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GİZLİ 

::TAN'IN FE�b'YE BAJISI VE kALEPLERİMİZ KARSISINDAKİ TUTUMU:

• FETÖ iltisaklı PJkTürk uıulıararasıl Çağ Eğitim Vakfı'na ait okulların faaliyetleri sürmekle
birlikte, girişimleri

1

iz sonucu;ı Pakist�n makamlarınca yeni eğitim kurumlarının açılmasına izin 
verilmemektedir. 

• FETÖ iltisaklı uruluşları ve *' rk vatandaşı olan mensuplarının ikamet izinlerinin
uzattlmayacağı taa�hüt edilm ştir. P istan yetkilileri, bu hususta gerekli önlemleri almaya 
başladıklarını, ancai Pakistan' aki m vcut okulların çok sayıda kişiyi ilgi)endirme�i ne�eniy\e
alınacak tedbirleri Jmuşak bir eçiş sü ecine yaymak durumunda olduklarını ıfade etmışlerdır. 

• Sayın Cumhurbaşınımız ve Pakista
ı

Başbakanı Navaz Şerif BM 71. Genel Kurul marjında 20
Eylül'de görüşmüş ırlup. Şeri FETÖ okullarıyla ilgili endişelerimizi paylaştıklarını, Türkiye'ye
yönelik tehdit oluşl�racak bir rekete zin vermeyeceklerini, okullarla ilgili yeni başvurulan kabul
etmediklerini, Pak I rk şirketi den dö yöneticiyi istifa ettirdiklerini ve kendilerine bağlı yeni
yöneticiler atadıkla nı kaydet iştir.

ayrıldıklarını. Paki
�

1tan'da aç ış old kları davaların sonuçlarını beklerken Pakistan'da ikamet 
etmeye devam ede diğer F TÖ m suplarının U\keden sınırdışı edilmesi konusunda teminat 

1 •• 

verdiklerini ve FlJO mens larında gelebilecek iltica başvurularının kabul edilmeyeceğini. 
Pakistan'dan evvelce aynlıp a dönfllek isteyen FETÔ mensuplarının Pakistan'a girişine izin 
verilmeyeceğini ifate etmişler ir. 

• Pakisıan Dışişleri [�akanlığı
i

akista
j

daki FETÖ yapılanmasına dair tedbiler konusunda Dışişleri
Bakanltğı'nm taleb üzerine 11 Temm z günil kurumlararası bir koordinasyon toplantısı yapıldığını 
ifade etmiştir. Son olarak, Pa istan'd n ayrılan FETÖ mensuplarının sayısı 44'ten 92'ye çıktı�ı, 
geriye 266 kişi kal 

i
ğı söylen iştir. 

• 2017 Ni�an ayı ıtibarıyla akistan' aki FETÖ iltisaklı okullarda çalışan 345 kişi (81 aile),
BMMYK Islamab � Temsilci ğine sı ınma başvurusunda bulunmuşlardır. Sözkonusu başvuruların 
24 Kasım 2016 arihinde pluca apıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Başvuruyu yapan FETÖ 
mensupları, 1 yıl s

�
resi olan ö incele e safhasının tamamlanacağı 28 Kasım 2017'ye kadar geçerli 

•sığınma Başvuru! Belgesi' i e Pakis an'da ikamet edebileceklerdir. BMMYK, başvuruların ön
inceleme sureci 28 Kası 201 tarihinde tamamlanmamış olursa, bahsekonu tarihi 
uzatabileceklerdir. 

Pakistan makaml

ı

hndan B MYK' n Pakistan temsilciliğine iltica talebinde bulunan FETÖ 
mensupları ve aile ertlerini h vi 334 işilik bir liste temin edilmiştir. 

Akabinde Pakista dan ayrıl ış olan · ETÖ mensupları ve aile fertlerini içeren 110 kişilik diğer bir 
liste Pakistan ma� mlarından temin dilmiştir. Listelerin incelenmesinden, ülkeden ayrılmış olan
110 şahıstan 63'ü1tn BMMY 'ya m

r
· racaat edenler arasında yer aldıkları anlaşılmaktadır. 

Son tahlilde, 201� yıl sonun a vize! i uzatılmayan veya iptal edilen 394 FETÖ iltisaklı şahıstan 
284'ünün halen � kede bulu duğu �laşılmakı:adır. Pakistan Dışişleri Bakanlığt yetkililerinden, 
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