakan G&uuml;l, ilgili kurum ve kiilerin birka&ccedil;
.ay &ouml;nce T&uuml;rkiye&#39;deki muhataplarndan konuyla ilgili kapsaml bilgiler aldklarn hatrlatt
G&uuml;l, konuyla ilgili ABD&#39;deki yetkili makamlarn soruturmalarnn devam ettiini belirterek "Bizler de bu s&uuml;recin T&uuml;rkiye adna
.olumlu bir ekilde neticelenmesini bekliyoruz." dedi
G&ouml;r&uuml;mede Halkbank konusunun g&uuml;ndeme gelip gelmedii sorusuna G&uuml;l, "T&uuml;rkiye ile ABD arasndaki hemen
.t&uuml;m adli konular ele aldk. Bu meyanda da deerlendirmelerimiz oldu elbette." yantn verdi
Bakan G&uuml;l ayrca ABD Kongresindeki temaslar kapsamnda g&ouml;r&uuml;t&uuml;&uuml; isimlere T&uuml;rkiye ile ABD arasndaki
.stratejik m&uuml;ttefiklik pozisyonunu hatrlatan deerlendirmeler yaptn belirtti
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