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TÜRK DIŞ POLİTİKASI  
 

‘‘Dünya Bankası’nın merkezi İstanbul olsun”  

Akşam Gazetesi’nde yer alan haberde, World Political Forum'da konuşan Brooking Enstitüsü 

uzmanı Lex Rieffel, IMF veya Dünya Bankası'nın merkezini ABD'den taşımak gerektiğini 

söyledi. Rieffel, 'Onlar yan yana olunca, bu durum her ikisini de daha az etkili kılıyor. Ben, 

'Dünya Bankası'nı taşıyalım' derim ve Türkiye, bunun için en makul merkez'' diye konuştu 

ABD'den Brooking Enstitüsü uzmanı Lex Rieffel, 'Ben, 'Dünya Bankası'nı taşıyalım' derim ve 

Türkiye, Dünya Bankası'nın taşınması için en makul merkez olabilir'' dedi.       Rieffel, Türk 

Vakfı tarafından bu yıl 'Yeni Bir Dünya Kurmak-Building A New World'' ana temasıyla 

düzenlenen '2. İstanbul World Political Forum'da yaptığı konuşmada, kapitalizmin de 

komünizmin de ideal bir ekonomik sistem olmadığını ifade etti. Dünya nüfusunun hızla 

arttığını ve yer kürede yaşama açılmamış alanların kalmadığını dile getiren Rieffel, nüfusun 

giderek artmasıyla da patlamaya hazır gençliğin oluştuğunu söyledi. Rieffel, 7 milyar insanla 

dünyada barış ve refahın mümkün olmadığını düşündüğünü anlatarak, kendi çocukluğunda 

bilim kurgu olarak duyduğu her şeyin bugün gerçek olarak çocukların hayatında olduğunu 

belirtti. 

Akşam, 18.05.2012 

 

‘‘İşte Pentagon’un yanıtı” 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü 

George Little, Uludere olayıyla ilgili Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere ilişkin, 

"Bu haberin nereden geldiğini bilmiyorum. İstihbarat konusunda yorum yapmayacağım. 

Sızdırmalar olur mu? Ne yazık ki olur. Terör örgütü PKK ile mücadele kritik önem taşıyor. 

Hem PKK ile mücadele çabalarında hem de diğer zorluklarda Türkiye ile çalışmaya devam 

edeceğiz" dedi. 

Little, olağan basın brifinginde konuya ilişkin soru üzerine, ABD'nin,  müttefiği olan Türkiye ile 

istihbarat paylaşımına ilişkin yorum yapmayacağını  söyledi. 
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Türkiye ile ABD arasında kalıcı ve çok güçlü askeri ilişkiler bulunduğunu  dile getiren Little, 

şöyle devam etti: 

"Geniş yelpazede, bir dizi ulusal güvenlik konusunda Türkiye ile  çalışıyoruz. Türkiye, tabii ki 

önemli bir NATO ortağı. Savunma Bakanı Leon  Panetta'nın geçen yılki son Türkiye 

ziyaretinde belirttiği gibi terör örgütü PKK  ile mücadele kritik önem taşıyor. Hem PKK ile 

mücadele çabalarında hem de diğer zorluklarda Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz." 

Bir gazetecinin, haberin "sızdırma" olup olmadığı sorusuna Little, "Bu haberin nereden 

geldiğini bilmiyorum. İstihbarat konusunda yorum yapmayacağım.  Sızdırmalar olur mu? Ne 

yazık ki olur" diye yanıt verdi. 

Hürriyet, 18.05.2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


