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Başbakan Erdoğan İtalya'ya Gitti 
Başbakan, Berlusconi ile biraraya gelecek. 
TÜM HABERLER 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 17 Aralık ve sonrasında yapılması gereken ne varsa hepsini 
yaptığını belirterek, "Bundan sonraki gelişmeleri bizim kabul etmemiz diye bir şey söz konusu olamaz." dedi.  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.  
"Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili şu ana kadar gelenlerin hiçbiri bizi bağlayıcı yaklaşım tarzları değil. Bu 
konuda bizim tutumumuz bellidir. Türkiye olarak biz 17 Aralık ve sonrası yapılması gereken ne varsa hepsini 
yaptık. Şu anda artık 3 Ekim müzakere sürecinin hazırlığı içerisindeyiz. Bizim yapmamız istenenler, bize 
yazılı olarak beyan edilmiştir, biz de yapılması gerekenleri yapmışızdır. Bundan sonraki gelişmeleri bizim 
kabul etmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Şu anda bizim önümüzdeki takvim sadece 3 Ekim müzakere 
sürecidir."  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Napoli'de Akdeniz Laboratuvarı Vakfı'nca kendisine verilecek ödülü 
aldıktan sonra, Vakfın merkezinde "İstanbul" adı verilen bir salonun açılışını da yapacak.  
Erdoğan, daha sonra, Roma'da İtalya Başbakanı Berlusconi ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Bu 
yemekte Türkiye'nin AB ile 3 Ekim'de başlaması gereken müzakerelere ilişkin son gelişmeler 
değerlendirilecek.  
Başbakan Erdoğan, ardından bir düşünce kuruluşunca her yıl düzenlenen Foruma katılmak üzere Milano'ya 
gidecek.  
Erdoğan 3 Eylül'de Türkiye'ye dönecek. 
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Başbakan Erdoğan İtalya'ya gitti 
Erdoğan, Napoli'deki Maison de la Mediterrane'de İstanbul Salonu'nun açılışına 
katılacak  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki günlük bir ziyaret için İtalya'ya gitti.  
 
Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, milletvekili Egemen Bağış, 
gazeteciler ve Başbakan'ın tercümanlığını yapacak sanatçı Serra Yılmaz da İtalya'ya gitti.  
Erdoğan, yarın Napoli'de Akdeniz Laboratuvarı Vakfı'nın merkezi olan Maison de la Mediterrane'de İstanbul 
Salonu'nun açılışına katılacak. 
Akdeniz Laboratuvarı Vakfı tarafından Napoli'de düzenlenecek bir törenle kendisine Akdeniz Kurumsal 
Ödülü'nün verileceğini söyleyen Erdoğan, vakfın merkezinde bulunan bir salona barış ve hoşgörü sembolü 
olarak İstanbul'un isminin verildiğini, bu salonu da hizmete açacağını ifade etti. 
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile çalışma yemeğinde biraraya gelecek olan Başbakan Erdoğan, Milano-
Como'da düzenlenen Ambrosetti Forumu'nda bir konuşma yapacak. 
Erdoğan, 3 eylül akşamı Türkiye'ye dönecek.  
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Berlusconi ile dirsek teması  
RADİKAL - NAPOLİ/ROMA - Başbakan Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinde Napoli'de Akdeniz Laboratuarı 
Vakfı'nın 'İstanbul Evi'nin açılışını yapıp 'Akdeniz Kurumsal Ödülü'nü aldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında, 
AB'nin Hıristiyan kulübü olamayacağını söyleyip, "Türkiye AB'ye katılmadıkça, 'AB bir değerler bütünüdür' 
denilemez" dedi. Erdoğan, ardından Roma'ya geçip yakın dostu Başbakan Silvio Berlusconi'yle buluştu. 
Erdoğan görüşmede, "Türkiye üzerine düşeni yaptı, sıra Avrupa'da" derken, Berlusconi "Kararlı duruşunuzu 
sonuna kadar destekliyoruz. Dostum Tayyip'i misafir etmekten büyük zevk duyuyorum. Argümanları benim 
de argümanlarımdır" yanıtını verdi. İki liderin yemeğinde La Republica yazarı ve sosyoloji doçenti Halid Fuat 
Allam ve eşi Afef Ponchetti de katıldı. Batı'daki İslam fobisi ve medeniyetler çatışmasının ele alındığı 
yemekte Erdoğan ile İspanya Başbakanı'nın eş sponsorluğunu yaptığı 'Medeniyetler İttifakı' projesi 
görüşüldü.  
Berlusconi bir sürpriz yapıp Erdoğan'ı bakanlar kurulu toplantısına da götürdü. Bakanlar tek tek el sıkıştıkları 
Erdoğan'ı alkışlarla uğurladı. Başbakan akşam Milano'ya geçip Ambrosetti Forumu'nda dünya enerji 
sorunlarına dair bir konuşma yaptı. Temaslarında Erdoğan'ın çevirmenliğini sanatçı Serra Yılmaz üstlendi.  
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Berlusconi’den Erdoğan’a yemek daveti sürprizi  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle yemeğini Roma’da İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 
birlikte yiyecek.  
Programında yer almamasına rağmen, Erdoğan’ın İtalya’ya geleceğini öğrenen Berlusconi’nin Türk 
meslektaşına sürpriz bir yemek davetinde bulunduğu öğrenildi. Dün akşam İtalya’ya uçan Erdoğan, sabah 
saatlerinde Napoli’de Akdeniz Laboratuvarı Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe katılacak. Başbakan’a burada 
vakıf tarafından “Akdeniz Kurumsal Ödülü” takdim edilecek. Ardından Roma’ya geçecek olan Erdoğan, 
başbakanlık binasında Berlusconi ile bir çalışma yemeği yiyecek. İki başbakanın görüşmede, 3 Ekim’de 
başlayacak müzakereler öncesi durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Erdoğan’ın özellikle Fransız 
lider Chirac’ın Kıbrıs’la ilgili çıkışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi bekleniyor. İtalya Başbakanı’nın 
Türkiye’nin AB’ye katılması ile ilgili desteğini yineleyeceği belirtiliyor. Berlusconi ile görüşmenin ardından 
Como’ya geçecek olan Erdoğan, İtalya’nın Davos’u olarak nitelendirilen Ambrosetti Forumu’na katılacak. 
İşadamlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, enerji politikaları üzerine bir konuşma yapacak. Ertesi gün 
öğle saatlerinde Como’dan ayrılacak olan Erdoğan, önde gelen İtalyan işadamlarıyla görüşmeler yapacak. 
Erdal Şen, Napoli  
 


