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TERÖRİZMLE MÜCADELE HAKKINDA G20 BİLDİRİSİ 

 

1. Paris’te 13 Kasım ve Ankara’da 10 Ekim tarihlerinde meydana gelen hain terör saldırılarını en 

güçlü şekilde kınıyoruz. Bunlar, tüm insanlığı hedef alan kabul edilemez eylemlerdir. Terör 

mağdurlarına ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörizmin bütün biçimleriyle 

mücadelede, her nerede meydana gelirse gelsin, dayanışma ve kararlığımızı yineliyoruz. 

2. Terörle mücadelede birlik içindeyiz. Terör örgütlerinin yayılması ve terör faaliyetlerindeki 

kayda değer artış, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasını doğrudan zayıflatmakta; 

küresel ekonomiyi güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme ile kalkınmayı sağlamaya yönelik 

devam eden çabalarımızı tehlikeye sokmaktadır. 

3. Hiçbir durumda meşrulaştırılması mümkün olmayan terörizmin her türlü eylem, yöntem ve 

uygulamasını, bütün biçimleriyle, gerekçesi ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından işlenirse 

işlensin, kesin surette kınıyoruz. 

4. Terörizmin herhangi bir din, milliyet, uygarlık veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğini teyit 

ederiz. 

5. Terörle mücadele ülkelerimiz için önemli bir öncelik olup, terörizmi artan uluslararası 

dayanışma ve işbirliği çerçevesinde önlemek ve durdurmak için birlikte çalışma kararlılığımızı, 

Birleşmiş Milletlerin bu konudaki merkezi rolünü dikkate alarak, ve Birleşmiş Milletler Şartı ve 

uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler ile özellikle uluslararası insan hakları hukuku, 

uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca ve ilgili uluslararası 

sözleşmeler, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Terörizmle Mücadele Küresel Stratejisinin 

tam uygulanması marifetiyle yineleriz.  

6. Ayrıca, özellikle bilgi değişimi konusunda geliştirilmiş işbirliği, teröristlerin mal varlığının 

dondurulması, terörizmin finansmanının suç sayılması ve terörizm ile terörizmin 

finansmanıyla bağlantılı olarak hedef odaklı finansal yaptırım rejimleri vasıtasıyla, terörizmin 

mali kaynaklarıyla mücadele etme kararlığımız da, Mali Eylem Görev Gücünün (MEGG) 

standartlarının tüm yetki alanlarında süratle uygulanması dahil olmak üzere,  devam 

etmektedir. MEGG ilgili öneri ve enstrümanlarını uygulamaya devam edeceğiz. Terörizmin 

finansmanı ve hedef odaklı finansal yaptırımlar ile uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla, 

hukuki çerçeve dahil, MEGG tarafından önlemler belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz. 

7. Terörizmle mücadele eylemlerimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2178 Sayılı 

kararında belirtildiği üzere terörizme elverişli şartlar, şiddete varan aşırıcılık, radikalleşme ve 

eleman temin etmeyle mücadele, terörist hareketlerin engellenmesi, terörist propagandanın 

önlenmesine dayalı kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak devam etmeli ve teröristlerin, 

internet de dahil olmak üzere, teknolojiyi, iletişimi ve kaynakları istismar ederek terör 

eylemlerini teşvik etmelerinin önüne geçilmelidir. Terörizmin doğrudan veya dolaylı 

cesaretlendirilmesi, terör faaliyetlerin kışkırtılması ve şiddetin övülmesi engellenmelidir. 

Şiddete varan aşırıcılıkla mücadele için, gençleri de dahil edecek şekilde sivil toplumu 

desteklemek ve toplumun tüm üyeleri bağlamında kapsayıcılığı teşvik etmek üzere her 

seviyede proaktif çalışma ihtiyacının farkındayız. 
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8. Büyüyen vahim yabancı terörist savaşçı akımı ve bu akımın kaynak, geçiş ve hedef ülkeler dahil 

olmak üzere bütün devletlere yönelttiği tehdit nedeniyle kaygılıyız. Bu tehdide karşı, bilgi 

paylaşımı, seyahatleri saptamak için sınır yönetimi ve uygun cezai müeyyideler oluşturulması 

da dahil olmak üzere, işbirliğimizi geliştirmek ve gerekli önlemleri almak suretiyle, mücadele 

etmek ve bu olguyu engellemek için kararlıyız. Küresel havacılık güvenliğini güçlendirmek için 

birlikte çalışacağız. 

9. Dünyanın her yerinde devam edegelen ve yakın zamandaki terörist saldırılar, terörizmle 

mücadelede dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılmasına olan ihtiyacı bir kere daha 

ortaya koymuştur. Bu saldırıların mağdurlarını her zaman hatırlayacağız. 


