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Tor is an encrypted
anonymising network that
makes it harder to intercept
internet communications, or
see where communications
are coming from or going to.

Tails is a live operating
system, that you can start
on almost any computer
from a DVD, USB stick, or
SD card. It aims at
preserving your privacy and
anonymity.

The Courage Foundation is
an international organisation
that supports those who risk
life or liberty to make
significant contributions to
the historical record.

Bitcoin uses peer-to-peer
technology to operate with
no central authority or
banks; managing
transactions and the issuing
of bitcoins is carried out
collectively by the network.
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Egemen Bagis

Bu e-posta BlackBerry ile gönderilmiştir.

-----Original Message-----

From: Faruk Kaymakci <fkaymakci@abgs.gov.tr>

Date: Fri, 30 Apr 2010 00:04:32 

To: Egemen Bagis1<egemenbagis@yahoo.com>; Burak Erdenir<berdenir@abgs.gov.tr>

Subject: Fw: "The Davutoğlu Doctrine and Turkish For

eign Policy" başlıklı makale

Bu e-posta, BlackBerry ile gönderilmiştir.

________________________________

From: Mehmet Akif Koc <makoc@abgs.gov.tr>

Date: Thu, 29 Apr 2010 16:09:48 +0300

To: Faruk Kaymakci<fkaymakci@abgs.gov.tr>; Faruk Kaymakci<fkaymakci@yahoo.com>

Cc: Volkan BOZKIR<vbozkir@abgs.gov.tr>; Haluk Ilicak<hilicak@abgs.gov.tr>; Alp AY<aay@abgs.gov.tr>

Subject: "The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy" ba şlıklı makale

1.Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy-

ELIAMEP) Genel Direktörü Thanos Dokos’un Büyükelçiliğimize elektronik posta yoluyla ilettiği Bilkent

Üniversitesi öğretim üyelerinden ve ELIAMEP araştırmacılarından Doç. Dr. Ioannis Grigoriadis’in “The

Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy” başlıklı makalesi ilişikte sunulmuştur. Sözkonusu

makale, yazarın kendi görüşleri olduğu vurgulanmak suretiyle ELIAMEP çalışma kağıdı olarak Nisan

2010'da yayımlanmıştır.

2.İncelenmesinden de görüleceği üzere makalede, Sayın Bakanımızın “Stratejik Derinlik” eserinde ortaya

koyduğu argümanlar ve stratejik öngörüler "Stratejik Derinlik Doktrini" olarak değerlendirilmekte ve

bu çerçevede Türkiye’nin özellikle son zamanlarda yoğunlaştırdığı komşuları ile ilişkileri

incelenmektedir. Sayın Bakanımızın bir akademisyen olarak teorilerini uygulama şansına sahip

ayrıcalıklı bir gruba dahil olduğunu vurgulayan makalede “çok boyutlu bir dış politika izleyerek

uluslararası siyasette merkezi bir rol üstlenme” amacına yönelik olarak geliştirilen Stratejik

Derinlik Doktrininin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara da yer verilmektedir. Yazara göre,

öncelikle Türkiye komşuları ile iyi ilişkiler geliştirirken İran’ı destekleyen tutumu yüzünden Batı

ile arasının açılması riski bulunmakta ve Türkiye’nin stratejik öncelikleri ile AB üyeliği hedefi

çelişmektedir.

Makalenin sonuç bölümünde yeralan siyasi tavsiyeler bölümünde, Türkiye’nin AB üyeliği yolunda yeni bir

ivmeye ihtiyaç olduğu savunulmakta ve AB üyesi bir Türkiye’nin iç politika gündeminde yer alan

sorunlara daha kolay çözüm bulacağı; AB makamlarının AB üyeliğinin, Türkiye’nin bölgesel ve küresel

güç olma hedefi ile çelişmediği mesajını vermesi gerektiği ve bilakis bölgesinde daha güçlü ve sözü

geçen bir Türkiye’nin Avrupa stratejik planlaması için bir katma değer olacağı savunulmaktadır.
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