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Biz Türkiye’yiz. 
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Mazlumların, 
Ezilenlerin Umuduyuz

“

“

Komşumuz Suriye’de, 2011 yılında başlayan iç savaş koşullarından fayda-
lanarak terör eylemlerini arttıran DEAŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütle-
rinin, ülkemizi doğrudan hedef alması sonrasında, egemen bir devlet olan 
Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Fırat Kalkanı Operasyonu’nu 
başlatmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından başlatılan 
ve yaklaşık 7 ay süren operasyon ile Cerablus, Çobanbey ve El Bab dahil 
olmak üzere 243 yerleşim yerini teröristlerden temizlendi, güney sınırları-
mızda 2.015 kilometrekarelik bir güvenli bölge oluşturduk. Fırat Kalkanı 
Operasyonu ile Türkiye’ye rağmen yapılan planların hepsini bozduk, bölgede 
Türkiyesiz hiçbir denklem kurulamayacağını kanıtladık. 

Şimdi Fırat Kalkanı Operasyonu ile yaptığımızın aynısını Zeytin Dalı Ha-
rekâtı ile yapıyoruz. Cerablus’u, El Bab’ı teröristlerden nasıl temizlediysek 
Afrin’i de öyle temizleyeceğiz. Bölge halkının evlerine dönebilmesi için ge-
rekli koşulları sağlayacağız. Ülkemize dönük terör tehdidini kökünde yok 
edecek, sınırlarımızı yeniden güvenli hale getireceğiz. 

Zeytin Dalı Harekâtı ile Türkiye, Suriye’nin bölünmesine ve ülkenin kuze-
yinde bir terör koridoru oluşturulmasına karşı güçlü bir adım atmaktadır. 
Komşularımız huzur ve barışa kavuşmadan, kendi evimizin emniyetinden 
bahsedemeyiz. Hatay’ın güvenliği Afrin’den, Kilis’in güvenliği Münbiç’ten 
başlar. Bu bilinçle, harekât boyunca terörden ve teröristlerden arındırdığı-
mız bölgeleri gerçek sahiplerine teslim edecek, buralardaki her türlü alt ve 
üst yapı eksikliğinin giderilmesine, hastaların sağlık hizmetine, çocukların 
okullara kavuşmasına odaklanacağız. Arap, Süryani, Kürt, Türkmen deme-
den, tüm Suriyeli kardeşlerimize kucak açacak, yıllardır gördükleri zulüm 
sebebiyle çektikleri acıları dindirmeye çalışacağız. Yalnızca terör unsurları-
nı hedef alıp, masum sivillerin hayatını kurtaracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. 
Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların, ezilenlerin umuduyuz.

Zeytin Dalı Harekâtı, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da altını çizdiği üzere, Türkiye’ye yönelik terör kaynaklı 
güvenlik tehditleri tamamen ortadan kalkıncaya dek sürecektir. Bu uğurda 
gözünü bile kırpmadan canını feda eden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet 
gazilerimize şifa diliyorum.
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Restorasyonu tamamlanan Sveti Stefan 
Kilisesi, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ger-
çekleştirilen törenle ibadete açıldı. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açı-
lış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sem-
ti olan Kasımpaşa'nın en hassas noktası 
Kasımpaşa-Hasköy tünelinin İstanbul, 
ülke ve millet için hayırlara vesile ol-
masını diledi.

Başbakanımız Binali Yıldırım, Grand 
Ankara Hotel'de düzenlenen Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Tö-
reni'nde bir konuşma yaptı. 

Zeytin Dalı Harekâtı yüksek oranda 
milli imkânlarla geliştirilmiş ve üretil-
miş harp silah, araç ve mühimmatları-
nın kullanıldığı bir operasyondur.

Suriye’nin kuzeyinde bedeli ne olur-
sa olsun bir terör koridoruna, bir terör 
devletine izin vermeyeceğiz.

Türkiye bugün doğru yoldadır ve hede-
fine ulaşacaktır.

İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER
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54 59 60
“BİZİM BİR 
KIZILELMAMIZ VAR”

"İNANIRSANIZ 
BAŞARIRSINIZ"

"KORKAKLAR 
ZAFER ANITI DİKEMEZ"

"MAZLUMLARA 
TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI"

KAVAKCI’DAN, 28 ŞUBAT 
MAĞDURLARINA ZİYARET

“ŞEHİRLERİMİZİN KİMLİĞİNE SAHİP 
ÇIKMAK, TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanBaşbakanımız Sayın Binali Yıldırım

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Beştepe Millet ve Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi 
Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni'ne katıldı. 

Başbakanımız Binali Yıldırım, Zeytin 
Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden so-
rumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat 
merkezini ziyaretinde askerlere hitap 
etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluş-
ması programına katıldı.

Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, 
Muş Öğretmenevi Konferans Salonu'n-
da düzenlenen AK Parti Muş İl Gençlik 
Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza 
Kavakcı Kan, Türkiye genelinde 28 Şu-
bat sürecinde mağduriyet yaşayanları 
ziyaret etti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğ-
dem Karaaslan ve Başkan Yardımcıla-
rından oluşan heyet Gaziantep'teydi. 
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AB MALİ YARDIMLARININ KULLANDIRILMA MEKANİZMALARI HIZLI İŞLEMİYOR

AB'nin mali yardımlarına ilişkin AB Bakanlığı 
yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2011'den 
bu yana Suriye'deki iç karışıklıklardan kaçarak, 
Türkiye'ye gelen Suriyelilere ev sahipliği yap-
tığı hatırlatıldı. Türkiye'nin sayıları 3 milyonun 
üzerinde olan Suriyeliler için 30 milyar doların 
üzerinde harcama yaptığı kaydedilen açıklama-
da, "29 Kasım 2015'de düzenlenen Türkiye-AB 
Zirvesi'nde, Türkiye ile külfet paylaşımı kararı 
çerçevesinde, Türkiye’de geçici korumadan ya-
rarlanan Suriye vatandaşlarına yönelik AB, 3 
milyar avro mali yardım sağlamayı taahhüt et-
mişti." hatırlatması yapıldı.

"DİJİTAL TEHLİKE"LERE KARŞI TOPLUMSAL KAMPANYA 

2017'DE BES KUMBARASINA YAKLAŞIK 17 MİLYAR LİRA DAHA GİRDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakanlık 
bünyesinde, sosyal medyada çocuklara yönelik 
fotoğraf ve video paylaşımlarından milyonlarca 
çocuğa ulaşan  dijital  oyunların içerikleri ve di-
ğer birçok konuda, riskleri tespit ederek gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlamakla görevli "Sos-
yal Medya Çalışma Grubu" oluşturuldu. Sosyal 
Medya Çalışma Grubu öncülüğünde, gelecek ay-
larda hayata geçirilmesi planlanan kampanyada, 
tüm ailelerin internetin  tehlikeli yönüne ilişkin 
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güven-
lik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Birey-
sel Emeklilik Sistemi'nde (BES) geçen yıl katı-
lımcı fon tutarı 67,7 milyar liraya, devlet katkısı 
fon tutarı 10,1 milyar liraya ulaşırken, toplam 
fon büyüklüğünde yaklaşık 17 milyar liralık artış 
sağlandı.
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TÜRK DİZİLERİNDEN EKONOMİYE MİLYON DOLARLIK İHRACAT KATKISI

HAMSİ İHRACATI 9 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

140'tan fazla ülkede gösterilen Türk dizileri, yıl-
lık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamla-
rına ulaşarak büyük başarıya imza attı. Özellikle 
son 10 yıllık dönemde önemli bir sıçrama yapan 
Türk dizi sektörü, bu konudaki ihracat oranların-
da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye'den geçen yıl 22 ülkeye hamsi ihracatın-
dan 9 milyon 254 bin 436 dolar gelir elde edildi. 
Türkiye'de, 2017 yılında 2 bin 19 ton hamsi ih-
raç edilerek karşılığında 9 milyon 254 bin 436 
dolar gelir sağlandı. Ülkeden bir önceki yıl 8 mil-
yon 586 bin 799 dolarlık hamsi ihraç edilmişti. 
Hamsi ihracatında 2 milyon 861 bin 982 dolarla 
Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 313 
bin 668 dolarlık ihracatla Belçika, 1 milyon 16 
bin 157 dolarlık ihracatla da ABD takip etti.

YENİ KİMLİK KARTLARINDAN ALANLARIN SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI

2017'DE BES KUMBARASINA YAKLAŞIK 17 MİLYAR LİRA DAHA GİRDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cum-
huriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen 
yıl 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik 
kartını aldı. Kişilerin yerleşim yerleri nüfus bilgi-
lerine göre, 2017'de Türkiye'nin nüfusu 82 mil-
yon 835 bin 90 kişi oldu.
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ASTANA'DAKİ TÜRK KÜTÜPHANESİ NADİR KİTAPLARIYLA TÜRKOLOGLARIN İLGİ ODAĞI

ALMANYA PKK'NIN EKONOMİYE VERDİĞİ ZARARI TARTIŞIYOR

ABD'DEKİ GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Alman kamuoyu, terör örgütü PYD/PKK yan-
daşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirler-
de düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdi-
ği zararı tartışıyor. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) 
eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Exp-
ress'in haberine göre, terör örgütü PYD/PKK 
yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente 
milyonlarca avroya mal oldu. Cumartesi günle-
rinin esnafın en fazla satış yaptığı günler oldu-
ğunun  hatırlatıldığı haberde,  gösteri nedeniyle 
şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu 
yüzde 25 oranında azaldığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiy-
le ülke gündeminde büyük tartışmalara neden 
olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme iş-
lemleri Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre 
mesafedeki Gary Havaalanı'nda gerçekleşti. Po-
lis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle 
havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elle-
ri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmen-
ler arasında kadınların da olması dikkati çekti. 
Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir 
grup tarafından protesto edildi. "Adalet yoksa ba-
rış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın 
karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan pro-
testocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve 
"Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Türk Kütüp-
hanesi, Türk dünyasından tanınmış Türkologla-
rın nadir çalışmalarının içinde bulunduğu 50 
bine yakın kitap ve el yazmalarıyla yerli ve ya-
bancı Türkoloji uzmanlarının ve öğrencilerin  il-
gisini çekiyor. Barış ve Uyum Sarayı'nda yer alan 
ve Uluslararası Türk Akademisi'ne (UTA) ait 
Türk Kütüphanesi'nde, Iştvan Kongur Mandoki, 
Abduveli Kaydar, Abjan Kurışjanulı, Zeki Velidi 
Togan ve diğer bilinen Türkologların çalışmaları-
nın da aralarında bulunduğu binlerce kitap ve el 
yazmalarının kopyaları bulunuyor.
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AVRUPA ÜLKELERİ SOSYAL MEDYA SUÇLULARININ CEZALANDIRILMASINDA KARARLI

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE İLKLERİ YAŞATAN PROJE

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI İSVEÇ'TEKİ UETD BİNASINA SALDIRDI

Birçok Avrupa ülkesi, sosyal medya üzerinden 
nefret söylemleri, hakaretler, yalan haberler ve 
yasa dışı içerikli paylaşımlara yönelik hukuki 
yaptırımlar uygulamakta kararlı. Almanya'da 
sosyal medya sitelerini nefret söylemleri, sahte 
haberler ve yasadışı içerikli paylaşımları hızlı bir 
şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa 1 Ocak 
itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında, açık 
bir şekilde nefret söylemi olduğu takdirde, sos-
yal paylaşım sitelerine, bu paylaşımları silmeme-
leri durumunda 50 milyon avroya kadar para 
cezası verilebilecek. Yasa aynı zamanda, sitelere 
bu içeriklerin yasa dışı olduğunun bildirilmesi-
nin ardından harekete geçmeleri için 24 saat 
mühlet tanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri  (İHH) 
İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde açılan Somali 
Uygulamalı Tarım Okulu, ülkeye tarım alanında 
ilkleri yaşattı. Modern tarım tekniklerinin öğre-
tildiği okulun uygulama bahçesinde, Somali'de 
ilk kez kavun, salatalık, patlıcan, fasulye ve sırık 
domates çeşitleri başarıyla yetiştirildi. Terör, 
kıtlık ve yoksulluğun, felaketin eşiğine getirdiği 
Somali'de faaliyetlerini sürdüren TİKA, bölgede 
insani yardımların yanı sıra eğitim, sağlık, tarım 
ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda proje-
yi hayata geçirerek, ülkenin kalkınmasına destek 
oluyor.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç 
Teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına 
terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlendi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Hare-
katı'na katılan askerlerin başarısı için öğleden 
sonra düzenlenecek "Fetih duası" programı ön-
cesinde bina, terör örgütü PYD/PKK yandaşla-
rınca saldırıya uğradı. Polisin inceleme başlattı-
ğı binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" 
ve "PKK" ifadelerinin yazıldığı bildirildi. UETD 
Stockholm Şubesi Başkanı Serhat Fırat Baran 
yaptığı açıklamada, binanın Zeytin Dalı Hare-
katı'nın başarısı için "Fetih duası" programına 
hazırlandığını belirtti. Baran, "Bizi ve diğer Türk 
sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek isti-
yorlar. Ama biz tüm Türk sivil toplum örgütleri-
nin desteğiyle programı yaptık'' dedi
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Restorasyonu tamamlanan  Sveti Stefan Kili-
sesi,  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle 
ibadete açıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu ta-
mamlanan Demir Kilise'nin açılışı için bir araya 
gelindiğini belirterek,  bu vesileyle Türkiye'de 
bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 
ve heyetine teşekkür etti.

Bulgaristan'ın bu dönem farklı bir konumunun 
da olduğunu, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı-
nın Bulgaristan'da olduğunu anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor ol-
masını uluslararası topluma verilmiş çok 
önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. 
İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla, 
farklı din ve kültürlerin bir arada barış için-
de yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha 
tüm dünyaya özellikle göstermiştir. Şu anda 
burada bakıyorsunuz bir tarafta patrikhane 
ama bir tarafta bakıyorsunuz Demir Kilise... 
Arada çok uzun bir mesafe yok, yürümeye 
kalksak 200-250 metrelik bir yer. Demir is-
kelet sistemiyle halen türünün dünyadaki 
tek örneği olan bu kilise, 1898 yılından bu 
yana, 120 yıldır ayakta duruyor. Burası Bul-
gar cemaati için ibadethane olarak hizmet 
vermenin yanında, İstanbul'un güzelliğine ve 
zenginliğine de katkıda buluyor."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, kilisenin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 

bir restorasyon geçirdiğini ancak 2011 yılında 
başlayan çalışmanın artık köklü bir restorasyon 
süreci olduğunu aktararak, "İstanbul İl Özel 
İdaresi'nin ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin katkılarıyla ve Bulgar dostlarımızla 
da işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.  Ger-
çekten zor ve ayrıntılı bir çalışmayla sonuç-
landırılan ve 15 milyon liranın üzerinde bir 
maliyetle tamamlanan restorasyon işlerini 
üstlenen ekip hassasiyetle, titizlikle bu duru-
ma getirdi ve ben kendilerini de ayrıca kutlu-
yorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  tarih boyunca 
ecdadın fethettiği yerlerde öncelikle din öz-
gürlüğü ve ibadethaneleri güvence altına al-
dığını belirtti. Ecdadın "Dininizi yaşamakta, 

ibadetlerinizi yapmakta serbestsiniz ve bi-
zim güvencemiz altındasınız" anlayışıyla on-
ları hep koruma altına aldığını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki diğer 
eserlerden daha sonra yapıldığı için adı Yeni 
Cami olarak konulan camimiz dahi Eminö-
nü'nde 400 yıllık geçmişe sahiptir. Ayasofya 
1500 yıllık tarihiyle İstanbul ile birlikte tüm 
dünyanın incisi durumundadır. Bu şehirdeki 
ve kadim coğrafyamızın dört bir yanındaki 
her bir eserin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri 
var. Camiler var, kiliseler var, sinagog, havra-
lar var, hepsi sadece İstanbul'da değil, ülke-
mizin değişik yerlerinde de bir aradalar" diye 
konuştu. 

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere 
ecdadın inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda 
İstanbul'dan Bosna'ya, Kudüs'ten Selanik'e ka-
dar çok sayıda tarihe mal olmuş fermanlarının, 
emirnamelerinin, belgelerinin mevcut olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı 
hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha 
köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölge-
lememelidir. Onun için bizde şu var; kesrette 
vahdet anlayışı var.  Bu bizim aslında tüm 
inançlara, düşünceye, vesaire yaklaşımımızı 
gösterir. Yani çoklukta birlik. Biz işte bu an-
layışla ülkemizin her köşesinde diğer dinlere 
mensup vatandaşlarımızın ibadethanelerini 
ayağa kaldırmaya, bunlara yönelik çalışma-
lar yürüttük, yürütüyoruz. Son dönemde, ül-
kemizde Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçe-
ada'daki Aya Nikola Kilisesi, İskenderun'daki 

“BİZİM ANLAYIŞIMIZ; 
KESRETTE VAHDET” 
( Çoklukta Birlik )
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Süryani Katolik Kilisesi, Diyarbakır'daki Sur 
Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep'teki 
Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda'daki Taksiyar-
his Kilisesi, Edirnekapı'daki Aya Yorgi Kili-
sesi'nin de aralarında bulunduğu 14 ibadet-
hane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise, 
bu işin finalidir, son örneğidir. Havra, şapel, 
kilise gibi dini mekanların onarımlarını önü-
müzdeki dönemde de sürdüreceğiz. İstanbul, 
Demir Kilise'deki ibadet özgürlüğü ile Filibe 
Muradiye Camisi'ndeki ibadet özgürlüğünü 
birbirinden ayırmıyoruz."

"Sürece Pozitif Katkı 
Sağladı"

Tören için İstanbul'a gelen Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov'un beraberinde Bulgaristan 
Başmüfütüsü Mustafa Aliş Hacı'yı da getirme-
sinin sürece pozitif katkı sağladığını dile getire-
rek, Borisov'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herke-
sin özgürce ibadetini yapabilmesini temin 
etmenin, devletlerin sorumluluk alanında ol-
duğuna inanıyoruz. Bugün Sayın Borisov'un 
heyetinde Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği 
Sayın Neofit ile Bulgaristan Başmüftüsü Sa-
yın Mustafa Aliş Hacı'nın beraber yer alıyor 
olması Bulgaristan'ın da bu birlikteliğe verdi-
ği öneme işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki 
dönemde bu konuda çok daha güzel görün-
tülere, çok daha samimi birlikteliklere hep 
birlikte tüm dünyada şahit olacağız."

"Türkiye Deneyimlerini 
Paylaşmaya Hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin restoras-
yon alanında oldukça birikimli ve tecrübeli bir 
ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 15 yılda ülkemizdekilerin yanı sıra 
Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney 
Asya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı içine alan 
geniş bir coğrafyada 5 binden fazla eserin 
restorasyonu Türkiye'nin katkılarıyla gerçek-
leşmiştir. Bu eserleri korumak ve yaşatmak 
gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. 
Osmanlı döneminde şimdiki Bulgaristan 
toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, ha-
mam, köprü, türbe gibi tarihi eser niteliğinde 
yapılar inşa edilmiştir. Bulgaristan'daki tari-
hi vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma 
ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise 
örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın 
muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte 
yapabiliriz. Bulgar dostlarımızla Demir Ki-
lise restorasyonunda gerçekleştirdiğimiz iş 
birliğini Bulgaristan'daki ibadethaneler ko-
nusunda da sürdürmeyi ümit ediyoruz. Sof-
ya'daki 1882'den beri ibadete açık tek cami 
olan 450 yıllık Kadı Seyfullah Efendi Cami-
si'nin restorasyonunun tamamlandığını öğ-
rendim. Bu önemli kültür mirasımızın açılı-

şını sizlerle birlikte yapmaktan memnuniyet 
duyacağımızı da ayrıca belirtmek istiyorum."

Türkiye olarak bu alandaki deneyimlerini ve 
ihtiyaç duyulması halinde katkısını Bulgaristan 
ile paylaşmaya hazır olduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek yenilenen eserlerin gerek eski eser-
lerin bakım ve muhafazasının da Bulgar 
dostlarımızca layıkıyla yapılacağından şüphe 
duymuyorum. Bulgar devletiyle dayanışma 
ve işbirliği içinde yürüttüğümüz bu projenin 
diğer benzeri projelere ilham kaynağı olma-
sını diliyorum. Bulgar cemaatimizin huzur 
ve güven içinde ibadetlerini yerine getirecek-
leri Sveti Stefan Kilisesi'nin bilinen ismiyle 
Demir Kilise'nin de restorasyonunda emeği 
geçenleri, yüklenici firma olarak Taş Yapı'yı, 
mimarından mühendisine, işçisine herkesi 
tebrik ediyorum. Bir kez daha sizlere sevgile-
rimi saygılarımı sunuyorum."
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“15 SENEDE 19 BİN 900 
KİLOMETRE YOL YAPTIK”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan,  Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Tö-
reni'nde yaptığı konuşmada,  semti olan 
Kasımpaşa'nın en hassas noktası Kasım-
paşa-Hasköy tünelinin İstanbul, ülke ve 
millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu tünelin projesinden inşasına kadar 
tüm safhalarda emeği geçenleri tebrik 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  İstanbul'a 
kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan 
Binali Yıldırım,  Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile 
eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş ve yüklenici firma yöneti-
cilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Kasımpa-
şa-Hasköy bölümünün, İstanbul trafiğini 
rahatlatmak için başlattıkları 16 tünel pro-
jesinin en önemli etaplarından biri olduğu-
nu dile getirerek, "Yedi tepeli İstanbul'u, 
16 tünelle tepelerin altından birbirine 
bağlıyoruz. Ferhat gibi dağları, tepeleri 
delerek dünyanın incisi bu güzel şehri 
hepimiz için daha yaşanabilir hale ge-
tirmenin gayreti içindeyiz. İstanbul tra-
fiğinde araç kullanan ve yolculuk eden 

herkes, tünellerin ne büyük rahatlık 
sağladığını gayet iyi biliyor" diye konuş-
tu.

Hizmete girenler ve inşası sürenlerin ya-
nında yeni projelendirilen tünellerle İs-
tanbul için toprağın altında yepyeni bir 
ulaşım alternatifi oluşturduklarını vurgula-
yan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, daha önce 
böyle bir şeyin olmadığını anlattı.

"İstanbul'un Toprağının 
Altını da Güzelleştiriyoruz" 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, metro proje-
leriyle olayı ele aldıklarında üstü ayrı gü-
zel, boğazı ayrı güzel, Haliç'i ayrı güzel, 
Marmara ve Karadeniz'i ayrı bir güzel İs-
tanbul'un toprağının altını da güzelleştir-
diklerini belirterek, "Aslında Karaköy-Be-
yoğlu arasındaki tünel, dünyanın ilk 
metro hatlarından biridir. 1875 yılında 
hizmete giren bu tünelin devamını geti-
remediğimiz için İstanbul yakın zamana 
kadar tarihi ve doğal güzellikleri, tra-
fik çilesi ile meşhur bir kent olarak hafı-
zalarda kalmıştır. Biz aradaki bu büyük 

boşluğu doldurmak için geceli gündüzlü 
çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar tünellerde 17 kilometre-
yi  bulduklarını, metroda 160 kilometreyi 
geçtiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 
68 kilometreye, metroda 355 kilometre-
ye ulaşmaktır. Daha sonrası için de 120 
kilometre yeni tünel, 650 kilometre de 
yeni raylı sistem  projemiz var. Böylece 
190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilo-
metrelik raylı sistem uzunluğuyla İstan-
bul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla 
donatmış alacağız."

Tek İstanbul sevdalısının kendisi olmadı-
ğını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sa-
natçıların en güzel eserlerini İstanbul için 
verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, en güzel şar-
kıların İstanbul için yazıldığına, en güzel 
şiirlerin İstanbul'a adandığına ve en güzel 
resimlerin İstanbul'u anlattığına işaret 
ederek, şöyle devam etti:
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"Şairlerin diliyle özetlemek gerekirse; 
sade bir semtini sevmenin bile bir ömre 
değdiği İstanbul. Gözleri kapalı dinledi-
ğim İstanbul. Adını göklere yazarsam 
düşlerimden mehtabının kaybolacağı-
na korktuğum İstanbul. Benim zaman 
mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım 
İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı 
bahtiyar İstanbul. Bir kanat vuruşunda 
bulutlarda, bir süzülüşte vatanımız dal-
galarda olduğumuz İstanbul. İki kıta-
daki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak 
semtleriyle bizi kucaklayan İstanbul. 
Sana geldim, içim umutlarla dolu, beni 
sarhoş etme ne olur dediğimiz İstanbul. 
Seni görüyorum yine, gözlerimle kucak-
lar gibi uzaktan dediğimiz İstanbul. Ru-
meli Hisarı'nda oturup bir türkü tuttur-
duğumuz İstanbul. Daha öte rahmetli 
Aşık Veysel gibi, seversen olayım yarin 
İstanbul. Evet İstanbul, işte böyle büyü-
lü bir şehirdir.

Bu şehirde doğmuş olmaktan, bu şe-
hirde büyümüş olmaktan, bu şehirde 
bedenimi, ruhumu, kimliğimi keşfet-
miş olmaktan ve bu şehirde nice güzel 
insanları, nice sadık yoldaşları tanımış 
olmaktan ve bu şehre hizmet etme şe-
refine nail olmaktan, bu şehirde aldığım 
feyzle ve güçle Türkiye'ye hizmet etmiş 
olmaktan, bu şehirden aldığım ilham 
ve özgüvenle dünyanın her köşesinde 
ülkemi temsil etmiş olmaktan, işte için-
de doğduğum Kasımpaşa'dan dolayı 
da özellikle bunu burada iftiharla ifade 
ediyorum, velhasıl kaderimin Kasımpa-
şa'da ve İstanbul'da yazılmış olmasın-
dan dolayı çok bahtiyarım. Rabbim, her-
kese böyle bir sevda nasip etsin."

Belediye Başkanı olarak seçildiği günden 
bu yana İstanbul'a hizmet ettiğini anla-
tan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, milletin 
kendisine Başbakanlık ve Cumhurbaşkan-
lığı vazifelerini tevdi ettiği günden bu yana 
hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, kentin ulaşım 
sıkıntısını çözmek için verilen mücadeleyi 
diğer 80 vilayete de teşmil ettiklerini anla-
tarak, geçen 15 yılda ülkedeki bölünmüş 
yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden 
19 bin 900 kilometre ilave ile 26 bin kilo-
metreye çıkardıklarını ifade etti.

"19 Bin 900 Kilometreyi 15 
Senede Yaptık"

Bu ülkede bölünmüş yolun 6 bin 100 ki-
lometrelik bölümün 79 senede yapıldığına 
dikkati çeken  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"İşte buna dikkat edin; biz bu ilaveyi 15 
senede yaptık. 19 bin 900 kilometreyi 
15 senede yaptık. Bizim iktidarımızın 
gücü bu, aradaki fark bu. Hepsini topla-
san bizimle mukayesesi kabil değil. Oto-
yol uzunluğunu 945 kilometre ilave ile 2 
bin 660 kilometreye ulaştırdık. Göreve 
geldiğimizde 81 vilayetimizde sadece 
6 tanesi bölünmüş yolla birbirine bağ-
lıydı şehirlerimizin. Bugün 76 şehrimiz 
bölünmüş yolla birbirine bağlı, kalan 5 
şehir arasındaki çalışmalar da bizden 
kaynaklanmayan sebeplerle gecikti. En 
kısa sürede onlar da bölünmüş yola ka-
vuşacak." 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, iktidara gel-
diklerinde toplam uzunluğu 50 kilometre 
olan 83 karayolu tünelinin bulunduğunu 
aktararak, bugün toplam uzunluğu 433 
kilometreyi bulan  341 karayolu tüneline 
sahip olunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Yüksek Hızlı Tren diye bir 
kavramla ilk kez kendilerinin döneminde 
tanıştığını belirten  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Bizden önce  Türkiye'de Yüksek 
Hızlı Tren yoktu. Niye? Çünkü bunlar yo-
lun medeniyet olduğunu bilmiyor ama 
biz 'su medeniyettir' dedik, 'yol medeni-
yettir' dedik ve bu adımları attık. Halen 
bin 213 kilometre uzunluğundaki hızlı 
tren hatları Ankara,  İstanbul, Eskişe-
hir, Konya arasında hizmet veriyor. Var 
mıydı böyle bir şey? Yok. Ankara-Sivas 

ve Ankara-İzmir başta olmak üzere çok 
sayıda istikamette hızlı tren hatlarının 
inşası da sürüyor" diye konuştu.

"Havayolu Taşımacılığı, 
Ulaşımda Başka Bir 

Devrim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava taşımacılı-
ğının da Türkiye'nin ulaşımda gerçekleştir-
diği bir başka devrim olduğunu vurgulaya-
rak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz geldiğimizde 26 havalimanı var-
dı, bunu 55'e çıkardık. Uçak sayımız 
150'ydi, şimdi 517. Dünyada en fazla 
noktaya uçan bir numaralı havayolu 
Türk Hava Yolları. 1 numara. Yolcu sa-
yısını 34 milyondan 193 milyona yük-
selterek havayolunu halkın yolu haline 
getirdik. Eski lüks otobüslerle seyahat 
ediyorduk değil mi? Şimdi o lüks oto-
büslerle yolculuk eden benim vatanda-
şım rahatlıkla uçakla gidebiliyor mu? 
Nereden nereye geldik. Geldiğimizde bir 
tane havayolu firması vardı; Türk Hava 
Yolları. Ama şimdi aklımda kaldığı ka-
darıyla 6 tane havayolu firması var. Re-
kabet orada da var. Dikkat ediniz bunlar 
sadece ulaşım alanındaki hizmetlerden 
bazıları."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, eğitimden sağ-
lığa, enerjiden sulamaya, tarımdan sosyal 
yardımlara kadar diğer alanlar da hesaba 
katıldığında 15 yılda 3,5 kat büyümüş, zen-
ginleşmiş ve güçlenmiş bir Türkiye manza-
rasıyla karşı karşıya olduklarını anlattı.



AK PARTİ ŞUBAT 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

14

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE
'EYVALLAH' DİYECEK HALİMİZ YOK"

Başbakanımız Binali Yıldırım,  Grand Ankara 
Hotel'de düzenlenen  Devlet Övünç Madalyası 
ve Beratı Tevcih Töreni'nde bir konuşma yaptı. 
Tören dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir 
araya geldiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, şe-
hitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun 
ömür diledi. 

Başbakan Yıldırım, "Bu madalyalar, şehitle-
rimizin iman dolu göğüslerine takılan şeha-
det mertebesinin yanında sadece küçük bir 
anlam ifade ediyor. Kahraman gazilerimizin 
milletin gönlündeki değerlerinin yanında 
bugün verilecek beratlar çok sembolik ka-
lıyor.  Bugün takdim edilecek devlet övünç 
madalyaları, milletimizin sizlere olan derin 
minnettarlığının, nesiller boyu sürecek bü-
yük saygısının nişanıdır" diye konuştu.

Şehit yakınlarının, bir fidan misali yetiştirdikle-
ri evlatlarını vatan ve millet uğruna şehit verdik-
lerini belirten Başbakan Yıldırım, "Evlatlarınız 
şehadetleriyle beraber bütün Türkiye'nin ev-
ladı oldu. Acıları sizinle birlikte 80 milyonun 
yüreğine düştü. Al bayrağa sarılı tabutları, 
bütün ülkemizin duaları ve tekbirleriyle son 
yolculuğuna uğurlandı. Gazilerimiz yine va-
tan ve millet savunması uğruna gazilik şerefi-
ne nail oldular" ifadesini kullandı. 

"Onlar Şanlı 
Tarihimizin 

Kahramanlarıdır"
Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda yaşadı-
ğını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam 
etti:

"Kahraman ecdadımızın, mübarek şehitleri-
mizin ve yiğit gazilerimizin fedakarlıkları ol-
masaydı, değil bin yıl, bir yıl bile bu toprak-
larda tutunamazdık. Minarelerimizden beş 
vakit yükselen ezan seslerini duyamazdık. 
780 bin kilometrekare vatan toprağının her 
köşesinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağı gö-
remezdik. Bu topraklarda bin yıldır bulunan 
Türk devlet  geleneğinin davası, insanlık da-
vasıdır.  Davamız, barış ve kardeşlik davası-
dır. Yakın geçmişte terörle mücadelede, 15 
Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit 
düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın 
önemli neferleridir. Her biri günümüzün Al-
parslan'ı, Fatih Sultan'ı, Mustafa Kemal'idir. 
Onlar din-i mübin-i İslamın, kutlu medeniye-
timizin, şanlı tarihimizin kahramanlarıdır."

Türk milleti ile Türk devletinin, kahraman şehit-
lerin ailelerinin ve gazilerin her daim  yanında 
olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Devleti-

mizin her kurumu, milletin her ferdi şehitle-
rimizi ve gazilerimizi baş tacı eder ve bağrına 
basar. Bu bilinçle şehit düşen her Mehmet-
çiğimiz, her bir gazimiz bizi topraklarımıza 
daha büyük bir aşkla bağlıyor" dedi.

"Bu Aziz Millet En 
Zor Zamanlarda Dahi 
Vatanına Sahip Çıktı"

Türkiye'nin de içinde bulunduğu toprakların iki 
asırdan fazla süredir büyük oyunların, tezgah-
ların yaşandığı bir süreçten geçtiğine dikkat 
çeken Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede 
bulundu:

"Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde her türlü kirli 
plan farklı şekilde ve zamanda karşımıza çı-
kıyor. Vatandaşlarımız, askerimiz, polisimiz, 
güvenlik korucumuz zaman zaman acımasız 
saldırıların hedefi oluyor.  Türkiye, karanlık 
ellerin kirli oyunu ile diz çöktürülmeye çalı-
şılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye 
terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesin-
tisiz bir şekilde yürütecek. Ülkemize yönelen 
terör saldırılarının asıl amacı, Türkiye'yi yü-
rümekte olduğu kutlu yolculuktan çevirmek-
tir. Farklı amaçlar, farklı söylemler altında 
maşa olarak kullanılan tüm örgütlerin nihai 
hedefi, amacı Türkiye'nin yükselişini yavaş-
latmak, geciktirmektir.

Türkiye, terör belasıyla yıllardan beri aman-
sız  mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman 
vesayetçiler yoluyla karşımıza çıkıyor, kimi 
zaman terör olarak önümüze geliyor, kimi 
zaman yargı darbeleriyle kendini gösteriyor. 
Kimi zaman asker kıyafetine bürünmüş hain-
lerin saldırılarıyla karşımıza çıkıyor. Küresel 
aktörlerin de perde arkasında Türkiye'ye yö-
nelik saldırıları bizi tehlikelere karşı daha da 
açık hale getirdi ancak bu aziz millet en zor 
zamanlarda dahi bayrağına, vatanına, eza-
nına ve devletine sahip çıkmıştır. İşte en son 
örnek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 
tanklara karşı burada bulunan kardeşlerimiz 
göğsünü siper etti. Hakk'ın gücü tankın gücü-
nü yendi.  Bu bayraklar inmedi, bu ezanlar 
dinmedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin 
hiçbir milletin böyle bir mücadelesi yok, böy-
le bir şehidi yok."

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği sa-
mimi ve kararlı tutumun bazı çevrelere yeterli 
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gelmediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Şim-
di dost ve müttefik bildiğimiz bazı ülkeler 
sınırlarımıza 30 bin kişilik bir terör ordusu 
kurma hayaline kapılmışlar. Bu çerçevede 
de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı 
kullanarak bu terör yapılanmasına son ver-
mek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık" 
diye konuştu. 

Başbakan  Yıldırım, harekatın son terörist yok 
oluncaya kadar devam edeceğini belirterek 
"Bugünlerde aydın maskeli bazı tiplerin, 
çeşitli mecralarda dillendirdikleri yalan-
lara karşı da milletimizin uyanık olmasını 
istiyorum. Bilhassa Zeytin Dalı Harekatı sı-
rasında sanki Kürt kardeşlerimize yönelik 
bir operasyon yapılıyormuş gibi göstermeye 
çalışıyorlar. Bu zinhar doğru değildir. Bu en 
büyük alçaklıktır. Asıl olan, bu bölgede yaşa-
yan Arap, Kürt, Türkmen, diğer bütün etnik 
kökene sahip masum ve sivil insanları, alçak 
PKK, DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden 
kurtarmak, onları rahata erdirmek  ve ülke-
mize, sınırlarımıza yönelen her türlü tehdidi 
yerinde bertaraf etmek" değerlendirmesinde 
bulundu. 

"Yürekleri Yetiyorsa 
Buyursunlar, Yalanlarını 
Burada da Söylesinler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hü-
kümetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türki-
ye'de ve bölgede yaşayan her bir vatandaşın can 
ve mal güvenliğini esas aldığına ve öncelik ver-
diğine vurgu yapan Başbakan Yıldırım,  "Bazı 
çok bilmişler, bugünlerde Türkiye'nin bu ope-
rasyonuyla ilgili yorumlar yapıyor ancak bu 
yorumları yaparken terör örgütünün emeli-

ne, amacına bilerek yahut bilmeyerek yardım 
ettiklerinin farkında değiller. İşte bu salonda, 
gencecik fidanlarını toprağa vermiş aileler ve 
canlarıyla cenk etmiş gazilerimiz var. Eğer 
yürekleri yetiyorsa buyursunlar, yalanlarını 
burada da söylesinler" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada dolaşan bazı provokasyon 
gayretlerini de yakından takip ettiklerine dik-
kati çeken Başbakan Yıldırım, "Hiç sıkılmadan 
geçmiş olaylara ait fotoğrafları sanki Afrin 
operasyonunda çocuklar, siviller öldürülü-
yormuş gibi takdim etmekten çekinmiyorlar. 
Milletimiz rahat olsun, sosyal medya sorum-
suz medya değildir. Hiç kimsenin hukuka, 
adalete, meşruiyete uymayan çaba içerisine 
girme hakkı yoktur. Burada yaşanan, burada 
işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlan-
mıştır. Barışa hizmet eden Zeytin Dalı Ha-
rekatı'na leke sürmek isteyenlere asla fırsat 
vermeyeceğiz" dedi. 

"Kahraman Mehmetçik'imiz, Özgür Suriye 

Ordusu'na mensup kardeşlerimiz, Afrin böl-
gesinde kesin bir zafer için kararlılıkla faa-
liyetlerini sürdürüyorlar" ifadesini kullanan 
Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim kim-
senin toprağında gözümüz yok. Suriye'nin 
toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız 
ama başımıza bela olan terör örgütlerine de 
'eyvallah' diyecek halimiz yok. Biz oraya top-
raklarımızı genişletmeye değil, terörü yok 
ederek barışın hakim olduğu, huzurun var 
olduğu bir ortam oluşturmaya gidiyoruz. Ay-
nen Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi 
bu bölgeden de bütün terör unsurları temiz-
lenecek ve Suriye'den canını kurtarmak için 
topraklarımıza, vatanımıza gelen kardeşleri-
miz oraya dönüp yerleşecek, hayatını orada 
sürdürecek. Her ne pahasına olursa olsun 
bölgede oluşturulmaya çalışılan terör kori-
dorunu başlarına yıkacağız, hiç ona buna 
güvenmesinler. Unutmasınlar çay gider, kum 
kalır, bizimle burada birlikte yaşamak isti-
yorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelme-
sinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin 
başına bela olmaktan vazgeçsinler."

Milletin dua ve desteğine sonuna kadar güven-
diklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Allah 
kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle-
sin, onlara güç ve kuvvet nasip eylesin. Cena-
bı Mevlam, Türkiye'yi, milletimizi her türlü 
beladan muhafaza eylesin. Bu vesilesiyle bu-
radan şu an sınırlarımız ötesinde, yurt içinde 
vatan müdafaası için, barış için görev yapan 
kahraman askerlerimize, polisimize, jandar-
mamıza, güvenlik korucularımıza selamları-
mızı gönderiyoruz" diye konuştu.

"Türk Milleti, Türk Devleti 
Sizleri Şerefle, Şanla Yad 

Edecektir"
Başbakan Yıldırım, "Değerli askerlerimiz, de-
ğerli güvenlik görevlilerimiz emin olun ki 80 
milyon vatandaşımızın duası, desteği sizinle 
beraberdir. Değerli şehit yakınlarımız, kıy-
metli gazilerimiz, bugün sizlere tevcih edi-
lecek çok kıymetli bir madalyayı aslında siz 
bize verdiniz. Bir ömür geçse dahi bir şehidi-
mizin, tek bir gazimizin hakkını ödeyemeyiz. 
Bu ahde vefa nesiller boyu devam edecek, 
Türk milleti, Türk devleti sizleri şerefle, şanla 
yad edecektir" dedi.  
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“BİZİM BİR KIZILELMAMIZ VAR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan, Beştepe Millet ve Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi 
Odası 54. Yıl Ödülleri Törenine katıldı. 

Dünyada Ankara gibi sonradan başkent 
ilan edilmiş şehirlerin, genellikle sade-
ce bürokratik kuruluşlardan ve onların 
destek unsurlarından ibaret olduğunu 
anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, An-
kara'nın ise sanayide, ticarette, tarımda, 
eğitimde, kültür ve sanatta iddia sahibi bir 
şehir olduğunu ispat ettiğini kaydetti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ili sınır-
ları içinde faaliyet gösteren  13 organize 
sanayi bölgesinin üretimin her alanında 
Türkiye'ye ve dünyaya hizmet verdiğini be-

lirterek, bunlardan üçünün Ankara Sanayi 
Odası tarafından kurulduğunu söyledi. 

 "Yakın Tarihin En Büyük 
Mücadelesi"

Türkiye'nin bir istikrar ve istikbal dava-
sı olduğuna işaret eden  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Bu davada hudutlarımızın 
güvenliği ne kadar önemliyse, ekonomi-
mizin güçlenmesi, gelişmesi de o derece 
ehemmiyete sahiptir. Çünkü güçlü bir 
ekonomik zemine oturmayan özgürlük 
mücadelelerinin kalıcı zaferlere ulaşma 
imkanı da yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kahra-

man güvenlik güçlerinin sınırların içinde 
ve dışında yakın tarihin en büyük müca-
delelerinden birini yürüttüğünü belirterek, 
bir yandan bölücü terör örgütüyle diğer 
yandan FETÖ ihanet çetesiyle, irili ufaklı 
daha pek çok terör oluşumuyla mücadele-
nin devam ettiğini söyledi. 

"Olay Terör Koridorunu Yok 
Etme Meselesidir"

Türkiye sınırları boyunca oluşturulmak is-
tenen, milli birliği ve toprak bütünlüğünü 
tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri 
Fırat Kalkanı Harekatı'yla vurduklarına 
dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:
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"Bazı yazar çizerler, özellikle bizim bu 
operasyonlarımızı 'Kürtlere karşı yapıl-
mış operasyonlar' olarak ilan edip he-
deften saptırma gayreti içine giriyorlar. 
Şunu çok açık, net söylüyorum, bizim 

Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz 
yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi 
de değildir. Olay terör koridorunu bizim 
yok etmemiz meselesidir.  Böyle bir an-
layışı, böyle bir yazıyı yazan da eğer kal-
kıp gerçekten bu ülkede az çok mürek-
kep yalamış, hele hele askerin içinde de 
görev almış birileri olursa bu bizi ciddi 
manada üzer. Dolayısıyla Kürt koridoru 
nedir, terör koridoru nedir, bunu ben bu-
rada anlatacak değilim. Bunu kendileri-
nin anlaması lazım.

Şu anda Suriye'nin kuzeyinde bize karşı 
yönelmiş kaç yıldır devam eden tacizler 
var. İşte bugün Hatay'da enerji santrali-
mizin olduğu yere attıkları havanla bir 
şehidimiz var. Tabii ki böyle bir müca-

dele içinde şehidimiz de gazilerimiz de 
olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. 
Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, 
ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri 
duramayız.  Bu konudaki kararlılığımız 

ortadadır."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Afrin hallo-
lacaktır" dediklerini anımsatarak, şöyle 
devam etti:

"Afrin'den geri adım atmak yok. Biz 
bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, 
mutabakatımız var. Diğer koalisyon 
güçleriyle de konuştuk. Amerika'yla da 
konuştuk. Ama biz Amerika'yı bir şeye 
ikna edemedik. Neydi o? Biz kendileri-
ne dedik ki 'Siz DEAŞ terör örgütü ile 
mücadeleyi niçin bir terör örgütüyle 
yapıyorsunuz? Niçin PYD, YPG, PKK 
gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz? Gelin 
bunu stratejik ortağınız olan Türkiye'y-
le beraber yapın. Beraber yapalım, biz 

buna varız. Onları bir kenara koyalım, 
terörü güçlendirmeyelim.' Dediler ki 
'Generallerimiz bize, Türkiye'nin bu işe 
tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli de-
ğil dedi.' Bende dedim ki, 'Bakın yanlış 

söylüyorsunuz, sizin generalleriniz size 
yanlış söylüyor.'" 

"Siz Yolunuza, Biz 
Yolumuza"

Bunları ikili görüşmede de, heyetler ara-
sı görüşmede de ABD Başkanı Donald 
Trump'a söylediğini aktaran  Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, "Fakat dinlemediler. 'Siz 
bilirsiniz' dedik. Siz yolunuza, biz yolu-
muza" dedi.

Amerika'nın bu bölgeye zırhlı taşıyıcılar-
dan mühimmata varıncaya kadar 5 bin 
TIR silah getirdiğine dikkati çeken  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bütün bunların terör 
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örgütlerine dağıtıldığını dile getirdi.  

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bugün Suri-
ye'nin kuzeyinde Amerika'nın 20 üssü ol-
duğunu ifade ederek, bunları Türk halkı-
nın bilmesi gerektiğini söyledi. 

Kimsenin "Bizim haberimiz yoktu, bil-
miyorduk" deme lüksünün olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu 
anda 2 bin kadar kargo uçağıyla ayrıca 

bu bölgeye silah taşımıştır. Bütün bun-
lar söylendiği zaman bir de bize maale-
sef doğru konuşmuyorlar. Bunların hep-
sini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç 
olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar, 
bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rus-
ya'yla yaptığımız görüşme çerçevesin-
de şu anda  yolumuza devam ediyoruz. 
Afrin'de Mehmetimiz, Mehmetçiğimiz 
görevini ifa ediyor, ifa etmeye de devam 
edecek" diye konuştu.

Herkesin gözü önünde Suriye toprakla-
rının bir kısmı üzerinde, bölgede, bölge 
halklarının tarihi, kültürel ve sosyolojik 
gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olma-
yan bir yapının inşa edilmeye çalışıldığını 
ifade eden  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu 
yapı Türkiye için ne kadar büyük tehditse, 
Suriye, Irak, İran ve hatta tüm bölge için 
de aynı derecede hayati bir tehdit olduğu-
na işaret etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye'de şu 
anda 3,5 milyon Suriyelinin  bulunduğu-
nu anımsatarak, "Biz diyoruz ki Kuzey 
Suriye'de nasıl Cerablus'ta,  Bab'da 2 bin 
kilometrekarelik alan kontrolümüzdeyse, 
Cerablus'a 100 bin insan geri döndüyse, 
yerleştiyse, oranın kendi halkı oraya dön-
düyse, aynısı Afrin'de olacak, aynısı inşal-
lah İdlib'de de olacak. Bizdeki Suriyeli 
kardeşlerimiz kendi topraklarına, kendi 
vatanlarına, kendi evlerine dönme imka-
nını da böylece bulacaklar" diye konuştu.

"Tarih Bunun Şahididir"

"Biz kendimizle birlikte bölgemizde-
ki tüm kardeşlerimizin güvenliğini, 
huzurunu ve geleceğini savunuyoruz" 
diyen  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Halen ülkemizde hayatlarını sürdüren 
3,5 milyon Suriyeli misafirimizin kendi 
yurtlarına, evlerine dönebilmelerinin, 
bizim sağlayacağımız huzur ve güven 
iklimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. 
Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu bizzat 
yaşayarak gördük. İdlib'de ve Afrin'de 
de aynı huzur ve güven iklimini tesis et-
tiğimizde, yüz binlerce Suriyeli kardeşi-
miz, kendi yurtlarında, kendi evlerinde 
hayatlarını sürdürme imkanına kavuşa-
caktır. Bu açık gerçeğe rağmen, yaptığı 
meşru operasyonlar sebebiyle Türki-
ye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Su-
riye halkının sıkıntılarının çözümü ve 
geleceği değildir. 

Yaklaşık 6 milyonu ülke dışında olmak 
üzere 13 milyon Suriyelinin çektiği acı-
lar, başkalarının umurunda olmayabi-
lir ama bizim umurumuzdadır. Çünkü, 
bunların hepsi de Arabıyla Türkmeniy-
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le, Kürdüyle bizim kardeşimizdir, tarih 
bunun şahididir."

Türkiye'nin Afrin'de Kürtlere karşı değil, 
oradaki terör örgütüne karşı mücadele et-
tiğinin altını çizen Erdoğan, Afrin'de yüzde 
55 Arap, yüzde 35 civarında Kürt, kalanın 
ise Türkmen olduğunu söyledi.  Cumhur-
başkanı  Erdoğan, "Kimse kalkıp da 'bu 
böyledir' diyemez ama orada bir terör 
örgütü var. Çok yakında görülecektir ki 
terör örgütünün baskısı ortadan kalktı-
ğında bize en büyük teşekkür Afrin'deki 
Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden 
gelecektir" dedi.

"Operasyonumuza 
Vatandaşlarımızın Tamamı 

Destek Veriyor"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

"Şu anda ülkemizdeki PKK gibi, Suri-
ye'deki PYD de Kürtler için değil, bölge 
üzerinde çok farklı emelleri, projeleri, 
planları olan güçler için savaşıyor. Kan 
döküyor, can alıyorlar. Bu hain projenin 
nihai hedefinin Türkiye olduğunu gör-
memek, anlamamak için kusura bak-
mayın, aptal olmak gerekir. Bu ülkede 
kimse saf değil, aptal da değil. 

Zihnini ve ruhunu emperyalist güçle-
re kiraya vermiş bir avuç hain dışında 
hangi görüşte, hangi meşrepten, han-
gi kökenden olursa olsun tüm Türkiye 
Cumhuriyeti devleti vatandaşları ger-
çekleri görüyor, biliyor. Bunun için de 
Afrin operasyonumuza vatandaşlarımı-
zın tamamı çok güçlü destek veriyor. 
Camilerimizde edilen dualardan, ope-
rasyona giden askerlerimizi yolda dur-
durup alınlarından öpmeye kadar ger-
çekten gözyaşlarıyla takip ettiğimiz nice 
güzel hadiseye şahit oluyoruz. Diyor ya 
"Bizim 'nereye gidiyorsunuz', sualine 
cevabımız, 'Kızılelma'ya gidiyoruz.'" 
Mesele bu. Evet, bizim bir Kızılelmamız 
var. Bunu, yaklaşık bir ay kadar önce de 
yine Külliye'de yaptığım bir konuşmada 
açıklamıştım. Biz, o hedefe doğru gidi-
yoruz."

Kahraman askerleri, şair Mehmet Akif Er-
soy'un "Ordunun Duası" isimli şiirinden 
mısralar okuyarak selamlayan  Cumhur-
başkanı  Erdoğan, "El-Bab'dan İdlib ve 
Afrin'e kadar, bilinen ve bilinmeyen pek 
çok yerde 'istiklalimiz ve istikbalimiz 
için ölürsem şehit, dönersem gaziyim' 
diyerek,   kahramanca mücadele eden 
tüm askerlerime Rabbim'den kolaylık-
lar ve zaferler diliyorum. Rabbim, Meh-
medimize dayanma gücü versin, Rab-
bim Mehmedimizin işini asan eylesin" 
dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, sürekli Başba-
kan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komu-
tanlarıyla iletişim içinde olduklarını ifade 
ederek, harekata ilişkin gelişmeleri her an 
yerinde takip ettiklerini dile getirdi.

Operasyonun ne zaman biteceğine ilişkin 
olarak da Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

"Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı 
gibi, hedeflerine ulaştığında sona ere-
cektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de 
enteresan, Amerika, 'Süre belli olma-
lı, fazla uzun olmamalı'. Peki o zaman 
ben de Amerika'ya soruyorum, Afga-
nistan'da sizin süreniz belli oldu mu, ne 
zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden 
önce siz Irak'a girdiniz. Irak'ta bitti mi 
bu süre, hala Irak'tasınız. Şimdi kalkıp, 
buraya da girdiniz, koalisyon güçleriy-
le buradasınız. Bunun süresi olur mu? 
Böyle bir savaş, matematik bir olay de-
ğil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsın? Bun-
ları anlamak mümkün değil.

Ne zaman iş biterse, bizim orada durma-
ya da zaten merakımız yok, çekilmesini 
biliriz. Bunun için de birilerinden icazet 
almak gibi bir derdimiz  yok. Bunu da 
bilmeniz lazım." 
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"NETİCE ALINANA DEK 
SÜRECEK"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, Genelkur-
may Başkanı Hulusi Akar, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli ile Hatay'daki 
Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette, 
Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi 
aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı 
Harekatı'nın sevk ve idaresinden so-
rumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki 
Harekat Merkezi'nde görev yapan as-
kerlere hitaben yaptığı konuşmada, 
ulusal güvenliği sağlama nedeniyle 
Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun 
bölgeyi terör unsurlarından temizle-
meyi amaçladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulvi bir gö-
rev icra ettiklerini hatırlattığı askerle-
re başarı dileklerini de iletti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, daha son-
ra da harekatla ilgili daha detaylı bil-
giler aldığı toplantı esnasında, video 
konferans aracılığıyla Genelkurmay 
Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava 
Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Ko-
mutanlığı'ndaki harekat merkezleriyle 
canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, video kon-
ferans aracılığıyla yaptığı hitapta da 
Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alına-
na dek süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında 
gözü olmadığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Afrin'in de terör unsur-
larından temizlenmesinin akabinde 
asli sakinlerine teslim edileceğini söy-
ledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin te-
rörden temizlenmesinin Türkiye'deki 
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de 
hızlandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Hatay'da 
bulunduğu esnada Mogadişu'daki So-
mali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı 
ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müş-
terek Kuvvet Komutanlığı'yla da video 
konferansla bağlanmak suretiyle söz 
konusu üsler hakkında bilgi aldı.
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"İNANIRSANIZ 
BAŞARIRSINIZ"

Başbakanımız Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Ha-
rekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Or-
du'nun Hatay'daki harekat merkezini ziyaretin-
de askerlere hitap etti.

Harekatın bekledikleri ve planladıkları şekilde 
devam ettiğini bildiren Başbakan Yıldırım, za-
man zaman hava şartlarından kaynaklı olum-
suzluklar yaşandığını ama gelip geçici olan bu 
durumun da aşılacağını vurguladı.

Türkiye'ye yönelik bugüne kadar gerçekleşen 
90’ın üzerindeki roket saldırısında şehitler oldu-
ğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, "Dün maa-
lesef bir tankımız hedef alındı ve 5 kahraman 
askerimiz şehadet şerbetini içti. Dolayısıyla 

bu harekatla ilgili bazı ülkelerden gelen yo-
rumlar ve rahatsız edici beyanatların hiç ama 
hiç önemi yok. Mesele vatandaşımızın can ve 
mal güvenliği olursa, mesele hudutlarımızın 
emniyeti olursa, mesele terör örgütünün ül-
kemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri 
olursa gerisi teferruattır. Arkalarında kim 
olursa olsun bizim için fark etmez" diye ko-
nuştu. 

"Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir dev-
lettir, bu millet büyük bir millettir" ifadesini 
kullanan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün cenazede de gördük yediden yetmi-
şe, çocuğundan dedesine varıncaya kadar 

bütün vatandaşlarımız tek vücut birlikte 
teröre lanet okuyor, kahraman askerimize, 
polisimize, jandarmamıza dua ediyor. Dolayı-
sıyla işiniz kolay değil ama Türkiye Cumhu-
riyeti tarihine baktığımız zaman bundan çok 
daha zor şartlarda memleketin istiklalini, 
geleceğini ecdadımız nasıl korudu ve bize bu 
cennet vatanı emanet ettiyse biz de elimizde-
ki bu imkan ve kabiliyetlerle daha fazlasını 
yapacağız. Milletimizin geleceği için çocukla-
rımızın aydınlık yarınları için bu görevi seve 
seve, gece gündüz demeden, yorulmak nedir 
düşünmeden yapıyorsunuz. Hepinizi yürek-
ten kutluyorum, hepinizin alnından öpüyo-
rum, Allah yar ve yardımcımız olsun."
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Askerlere, hükümetin bütün imkanlarıyla gö-
revin en iyi şekilde yapılması için çalıştığını ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sela-
mını kendilerine getirdiğini söyleyen Başbakan 
Yıldırım, "İnanırsanız başarırsınız" dedi. 

Başbakan  Yıldırım, daha sonra Kilis’e geçerek 
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesin-
den  terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 
yapılan roketli saldırıda büyük hasar gören Ki-
lis'teki Çalık Camisi'ne ziyarette bulundu.

Başbakan  Yıldırım, burada ilk olarak Zeytin 
Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam na-
mazı esnasında roketli saldırı nedeniyle biri 
Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 

kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Başbakan Yıldı-
rım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan cami-
de yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Baş-
bakan  Yıldırım saldırıda yaralanan caminin 
müezzini  İbrahim Aşıroğlu'na da "geçmiş ol-
sun" dedi. 

Camide Şehit Olanların Ailelerine Taziye
Başbakan Yıldırım, daha sonra Çalık Camisi'n-
de şehit olan Muzaffer Aydemir'in ailesinin evi-
ne gitti ve aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, daha sonra cami saldırısın-
da hayatını kaybeden  Suriyeli Tarık Tabbak'ın 
yaşadığı eve geçti. Aileye başsağlığı dileyen Baş-
bakan Yıldırım, yapılan duaya iştirak etti. Suri-
yeli ailenin evinde, üzerinde zeytin dalı bulunan 
Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağı 
dikkati çekti.   

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş, Başbakanlık Müste-
şarı Fuat Oktay ve Kilis Belediye Başkanı Ha-
san Kara ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.
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YILIN İLK AYINDA YURT İÇİ VE DIŞINDA

 PYD/PKK'YA AĞIR DARBE

TERÖRİST
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ760

ZANLI
GÖZALTINA ALINDI460

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), ülkenin huzur ve kardeşliğini 
bozmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

1-31 OCAK ARASINDA YURT İÇİ VE DIŞINDA

SÖZDE ÖRGÜT SORUMLUSU 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ130

1 EYLÜL 2016-1 ŞUBAT 2018 ARASINDA

DTK EŞ BAŞKANI LEYLA GÜVEN'İN DE BULUNDUĞU 137'Sİ TUTUKLANDI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
ŞEHİT OLDU     9
TERÖR SALDIRILARINDA

SİVİL YAŞAMINI 
YİTİRDİ     8
89 KİŞİ YARALANDI
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"Gülbahar" kod adlı  
HÜLYA EROĞLU 

"Bahoz" kod adlı
AHMET TEKİN

"Roni" kod adlı 
MEHMET FÜDEYİL 
AYDIN

MAVİ

KIRMIZI

GRİ KATEGORİ

YEŞİL

MOR

SÖZDE ÇATI ÖRGÜT SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, 
PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi

ABD VE AVRUPA MEDYASININ İLGİSİNİ ÇEKEN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Batı medyasınca terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı 
Zozan Temir'in, Şırnak'taki hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden olduğu saptandı

"Erhan Siser" kod adlı
EDİP YETÜT

"Taylan" kod adlı 
FERİT POLAT

"Ferhat Yılmaz" kod adlı 
MURAT DAĞ

"Sefkan" kod adlı
KENAN KAHRAMAN

"Rohat Ahmet" kod adlı
HAMDUSENA ATALA 

 "Hakkı" kod adlı
YASİN ATSAK

"Soreş" kod adlı
ŞAHABETTİN NAŞA

"Eylül” kod adlı
MURAT ÜÇER

SÖZDE SORUMLULAR
ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

"Roger Helbis" kod adlı
AKİF ABAY

"Alişer" kod adlı
ZEYNAL LEBLEBİCİ
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"KORKAKLAR 
ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Mer-
kezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması  prog-
ramına katıldı.

Buradaki konuşmasına TÜGVA mensup-
larını selamlayarak başlayan Cumhurbaş-
kanı  Erdoğan, "Beştepe Cumhurbaş-
kanlığı  Kongre ve Kültür Merkezi'ne, 
milletin evine, bu gazi mekana hoşgel-
diniz. Bildiğiniz gibi bu çevrede 29 şehi-
dimiz, 36 gazimiz var" diye konuştu.

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı 
sırasında asker, sivil ve Özgür Suriye Or-
dusu'ndan da şehitler olduğunu anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitle-
re Allah'tan rahmet dileyerek, "El Fatiha" 
dedi.

Vakıf temsilcilerine ziyaretleri için teşek-
kürlerini ileten  CumhurbaşkanıErdoğan, 
bunun, gençlerin eğitim-öğretimden iş ha-

yatına, spordan aileye kadar tüm mesele-
leriyle yakından ilgilenmek üzere kuruldu-
ğunu ifade ederek, "muvaffakiyet" diledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Yurtlarıyla, 
burslarıyla tabii burada 'kitap kafe' 
denmiş ama ben diyorum ki o ismi kıra-
athaneye çevirelim. Herhalde daha isa-
betli olur. Yani okuma evi, okuma yeri. 
'Kafe' bizim değil" ifadesini kullandı.

TÜGVA'nın kısa sürede kat ettiği mesafe-
nin şahidi olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Ülkemizin tamamın-
da gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek 
milyon gencimize ulaşılmış olması el-
bette önemlidir ama ülkemizde yakla-
şık 11 milyon ortaokul ve lise öğrencisi, 
7 milyonun üzerinde üniversite öğren-
cisi, bir o kadar da çalışan gencimiz 
olduğunu düşündüğümüzde yapılacak 
daha çok iş olduğunu görüyoruz. Tür-
kiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun 
üzerinde nüfusu bulunan bir ülke ola-

rak geleceğine ümitle bakması ancak 
bu nüfusu bilinçli ve donanımlı şekilde 
yetiştirmemizle mümkündür" dedi.

Eğitim ve öğretimin her işin başı oldu-
ğunu ancak bunun tek başına yeterli bu-
lunmadığını vurgulayan  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Gençlerimize iyi bir eğitim 
ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını 
dolduracak manevi bir iklim de sun-
mamız gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl 
cesetten ibaretse gönül dünyası ihmal 
edilmiş bir gencimizin eğitim öğretimi 
de sadece maddi bilgilerle sınırlı kalır. 
Toplumların hedeflerine ulaşabilmeleri 
için bu iki hususun birlikte inşa edilme-
si şarttır" diye konuştu.

"Hedeflerimizin Tamamına 

Henüz Ulaşamadık"

Türkiye'nin yıllarca bunlardan sadece biri-
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ne odaklanmış eğitim-öğretim sistemine 
mahkum edildiğini dile getiren  Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

"Tek kanatla uçulamayacağı gibi bura-
da da istenilen neticeye varılamamış-
tır. Biz 15 yıldır hem fiziki alt yapımızı 
güçlendirerek hem de zihniyeti değiş-
tirerek hedeflerimize uygun bir eği-
tim-öğretim sistemi kurmanın çabası 
içerisindeyiz. Hep söylediğim gibi bu 
konuda önemli mesafe kaydetsek de 
maalesef hedeflerimizin tamamına he-
nüz ulaşamadık. Bunun için önümüz-
deki dönemde önceliklerimizin başına, 
bakın sadece 'eğitim' demiyorum dik-
kat edin, eğitim-öğretim sistemimizin 
ruhunu, özünü, muhtevasını milletimi-
zin hedeflerine uygun hale getirmeyi 
koyduk. Niye? Sadece öğretim yeterli 
değil, onun yanında bir de ne olacak? 
Eğitim olacak. Bunlar birbirinden ayrı-
lamaz."

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bu konuda en 
büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum 
kuruluşlarından beklediklerini ifade etti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle 
seslendi:

"Gün çalışma günüdür, okulunuzda, 
kütüphanede, sivil toplum kuruluş-
larında, evinizde çalışacaksınız. Bi-
tip, tükenmek bilmeyen bir iştiyakla 
okuyacak, öğrenecek, düşünecek ve 
eyleme geçeceksiniz. Okulunuzda ar-
kadaş, özellikle de arkadaş çevrenizde 
fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. 
Çalışıyorsanız işinizle, üretiminizle, 
üretkenliğinizle mücadele edeceksiniz. 
15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde 
tankların, uçakların, helikopterlerin, 
silahların karşısında mücadele edecek-
siniz. Bölücü terör örgütünün çukur 
eylemlerinde, saldırılarında olduğu gibi 
yüreğinizle, bileğinizle mücadele ede-
ceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
operasyonlarında  olduğu gibi kabus 
olup, teröristlerin üzerine çökerek mü-
cadele edeceksiniz." 

Salondakilerin "Reis bizi Afrin'e götür." 
demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

"İnşallah beraber gideceğiz, gerekirse 
beraber gideceğiz" diye konuştu. 

"Milletimizin Haklılığını 

İspat Ederek Mücadele 

Edeceksiniz"

Gençlerin, sosyal medyada mesajlarıy-
la, gazetelerde yazılarıyla, televizyonda 
yorumlarıyla, toplantılarda değerlendir-
meleriyle mücadele etmeleri gerektiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 
platformda, her fırsatta davamızı anla-
tarak, ülkemizin ve milletimizin haklı-
lığını ispat ederek mücadele edeceksi-
niz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle genç-
lerin, gereken bilgiye, donanıma, iradeye, 
kararlığa, cesarete sahip olması gerekti-
ğine dikkati çekerek, 2019 seçimlerinin 
bir dönüm noktası olduğunu, her şeyden 
önce buna hazır olmaları gerektiğini söy-
ledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

"Birileri diyor ki bizim gençlerimiz-
le alakalı, 'Bizim gençlerimiz onların 
gençleri kadar cevval, hareketli değil.' 

Bizim tabii onlara verdiğimiz cevaplar 
belli. Bu zaten sandıkta görülüyor, ki-
min gençleri daha cevval, kimin gençle-
ri daha hımbıl. Fakat ben bir şey daha 
söylüyorum, 'Bu defa sandıklar öyle 
patlamalı ki bunlar bir defa ne oldukla-
rına, ne olacaklarına pişman olsunlar.' 
Öyleyse üniversitelerde bütün genç ar-

kadaşlarımızla çok ciddi diyalog içinde 
olacağız. Onları saflarımıza çekeceğiz. 
Aynı şekilde lisede. Biliyorsunuz, son 
sınıf öğrencileri de oy kullanacaklar. 18 
yaşa, 30 yaştan buraya seçme ve seçil-
meyi indiren biziz. Bu ne demektir, biz 
gençliğimize güveniyoruz ama onlar 
gençliğimize güvenmediler. Çünkü biz, 
Fatih Sultan Mehmet'in 18, 19 yaşında 
bir çağı kapatıp, bir çağı açtığı ecdadın 
torunlarıyız da onun için."

"Korkaklar zafer anıtı dikemez" diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 
ecdadın yedi düvelin üzerine gelmesine 
rağmen korkmadığı için zaferlere ulaş-
tığını, İstiklal Harbi'nde tüm yokluklara, 
sıkıntılara rağmen cesaretle düşmanın 
denize döküldüğünü anımsattı.
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AFRİN MİLLİ SİLAHLARLA TERÖRİSTLERE DAR EDİLİYOR

NÜFUZ EDİCİ BOMBA (NEB)
Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı 
kullanılmak üzere tasarlandı. Delme 
etkinliği en az 2.1 metre

ATAK HELİKOPTERİ (T129)
Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için tasarlanmış olan T129 
ATAK, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için 
optimize edilmiştir. Yakın hava desteği görevleri için T129 ATAK, 76 adete 
kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm 
top ile donatılmıştır.

SİHA/İHA
(Bayraktar TB2)
Uçuş İrtifası
24,000 feet

Havada Kalış Süresi
24 Saat

GPS bağımlılığı olmaksızın dahili 
sensör füzyonu ile seyrüsefer 
özelliği

CİRİT
(Lazer güdümlü Füze)

Menzil
Azami 8 km

Harp Başlığı
Çok Maksatlı Başlık
Yüksek İn�laklı Başlık

Platformlar
AH-1W, T-129 ATAK ve 
MIL-STD-1760 Arayüzüne 
Sahip Tüm Platformlar

Hedef Tipleri
Ha�f Zırhlı/Zırhsız 
Araçlar, Silahlı 
Birlikler

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİLAH 
SİSTEMİ (TR-122 SAKARYA)
Çap                                          
122 mm
Namlu Sayısı                           
2 x 20
Namlu Uzunluğu                     
3 m
Min. Salvo Aralığı                   
0.5 Sn
Yükseliş                                   
0-55°
Yan                                          
± 110°
Ağırlık                                      
~23 ton
Uzunluk                                   
9.2 m
Genişlik                                   
2.5 m
Yükseklik                                 
3.1 m
Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik 
Vinç kapasitesi 15 ton
Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım araç, silah ve mühimmatla 
terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına Afrin'i dar ediyor
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HASSAS GÜDÜM KİTİ (HGK)
40.000 ft irtifa için 15 NM ve 25.000 ft irtifa için 
8 NM menzil

6 m vuruş hassasiyeti

20o-70o arasında ayarlanabilir vuruş açısı

ANS ve KKS/ANS ile güdüm tiplerinde yüksek 
hassasiyet

FIRTINA OBÜSÜ (T-155)
47 ton ağırlığında
65 km hıza sahip
40 km atış menziline sahip
5 mürettebat kapasiteli
52 kalibre namlulu

SERHAT HAVAN TESPİT RADARI
L-Bant yayın frekansı

6 km operasyonel havan
tespit/takip menzili

Elektronik Taramalı Aktif Dizi
Anten Yapıları

Aynı Anda Birden Çok Atışın Tespiti

Arazi Silueti Tarama Yeteneği

Komuta kontrol merkezi üzerinden
uzaktan komuta 

Milli Piyade
Tüfeği (MPT-76)
Aksesuarlarıyla birlikte 413 parçadan oluşuyor

G-3 gibi etkili, M-16 gibi pratik bir silah olarak 
nitelendiriliyor

Teleskopik dipçiğe sahip

Dakikada 700 mermi atıyor

Etkili menzili 600 m

Çatal ayağı aynı zamanda el tutamağı vazifesi 
görüyor

Üzerindeki pikatini raya, gece görüş dürbünü 
gibi her türlü cihaz takılabiliyor

KORAL
(MOBİL ELEKTRONİK HARP SİSTEtMİ)
Askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir 
frekans bandında çalışan Elektronik Destek 
Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz 
Sistemi’nden (KORAL ET) oluşuyor

MAM-L
Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Muhimmat
Azami menzil: 8+ km

Hizmet sınırı: 16.500 feet

Harp başlığı: ~ 10 kg, yüksek infilaklı 
parçacık etkili

Ağırlık: 22.5 kg

Çap: 160 mm

Boy: 1.000 mm

Sabit ve hareketli yer hedeflerine karşı 
kullanım imkanı
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CUMHURBAŞKANIMIZ’DAN 
SİHA’YA İMZA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) 
Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulu-
nan pilot montu giyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetki-
lilerden bilgi aldı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda aktif olarak kul-
lanılan yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı 
(SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililer-
den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir SİHA'ya imzasını attı.

Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet 
Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 
ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk 
Bayraktar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde-
kiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektir-
di.
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BAYRAKTAR TB2 HAKKINDA
Bayraktar İnsansız Hava Aracı Projesi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan keşif 
gözetleme ve hedeflerin etkisiz hale ge-
tirmesi ihtiyacı doğrultusunda Savunma 
Sanayii Müsteşarlığımızca yürütülmekte 
olup, İHA üretimi Baykar Makina tarafın-
dan yapılmaktadır.

Orta İrtifa ve Uzun Menzil (MALE Medium 
Altitude Long Endurance) sınıfı İHA kon-
septine uygun olarak geliştirilen Taktik İn-

sansız Hava Aracı Sistemi, milli ve özgün 
tam otomatik uçuş kontrol özellikleri, üç 
yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi, öz-
gün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygula-
maları ile dünya klasmanında en ileri tek-
nolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif 
ve gözetleme araçlarından birisidir.

Bayraktar İHA Sistemi, 24.000 feet ope-
rasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 
150 km haberleşme menzili, 70 knot seyir 

hızına sahiptir. 12m kanat açıklığı, 650 kg. 
maksimum kalkış ağırlığı ve 55 kg faydalı 
yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operas-
yonel olarak kullanılmakta olan Bayraktar 
TB2, MAM ve MAM-L mühimmatları ile 
UMTAS füzelerini kullanabilmektedir.



AK PARTİ ŞUBAT 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

32

RÖPORTAJ
ZEYTİN DALI HAREKÂTI YÜKSEK ORANDA MİLLİ 

İMKÂNLARLA GELİŞTİRİLMİŞ VE ÜRETİLMİŞ 
HARP SİLAH, ARAÇ VE MÜHİMMATLARININ 

KULLANILDIĞI BİR OPERASYONDUR

NURETTİN
  CANİKLİ
Milli Savunma Bakanı

“Zeytin Dalı Harekâtı” adıyla Afrin’deki terör un-
surlarına yönelik başlatılan operasyonun ülkemiz 
adına önemini değerlendirir misiniz?
PYD/YPG/PKK terör örgütü sınırlarımız boyunca Suriye’nin 
kuzeyine yerleşmiş, demografik yapıyı değiştirmiştir. Terör 
örgütü bölgede yaşayan halklara asimilasyon uygulamakta 
ve onları göçe zorlamaktadır.

Aynı zamanda PYD/YPG’nin, PKK’nın Suriye kolu olan bir 
terör örgütü olduğu çok net bir şekilde görülmekte, PYD/
YPG, PKK ile aynı yerden yönetilmekte, PKK ile aynı terörist 
havuzunu kullanmaktadır. 

Özellikle ABD tarafından terör örgütü yoğun bir şekilde 
silahlandırılmakta ve Suriye’nin kuzeyinde siyasi terör ya-
pılanması için desteklenmektedir. ABD’nin terör örgütüne 
verdiği desteği kesmesi için, bu konuda ABD’yi ikna etmek 
için bütün yollar denenmiştir. Ancak tüm çabalar sonuçsuz 
kalmıştır. Burada terörün kontrolünde bir siyasi yapılanma 
ve devlet oluşumu çalışmalarını hızlandırmışlardır. Ülkemi-
ze yönelik terör tehdidi her geçen gün büyümektedir.

Bu harekât gerçekleşene kadar Afrin’de yuvalanan terör 
örgütü tarafından hem Türkiye’ye hem de Fırat Kalkanı Ha-
rekât alanı ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem 
noktalarına 700’den fazla saldırı gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu ülkemizin top-
rak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, sınırlarımızı 
güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını 
korumak amacıyla yapılmaktadır.

Harekât uluslararası hukuk açısından da meşru ve haklıdır. 
Harekâtın uluslararası meşruiyeti Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin Terörle Mücadeleye Yönelik 1624 (2005), 
2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararlarına dayanmakta-
dır. Ayrıca Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci madde-
si, ülkemize toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde 
meşru müdafaa hakkı sunmaktadır.

Harekâtla ilgili olarak uluslararası toplum zamanında bil-
gilendirilmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ve NATO 
yetkilileri harekâtın başlamasından hemen sonra yazılı ola-
rak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik 
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Milli Savunma Bakanı

Konseyi Daimi Üyesi ülkeler ve İran başta ol-
mak üzere ilgili ülkeler de aynı gün operasyon 
hakkında bilgilendirilmiştir.

Afrin’i teröristlerden temizlemek, terör korido-
runun oluşmasına imkân vermemek, huzur ve 
istikrarın bölgede yeniden hâkim olması için 
başlattığımız harekât Özgür Suriye Ordusu’nun 
da desteğiyle başarılı bir şekilde sürmektedir.

“Zeytin Dalı Harekatı” ile birlikte de-
ğerlendirecek olursak Yerli Savunma 
Sanayii hamlelerimizi nasıl değerlendi-
rirsiniz?
Ülke güvenliğimize yönelik her türlü tehdide 
karşı bekamızı ve güvenliğimizi teminat altına 
almak için milli savunma imkân ve kabiliyetleri-
mizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Bu bilinçle yerine getirdiğimiz savunma sanayii 
faaliyetleri kapsamında bugün itibariyle kolluk 
kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
550’nin üzerinde proje yürütülmektedir. Ana 
hedefimiz Türkiye’yi savunma sanayiinde ileri 
teknoloji ve özgün tasarım anlamında küresel 
bir oyuncu konumuna getirmektir.

2002 yılında savunma sanayinde yerlilik oranı 
%18’ler civarındayken bugün bu oranı %65’ler 
seviyesine çıkarmış bulunmaktayız. Savunma 
Sanayiinde, nihai tüketici konumdan üretici ko-
numuna geçiş yapıyoruz.

Savunma sanayimiz özgün ürünleri, ana yük-
lenicileri, alt yüklenicileri ve KOBİ’leri ile ül-
kemizin en önemli sektörlerinden biri haline 
gelmiştir. Şu anda savunma sanayimizde milli 
imkânlarla üretilen ürünlerimize yönelik yoğun 
bir talep var. Özellikle ATAK Helikopterimiz, 
insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, zırhlı 
araçlarımız, akıllı mühimmatlarımız, roket ve 
füzelerimiz yüksek rağbet görüyor.

Zeytin Dalı Harekâtı yüksek oranda milli imkân-
larla geliştirilmiş ve üretilmiş harp silah, araç ve 
mühimmatlarının kullanıldığı bir operasyondur. 
Bu açıdan da önemli bir harekâttır.
Harekâtta kullanılan mühimmatın hemen he-
men tamamını yerli imkânlarla üretme kapasi-
tesine sahibiz.

Milli Taarruz Helikopterimiz olan T-129 ATAK 
Helikopterimiz ilk defa sınır ötesi bir harekâtta 
görev yapmıştır ve yapmaktadır.

Bu görev esnasında yine yerli ve milli üretim 
olan Cirit füzeleri kullanılmaktadır.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda yeni geliştirdiğimiz 
teknolojiler ile donatılan Milli İHA'larımız Af-
rin'de görev başındadır.

Yine Roketsan ve MKE tarafından üretilen Çok 
Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Sistemi silahlı 
kuvvetlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanıl-

maktadır.
MKE ve Askeri Fabrikalarımızda geliştirilen 
Fırtına Obüslerimiz terör hedeflerini tarumar 
etmektedir. 155 mm Fırtına Obüslerinde kul-
lanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli 
mühimmat ve sis mühimmatı %100 yerli ve mil-
li olarak MKE tarafından üretiliyor.

Savaş uçaklarımız teröristlerin yeraltı sığınak-
larını milli imkânlarla üretilen akıllı ve güdümlü 
mühimmat ile vurmaktadır. F-16’lardan atı-
lan akıllı ve güdümlü HGK bombaları etkin ve 
yüksek hassasiyetli vuruş özelliklerine sahiptir. 
Bombasını MKE, güdüm kitini ise ASELSAN 
yapmaktadır. 

Yine yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz Mil-
li Piyade Tüfeği MPT-76 ile ordumuz özellikle 
bu operasyonda oldukça kaliteli bir saldırı ve 
savunma kabiliyeti kazanmıştır.

Bu ve benzeri daha birçok yerli ve milli silah 
ile mühimmat Zeytin Dalı Harekâtında Silahlı 
Kuvvetlerimiz tarafından en etkin şekilde kulla-
nılmaktadır.

Şu anda savunma sanayimizin çoğu unsurunu 
gemilerimizi, denizaltılarımızı, uçaklarımızı, 
tanklarımızı, silahlarımızı, roketlerimizi, hava 
ve kara sistemlerimizi ve diğer birçok ihtiyaçla-
rımızı kendimiz tasarlıyoruz.

Kendi savunma teknolojilerimizi ortaya çıkartı-
yoruz, teknolojiyi üretiyoruz, millileştiriyoruz ve 
mevcudun katma değerini artırıyoruz. Bu husus 
günümüz savunma politikalarının önemli bir 
realitesidir.

Devletimiz tüm askeri personelimize bu amaç 
uğruna, her türlü teknolojik imkânı sunma nok-
tasında büyük bir özveriyle hareket etmektedir. 
Milli savunmamızı milli savunma sistemleriyle 
bütünleştiren adımlar atıyoruz.

Atak Helikopteri Projesi kapsamında 24 adet 

helikopter teslimatı tamamlanmıştır. HÜR-
KUŞ-A Projesi kapsamında 2 tane prototip te-
mel eğitim uçağının kabulü yapılmıştır. Sayısal 
Kokpitli HÜRKUŞ olan HÜRKUŞ-B Projesi 
kapsamında Hava Kuvvetlerimizin eğitim uçağı 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 adet uçağın 
üretim ve sistem entegrasyonu, entegrasyonu 
tamamlanan uçakların ise yer testleri devam et-
mektedir. Bir diğer yandan HÜRKUŞ-C Silahlı 
Keşif Gözetleme Uçağı’nın sözleşme faaliyetleri 
de devam etmektedir.

Gururla ifade etmek isterim ki; MKE Kurumu 
tarafından ARGE’si yapılarak geliştirilen özel-
likle konvansiyonel tip savunma sanayi ürünle-
rinde herhangi bir dış bağımlılığımız bulunma-
maktadır.

Ana muharebe tankı ALTAY, BORAN, Zeytin-
dalı Harekatında da kullandığımız FIRTINA 
OBÜS’ü ve PANTER obüsleri ile 35 mm Alçak 
Hava Savunma Sistemi olan KORKUT’un, Si-
lah Sistemlerinin üretimini yapıyoruz. Ayrıca 
Nüfuz Edici Bomba, Uzun Menzilli Akıllı Mü-
himmat gibi yeni nesil modern ve millî silah ve 
mühimmat üretim projelerini gerçekleştiriyo-
ruz.

Tamamen yerli tasarım ve üretimi hedefleyerek, 
en modern milli sistemlerle donatılmış, yakıt ve 
mühimmat kapasitesi arttırılmış yeni bir ATAK 
Helikopterini geliştireceğimiz ATAK-2 projesini 
başlatıyoruz. Turboşaft Motoru Projesi ile de 
ATAK, Stratejik İHA ve HÜRKUŞ’un motor ih-
tiyacını karşılayabilecek duruma geleceğiz.

TUSAŞ tarafından tasarımı ve üretimi yapılan 
ANKA İHA sistemlerimiz; keşif, gözetleme, 
hedef teşhis, tespit ve takip görevlerini başarılı 
bir şekilde icra etmektedir. Gerektiğinde imha 
ile emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine 
yönelik istihbarat desteğini de sağlamaktadır.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) 
Projesi kapsamında TCG Alemdar Ocak 
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2017’de teslim edilmiştir. Bu gemimiz azami 
72 saat içinde 600 m derinlikten enkaz çıkar-
ma, onarım, denizaltıdan personel kurtarma ve 
yaşam desteği sağlama gibi birçok görev icra 
edebilecek kapasitededir.

Amfibi Gemi (LST) Projesi kapsamında birinci 
gemimiz olan TCG Bayraktar’ın geçici kabulü 
14 Nisan 2017 tarihinde yapılarak Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterine alınmıştır. Bu 
gemimiz atış destekli amfibi harekât ve 120 
tona kadar zırhlı araç taşıma kabiliyetine sahip-
tir.

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında ça-
lışmalar devam etmektedir. Heybeliada ve Bü-
yükada korvetlerimiz şu anda görevdedir.

Geçen yıl denize indirdiğimiz üçüncü korveti-
miz Burgazada’nın teçhizatla donatım faaliyet-
leri devam etmektedir. Bu gemimizi 2018 yı-
lında bütün donanımlarıyla hazır hale getirmiş 
olacağız.

Milli gururumuz MİLGEM ada sınıfı korvetleri-
mizin dördüncü gemisi Kınalıada 2020 yılında 
ordumuzun hizmetine sunulacaktır. Toplam 
8 gemiden oluşan, tasarımları yerli olan MİL-
GEM projesinin beşinci gemisi İstanbul Fırka-
teyninin ilk kaynağı 03 Temmuz 2017 tarihinde 
Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Bu fırkateynin blok inşa ve kızak üstü 
montaj faaliyetlerine devam edilmektedir.

Gölcük Tersanesi Komutanlığında; 6 Adet Yeni 
Tip -Havadan Bağımsız Tahrikli- Denizaltı pro-
jesi inşaatları başlamıştır. Elde edilen kazanım-
lar Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa 
edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar 
için güçlü bir referans olacaktır.

Yeni tip denizaltı projesinin ilk gemisi olan TCG 
Pirireis’in inşasına 2015 yılında başlanmıştır. 
TCG Hızırreis ve TCG Muratreis denizaltıları-
nın inşaaları devam etmektedir. TCG Aydınreis, 

TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis denizal-
tıların kaynak atımları ise 12’şer aylık periyot-
larla ilerleyen dönemlerde yapılacaktır. İlk de-
nizaltımız olan TCG Pirireis, Nisan 2021’ de 
hizmete girecektir.

Askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn 
mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her 
türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaç-
larına cevap veren zırhlı araç üretimlerimiz son 
hızla devam etmektedir.

Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip 
Ejder Yalçın, Cobra-2, Kirpi ve benzeri zırhlı 
araçlarımız yüksek yerlilik oranıyla ülkemizde 
üretilmekte ve hizmet vermektedir. Yerli firma-
larımız tarafından üretilen bu zırhlı araçlarımız 
dünyanın birçok ülkesi tarafından açılan ihale-
lerde başarılı olmuş ve ihracatları gerçekleşti-
rilmektedir.

Uzun menzilli karadan karaya silah sistemi olan 
BORA füzesinin teslimat testi 11 Mayıs 2017 
tarihinde Sinop’ta başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Envanterde yer alan K (Kasırga) füzesinin, K+ 
projesiyle güdüm ve pod kabiliyeti eklenmiş ve 
menzili uzatılmıştır. 

Ülkemizin dış tehditlere karşı korunmasında 
büyük önem taşıyan hava savunma sistemleri 
kapsamında dışa bağımlılığı azaltmak adına 
başlatılan HİSAR ve KORKUT projeleri ile al-
çak ve orta irtifada hava savunma imkânlarımız 
millileştirilmektedir.

HİSAR projeleri kapsamında Milli Alçak İrtifa 
Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR–A’nın test 
füzesi atışını gerçekleştirdik. Füzenin uçuşu sı-
rasındaki zorlu manevralar başarı ile test edildi.  
Bu projemizde füzeler ROKETAN, radar, elekt-
ro optik, komuta kontrol ve atış kontrolü ise 
ASELSAN tarafından geliştirilmektedir.

HİSAR sistemleri etkili oldukları menzil ve irti-
fa zarfı içerisinde uçaklara, helikopterlere, seyir 

füzelerine, İHA’lara ve havadan karaya füzelere 
karşı etkili olacaktır.

Kısa adı OMTAS olan Orta Menzilli Tanksavar 
Silah Sistemlerine ilişkin çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam etmektedir. Bu füzenin azami 
menzili 4 kilometre ve ağırlığı 35 kilogramdır. 
OMTAS’ın 4 km’lik menzile uçuş süresi de tam 
30 saniyedir.

Bir de bu füzemizin uzun menzilli versiyonu 
bulunmaktadır. Kısa adı UMTAS olan bu fü-
zemizin azami menzili 8 km’dir. Füzenin 8 km 
menzile uçuş süresi ise 50 sn’dir.

Füze sistemlerimizde oldukça kritik bir tekno-
loji eşiğini atlıyoruz. 35 mm Hava Savunma 
Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı 
Mühimmat Tedariki (PMT) Projemizde önemli 
bir adım attık. Bu proje için yerli firmalarımız-
dan teklifler aldık.

Millileşme ve yerlileşme, savunma ve güvenlik 
politikalarımızda asla göz ardı edemeyeceğimiz 
bir yere sahiptir. Daha güçlü bir millet, daha 
güçlü bir devlet, daha güçlü bir ordu ve daha 
güçlü bir ekonomi için bu şarttır. Daha güçlü bir 
Türkiye için millileşme ve yerlileşme şarttır.

15 Temmuz hain darbe girişiminden son-
ra Türk Silahlı Kuvvetleri’miz yeniden 
yapılanma sürecine girdi, bu kapsamda 
kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin 
bu sürece katkısı nasıl olmuştur?
Türkiye Cumhuriyetine, demokrasimize, milli 
egemenliğimize ve tüm milletimize karşı ger-
çekleştirilen ancak demokrasi ve vatan sevda-
lılarının engellediği 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminden sonra hükümet olarak bir dizi seri 
önlemler aldık.

Fetullahçı terör örgütü en fazla zararı ne yazık 
ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve öğretim 
kurumlarına vermek istemiştir. Binlerce yıllık 
köklü geleneğe sahip askeri kurumlarımızı te-
melden sarsmak istemiştir.

Bu nedenle özellikle askeri eğitim alanında çok 
titiz düzenlemeler yaptık. Bu adımlardan birisi 
de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli 
Savunma Üniversitesi'nin oluşturulmasıdır.

Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetlerinin ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki 
eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında top-
landı, bu kurumlar yeniden yapılandırıldı.

Üniversitemizde öğrencilerin Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinde taktik, operatif ve stratejik 
düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak 
bilgi ve becerileri elde etmelerini amaçlıyoruz.

Milli Savunma Üniversitemizin eğitim öğretim-
de ana hedefi;
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• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirti-
len devletin temel niteliklerine bağlı,

• Disiplinli,

• Demokratik ilkeleri özümsemiş,

• Millî ve manevi değerlerimize bağlı,

• Tarihi ve kültüre mirasından kopmamış,

• Gelişime açık,

• Sorgulayan ancak askeri hiyerarşinin de 
bilincinde olan,

• Attıkları her adımda verdikleri her kararda 
akıl ve vicdanlarının sesine kulak veren

• Sadece ve sadece Yüce Türk milletinin em-
rinde

• Personel yetiştirmektir.

21’inci yüzyılda bilgi çağının bir gereği olarak 
kaliteli insan faktörünün öne çıktığını hepimiz 
bilmekteyiz. Bu bağlamda, harp enstitüleri ve 
araştırma enstitülerinde öğrenci subayların bil-
giyi araştıracak ve doğru bilgiye ulaşacak nite-
likte bireyler olmasına önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin eğitiminde özellikle uluslara-
rası ilişkiler alanına temas ediyoruz. Buradaki 
vatan evlatlarının küresel ve bölgesel güvenlik 
politikalarını yakından takip edebilecek, değer-
lendirecek ve yorumlayacak donanıma sahip bir 
şekilde yetişmelerine ağırlık veriyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uluslara-
rası ortamlarda görev yapabilecek ve bilimsel 
gelişmeleri takip edebilecek seviyede ingilizce 
eğitimi vermek maksadıyla, Harp Okullarında 
ingilizce hazırlık sınıfı açılmış ve Harp Okulları 
beş yıla çıkarılmıştır.

Harp Okullarına müracaat eden öğrenci sayısı; 
2016 yılı içerisinde 108.023 iken, 2017 yılında 
yaklaşık 4 kat artış göstererek 436.816 kişiye 
ulaşmıştır.

Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokul-
larında, 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi 
için askeri öğrenci alım faaliyetlerinin tamam-
lanmasıyla birlikte, harp okullarında 3.912, 
astsubay meslek yüksek okullarında 2.370 ol-
mak üzere toplam 6.282 askeri öğrenci eğitim 
görmektedir. Ayrıca 23 dost ve müttefik ülke-
den toplam 740 misafir askeri öğrenci de Milli 
Savunma Üniversitemiz bünyemizde öğrenim 
görmektedir.

Harp Enstitülerimizde de 291’i Türk 15’i ya-
bancı olmak üzere toplam 306 subay öğrenim 
görmektedir.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?

Partimiz şu ana adar girdiği her seçimden Al-
lah’a çok şükür zaferle çıkmıştır. Çünkü mille-
timizin AK Parti’ye olan inancı ve güveni hiçbir 
zaman eksilmemiştir.

AK Parti içinden çıktığı coğrafyaya, kültüre, 
halkına yabancı bir parti değildir. AK Parti biz-
zat bu milletin bu toprakların içinden çıkmış, 
bu coğrafyaya paralel olarak asırlar öncesi ile 
bağlantısını koparmamış, gerek kültürel gerek 
tarihi gerek coğrafi geçmişinden kopmamış, mi-
rasına sahip çıkmış bir partidir. AK Parti halkın 
içinden gelen, halkını kucaklayan, halkının da 
aynı şekilde kucakladığı, toplumu okuyan, top-
lumuna yabancı olmayan bir partidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlattıklarımı 
“AK Parti’yi Millet Kurdu, Biz Sadece Tabe-
lasını Astık” şeklinde çok güzel bir biçimde 
özetliyor. Bu ifade aslında geçmişin, şimdinin 
ve geleceğin bir özetidir. AK Parti’nin milletine 
yabancı olmayan, milletiyle dertleşen, milletine 
asla sırtını dönmeyen, oy versin vermesin her 
kesimi, herkesi kucaklayan, istişareye, görüş 
alışverişine önem veren, ben dedim oldu, ben 
yaptım olduculuktan uzak bir Parti olmasının 
önemli bir payı vardır. Bu bir realitedir. Bu AK 
Parti’dir.

15 yılda ekonomi alanında, sosyal alanda, kül-
türel alanda, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
altyapıya, refahın toplumun her tabanına yayıl-
masından tutun savunma sanayiine, belediye-
cilikten tutun uluslararası siyasi karar alma sü-
reçlerindeki etkinliğimize kadar her alanda, her 
kulvarda, her dönemde sağlam, kararlı, mantık-
lı, inançlı ve istikrarlı atılımlar yaptık.

Bu 15 yılda edilgen pozisyondan etken pozisyo-
na geçtik. Reaktif karar alma sisteminden çık-
tık, proaktif düşündük. Geçmişin tecrübelerin-
den yararlanarak şimdiyi analiz ettik ve geleceği 
okuduk. Eskiden olduğu gibi sadece tepkisel 
davranmadık, etkisel mekanizmalarımızı üst 

düzey çalıştırdık. Her şeyden önce milletimi-
ze inandık. Milletimizin potansiyeline inandık. 
Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan 
bu toprakların gücüne inandık. Milletimiz de 
bizlere inandı. Hep birlikte 15 yılda bu ülkeyi 3 
kat büyüttük.

Sayın Cumhurbaşkanımız 19 yıl önce Pınarhi-
sar Cezaevine doğru yola çıkarken, “Bu şarkı 
burada bitmez” demişti. Bu şarkı bitmedi, ba-
kın hala çalıyor. Bu şarkı asla bitmeyecek. Çün-
kü milletimiz bu şarkıyı çok sevdi. Milletimiz po-
tansiyelini gördü, gerçek gücünü gördü. Çünkü 
milletimiz başkalarının, başka ülkelerin başarı 
hikâyesini dinlemekten bıkmıştı, yorulmuştu. 
Şimdi artık bütün dünya Türkiye’yi dinliyor.

İşte AK Parti bu nedenle her seçimden alnının 
akıyla çıkıyor. Bu haklı gurura, bu haklı sevin-
ce sokakta bizzat şahit oluyoruz. Gittiğimiz 
her toplantıda, katıldığımız her mitingde, her 
ortamda bu heyecanı vatandaşımızla birlikte 
yaşıyoruz.

Daha kat edecek çok yolumuz var. Bunlar daha 
başlangıç diyoruz. Allah’a çok şükür bu inançla, 
bu azimle, bu kararlılıkla, bu sağduyuyla, bu hız-
la üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. 

Her Şeyden Önce 
Milletimize İnandık

,,
,,
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ZEYTİN DALI
H A R E K Â T I

“Zeytin Dalı” Harekâtı Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 20 
Ocak 2018 günü, saat 17:00’de başladı ve 
planlandığı gibi devam ediyor. Rabbim, or-
dumuzu muzaffer eylesin, cesaret, iman ve 
kararlılıkla hedefine yürüyen kahraman Meh-
metçiğimizin ve sahada vazife yapan devlet 
görevlilerimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Afrin bölgesindeki PKK-YPG ve DAEŞ terör 
örgütlerine mensup teröristleri, onlara ait ba-
rınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri 
hedef alan Zeytin Dalı Harekâtı; güney sını-
rımızda oluşturulmaya çalışılan, sınırlarımızı, 
ülkemizin bütünlüğünü ve milli menfaatleri-
mizi tehdit eden terör kuşağı ortadan kaldı-
rılıncaya, dost ve kardeş bölge halkı eli kanlı 
terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurta-
rılıncaya kadar devam edecektir.

Devlet Başkanımız ve Başkomutanımızın çok 

açık ve net olarak ifade ettiği gibi Afrin’de baş-
layan operasyon Mümbiç ile devam edecek, 
Fırat’ın batısından doğusuna sınırımız tama-
men terör unsurlarından arındırılacaktır.

Milli gücüne dayanan tam bağımsız bir ülke 
olabilmek için bu harekatı yapmaya mecbu-
ruz ve hedefimize doğru emin adımlarla ve 
kararlılıkla yürümekteyiz. 

Bu yürüyüşte iki büyük sermayemiz var. Bi-
rincisi Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki 
siyasi iradenin, AK Parti Hükümetlerimizin 
kararlı duruşu, ikincisi de aziz milletimizin 
sahip olduğu milli ruhtur. Bu sayededir ki, 
muhatap olduğumuz birçok saldırıyı püskürt-
tük, dayatmalara boyun eğmedik, vesayetçi 
yapıları yıktık, devletle milletin kaynaşmasını 
sağladık.

Zorlu bir süreçten geçtiğimizi, hedefleri iyi 
konulmuş bir varoluş mücadelesi verdiğimizi, 
zorlu sınamalara muhatap olduğumuzu ifade 
edebiliriz. Bu mücadelenin belli bir zaman 
alacağı da muhakkaktır.

Milli bir siyaset izlemenin, dış siyasette ba-
ğımsız hareket etmenin, Türkiye’yi her alanda 
güçlü kılacak icraatlarda ısrarcı olmanın ve 
bu yolda büyük mesafeler kat etmenin tabii 
sonucu olarak, dış güçlerden, onların maşası 
olan içerideki yapılanmalardan ve içimizdeki 
gayri milli unsurlardan açık ve örtülü birçok 
saldırıya maruz kalıyoruz. AK Parti olarak 
Türkiyemizin kalkınması için koyduğumuz 
hedeflere doğru ilerlerken hangi engellerle 
karşılaşabileceğimizi elbetteki biliyorduk.

Nitekim, dışarıdan ve içeriden tahmini müm-
kün olmayacak boyutlarda ve alçaklıkta saldı-
rılara maruz kaldık, ihanetler yaşadık. 

Yaşadığımız günleri daha sağlıklı anlayabil-
mek için geçmişe dönerek bazı hakikatleri 
hatırlamamızın faydalı olacağı fikrindeyim.

En başta ifade etmemiz gereken,  AK Parti 
öncesinde büyük ölçüde Batıya bağımlı du-
rumdaydık. Batılı güçlerin kontrol ettiği ve-

sayet kurumları ile idare ediliyorduk. NATO, 
AB ve IMF gibi yapıların izinleri olmadan 
hiçbir adım atamıyor, bize biçtikleri role rıza 
göstermek zorunda bırakılıyor, çifte standartlı 
tutumlarını sineye çekiyorduk.

Etki ettikleri kurumlarımız ve içimizdeki ma-
şaları marifetiyle siyasetimiz dizayn ediliyor, 
ekonomimiz kontrol altında tutuluyor, darbe-
nin her çeşidine muhatap oluyorduk. Yönetici 
elitler ile halkımızın arasında büyük bir uçu-
rum oluşmuştu. Ülke siyasetinde belirleyici 
olan unsur, bürokratik vesayetin çıkarlarının 
halkın menfaatlerine öncelendiği bir anlayış-
tı. 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki AK 
Kadroların gayretleriyle kurulduğumuz gün-
den bugüne karşılaştığımız bütün zorluklara 
rağmen milli, güçlü ve tam bağımsız bir Tür-
kiye yolunda çok önemli mesafeler kat ettik.

Ordu, yargı ve bürokrasi içindeki vesayet zin-
cirleri bir bir kırıldıkça, kurumlarımız normal-
leşmeye ve millileşmeye başladıkça, FETÖ 
gibi yapılarla vesayetlerini sürdürmek isteyen 
mihraklar haince ve alçakça saldırılarla üzeri-
mize geldiler. Rabbimizin yardımı, liderimizin 
dik duruşu ve milletimizin, vesayetçi yapılar 
tarafından önlerindeki en büyük engel olarak 
görülen ve yok etmek için canına kastetmek 
dâhil her türlü aşağılık metotla hedeflerine 
koydukları Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize 
sahip çıkmasıyla bu saldırılar da boşa çıktı.

Türkiye’nin küresel şer şebekesine bağımlılı-
ğını sürdürmek isteyenler, Türkiye’yi hizaya 
getirmeye çalışanlar 15 Temmuz’da bir kez 
daha mağlup oldular. Ve her saldırılarından 
sonra ülkemizdeki etki güçleri azaldı, milli 
bünye her geçen gün daha da güçlü hale gel-
meye başladı.

Bugün milletimiz ve siyaset adamlarımız, ül-
kemizde, bölgemizde ve dünyada yaşananları 
çok daha net olarak görebiliyor, doğru şekilde 
kavrıyor ve farklılıkları bir kenara bırakarak 
birlikte hareket edebiliyor.

Ahmet Berat ÇONKAR
İstanbul Milletvekili

NATO Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Başkanı
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Bu noktaya gelinmesinde, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın riyasetinde, AK Parti Hükümetleri-
mizin, milletimizden aldığı güçle dışarıda ve 
içeride sergiledikleri onurlu ve milli duruşun, 
hakikatleri cesurca her zeminde açıkça ifade 
edebilmelerinin çok büyük bir etkisi var.

Uzun yıllardır başta PKK terörü olmak üzere, 
terörün her çeşidine muhatap olan ve büyük 
bedeller ödeyen milletimiz, en zor dönemler-
de bile tüm terör örgütlerine gereken cevabı 
vermiştir. Bugün PKK sınırlarımız içerisinde 
eylem yapamaz hale gelmiş, bazı sözde müt-
tefiklerimize rağmen Türkiye’nin etkili müca-
delesiyle DAEŞ sınırlarımızdan uzaklaştırıl-
mış ve yok olma noktasına gelmiş, devletimizi 
sinsice ele geçirmeye çalışan FETÖ kurumla-
rımızdan çok büyük oranda ayıklanmıştır. 

Afrin’de başlattığımız Zeytin Dalı Harekâtıyla 
da sınırlarımız dışında PYD/YPG adıyla yaşa-
tılmaya çalışılan PKK’yı ve DAEŞ kalıntıları-
nı hedef aldık.

Kahraman ordumuzla, güvenlik güçlerimiz-
le, sahada çalışan devlet görevlilerimizin 
fedakârlıklarıyla, “mesele memlekettir” di-
yerek kenetlenen milletimizle, milli cephede 
birleşen tabandaki siyasi mutabakatla, devlet 
adamlarımızın ve hükümetimizin kararlılı-
ğı ile bu mücadeleden de başarıyla çıkacak, 
hem terörün kökünü kazıyacak, hem de sak-
lama gereği duymadan terör örgütleriyle iş 
tutan, terör örgütlerini maşa olarak kullana-
rak vekâlet savaşı yapan sözde müttefikimiz 
ülkelere gereken dersi ve mesajı vereceğiz. 
Bir müddet sonra Türkiye’nin dostluğunun 
ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlaya-
caklar. Aslında ortaya koyduğumuz kararlılık 
karşısında pozisyonlarını sorgulamaya başla-
dıklarını bugünden de görebiliyoruz.

Bölgemizde, özellikle de Suriye’nin kuze-
yinde hesap yapanlar iyi bilmelidir ki, Tür-
kiye’nin içerisinde yer almadığı her hesap 
yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın altını 
çizerek ifade ettikleri gibi gelinen nokta artık 
bıçağın kemiğe dayandığı noktadır ve Türkiye 
yeteri kadar sabretmiştir.

DAEŞ ile mücadele bahanesiyle PKK ile 
ortak hareket eden, NATO müttefikinin gü-
venliğini dikkate almayan, verdiği sözleri tut-
mayan, günübirlik manevralarla zaman ka-
zanmaya çalışan, ciddiyetsiz ve güvenilirliğini 
kaybetmiş olan ABD yönetimi başta olmak 
üzere Batılı bazı müttefiklerimizi defalarca 
uyardık. Gittikleri yolun yol olmadığını, hata-
larından bir an önce dönerek, samimi, inandı-
rıcı ve somut adımlarla tüm terör örgütleriyle 
mücadelemizde yanımızda olmaları gerekti-
ğini söyledik.

Ciddiyetimizi ve kararlılığımızı kavrayama-
mış olsalar gerek, maalesef tüm diplomatik 
gayretlerimize rağmen yanlış tutumlarını de-

vam ettirdiler. Ülkemize yönelen birçok sal-
dırının arkasında yer alan, 15 Temmuz Hain 
kalkışması gibi saldırıların faillerini koruyan 
ülkeler; savundukları bütün insani değerleri 
açıkça çiğneyerek, terör örgütlerini ülkemize 
saldırtmak, bölgede kendilerine uşaklık ede-
cek yeni bir yapı kurmak, binlerce kilometre 
uzakta olmalarına ve doğrudan hiçbir hukuk-
ları olmamasına rağmen coğrafyayı kendi çı-
karları doğrultusunda hoyratça dizayn etmek 
gayretindeler. Bizim buna rıza göstermemizi 
ve kayıtsız kalmamızı beklemeleri büyük bir 
gaflettir. 

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gelinen 
noktada ülke ve millet olarak kendi göbeği-
mizi kendimiz kesiyoruz. Afrin operasyonuna 
başlarken dış dünyanın ne dediğine değil, mil-
letimizin ne dediğine ve milli menfaatlerimi-
ze baktık ve uluslararası hukuktan kaynakla-
nan haklarımızı kullandık. Harekat için hiçbir 
devletten izin istememiz de söz konusu değil.

ABD’nin DAEŞ temizlendikten sonra da 
PKK-YPG’ye vermeye devam ettiği bir ordu-
yu donatacak miktarda silah, mühimmat ve 
teçhizat normal karşılanabilir mi?  Bu tutum 
Türkiye’ye karşı açık bir tehdit, hasmane bir 
eylemdir.

ABD Başkanı Trump’ın, Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın, Savunma Bakanlığı’nın ve Merkez Kuv-
vetler Komutanlığı’nın birbirleriyle çelişkili, 
ciddiyetsiz açıklamalarının da nazarımızda 
hiçbir kıymeti ve etkisi yoktur. 

PKK-PYD terör örgütüyle ilişkisini uzun va-
deli bir çıkar ilişkisi olarak yapılandıran ve 
örgütü meşrulaştırmaya çalışan ABD, 66 
yıldır ittifak bünyesinde önemli görevler icra 
eden ülkemizin güvenliğini tehdit etmekle 
kalmıyor, aynı şemsiye altında yer aldığımız 
NATO’nun güvenliğini de tehlikeye atıyor. BM 
Anlaşmasına, NATO Anlaşmasının ortaklara 
yüklediği sorumluluklara aykırı hareket ede-
rek, uluslararası alanda teröre destek veren 
bir ülke konumunda tescillenmeye doğru yol 
alıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin başlattığı Zey-
tin Dalı Harekâtı aynı zamanda NATO’nun 
güneydoğu sınırlarını güvenceye alan bir ope-
rasyon olarak da görülmelidir.

Türkiye güçlüdür, davasında haklıdır, sömür-
geci ve zalim değildir, kararlıdır ve sınırla-
rımızda tezgâhlanan iğrenç oyunları boşa 
çıkartmaya, terör yapılanmalarına ve hamile-
rine gereken dersi vermeye muktedirdir.

Silahlı kuvvetlerimiz işgal için, haritayı değiş-
tirmek ve sınırlarımızı genişletmek için Suri-
ye topraklarında değildir. PKK’lı teröristlerin 
Kürt kardeşlerimiz de dâhil masum sivil halkı 
kalkan olarak kullanmaları karşısında bedel 
ödemek pahasına tek bir sivilin dahi zarar 
görmemesi için azami gayret ve dikkati gös-
termektedir. 

İktidarımız döneminde yapılan yatırımlarla 
Ordumuz silah, mühimmat ve teçhizat nok-
tasında milli imkânların kullanıldığı, sürdü-
rülebilir, etkili ve caydırıcı bir kapasite ve ka-
biliyete kavuşmuştur. 15 Temmuz hain darbe 
girişiminden sonra Silahlı Kuvvetlerimizin 
zayıfladığı, operasyon kabiliyetini kaybettiği, 
Hava Kuvvetlerimizin bittiği gibi karalama 
kampanyalarına karşı en güzel cevabı Meh-
metçiğimiz ve kahraman pilotlarımız veriyor. 

Ülkemizin gönül coğrafyası çok geniştir. İkti-
darımız döneminde gönül coğrafyamızla ara-
mızdaki köprüler sağlamlaşmıştır. Çok uzak 
coğrafyalarda olsalar bile, her başarımızda 
sevinen, karşılaştığımız zorluklarda elleri-
ni duaya kaldıran yüz milyonların varlığını, 
kalplerinin bizlerle birlikte attığını biliyor ve 
hissediyoruz.

Bu harekâtın Kürt kardeşlerimize karşı yürü-
tüldüğü, sivillerin hedef alındığı, ÖSO’nun bir 
terör yapılanması olduğu, Türkiye’nin işgal 
için Suriye’de olduğu gibi yalanları dillerine 
dolayarak algı operasyonu yürütenler Tür-
kiye ve İslam düşmanlarıdır. Ayrıca Zeytin 
Dalı Harekâtından ve oluşan milli cepheden 
rahatsızlık duyan, ancak tepki çekmemek ve 
oy kaybetmemek için bu harekâtı destekliyor-
muş gibi gözüken ama harekâtı zafiyete uğ-
ratmak için fırsat kollayan, dolaylı yollardan 
yaptığı eleştirilerle gerçek niyetini ortaya ko-
yan siyasi partilerin ve siyasetçilerin de var-
lığından tüm milletimiz haberdardır. Ancak 
bunların hiçbiri milletimizin mutabakatıyla 
kahraman ordumuzun Özgür Suriye Ordu-
su’nun da desteği ile yürüttüğü bu harekâtta 
bir zafiyet oluşturamayacaktır.

Bu mücadele İstiklal savaşımız gibi hayati bir 
öneme sahiptir. İnşallah kenetlenen milleti-
miz ve kahraman ordumuz bu mücadeleden 
zafer ile çıkacak ve Türkiyemiz kutlu yürüyü-
şüne daha da güçlenerek devam edecektir.

Cenab-ı Allah’ın izni ve yardımıyla, Kürt kar-
deşlerimizin değerleriyle hiçbir ortak paydası 
olmayan, sömürgecilerin maşası olarak kul-
lanılan ve Kürt kardeşlerimizi istismar eden 
ateist stalinist PKK- YPG terör örgütleri yok 
edilecek, Suriye ile sınırı dahi olmayan ama 
sömürgeci bir hesapla bölgede bulunan ve 
akan kandan, dökülen gözyaşından sorumlu 
olanlar elleri boş şekilde, yaptıkları yanlışın 
bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir.

Allah (C.C.) askerlerimizi muzaffer eylesin, 
şehitlerimizin yakınlarına sabır, gazilerimize 
şifa versin; bayrağımız daha yükseklerde dal-
galansın, ezanımız dünyanın her köşesinde 
kurtuluşa davet etsin, dostlarımız sevinsin, 
düşmanlarımız üzülsün.
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RÖPORTAJ
‘’SURİYE’NİN KUZEYİNDE BEDELİ NE OLURSA 
OLSUN BİR TERÖR KORİDORUNA, BİR TERÖR 

DEVLETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.’’

ÖZNUR

  ÇALIK
Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

Zeytin dalı operasyonu’nun ülkemiz açısından 
önemi nedir?
Türkiye; farklı isimler altında örgütlenmiş terör örgüt-
leri ile uzun yıllar mücadele eden ve bu uğurda büyük 
bedeller ödeyen bir ülke. Bu konuda büyük tecrübele-
rimiz de var.

Bizim en büyük arzumuz Türkiye’nin ve bölgemizin 
terörden arındırılması, huzura erdirilmesi.

Bu doğrultuda özellikle son dönemde attığımız adım-
larla sınırlarımız içinde terörün her çeşidiyle müca-
delemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu dönem, 
gerek PKK ve türevlerinin, gerek DAEŞ’in, gerek DH-
KP-C’nin ve diğer terör örgütlerinin en büyük zayiat-
ları verdiği bir dönem oldu. Ancak şunu da biliyoruz 
ki yurt içinde terörü bitirmeniz terör tehdidini tama-
men ortadan kaldırmıyor.

Zira sınırlarımızın hemen ötesinde Türkiye’ye karşı 
örgütlenen terör unsurları var. Ve bizim uluslararası 
anlaşmalardan doğan haklarımız var. Bu haklarımız 
doğrultusunda geçtiğimiz yıl DAEŞ’e karşı Fırat Kal-
kanı harekâtını başlattık ve hamd olsun bölgeyi DA-
EŞ’ten temizledik.

Şimdi de Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye’yi ve bölgeyi 
hedef alan bir başka terör örgütüne karşı mücadele 
başlatmış bulunuyoruz.

PYD, YPG birer terör örgütüdür ve PKK ile olan bağ-
ları tüm dünyanın bildiği bir gerçektir. Bu sebeple 
“bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü 
güçlendirmek” şeklindeki savunmayı katiyen kabul 
etmiyoruz. Ve işte bu kabullenmeyişin gereğini yapı-
yoruz şimdi Afrin’de! Mücadele edeceksen, dünyayı 
cennete çevireceksen, dünyaya sözümona ağabeylik 
yapacaksan terörün bütün türleriyle mücadele ede-
ceksin! Pazardan mal seçer gibi “Bu onun teröristi, 
bu şunun teröristi!” diye bir ayrım yapılabilir mi te-
rörde! Ancak ABD bunu yapıyor, bölgenin en büyük 
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Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

terör örgütlerinden birini ağır silahlarla 
donatıyor. Biz ABD’nin ne yapmak istedi-
ğini biliyoruz. Kendileri de zaten sık sık 
ağızlarından kaçırıyorlar.

Biz net bir şekilde şunu söylüyoruz, Suri-
ye’nin kuzeyinde bedeli ne olursa olsun bir 
terör koridoruna, bir terör devletine izin 
vermeyeceğiz. Türkiye’yi uzun yıllar süre-
cek bir belayla daha yüz yüze bırakmaya-
cağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza böyle 
bir sorunu miras bırakmayacağız.

Zira biz bu oyunu Afganistan’da da gördük, 
Irak’ta da gördük. Soğuk savaş döneminde 
Sovyetler Birliği’ne karşı ABD’nin El Ka-
ide ve Taliban’ı örgütlediğini, silahlandır-
dığını biliyoruz. Sonra ne oldu? Aynı ABD 
kendi yarattığı terör örgütleri ile “sözde” 
mücadele etmek için Afganistan’a girdi, bir 
milyon sivilin ölümüne yol açtı. Aynı şekil-
de Irak’ta, İran’a karşı besleyip büyüttüğü 
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için 
1,5 milyon Iraklı’nın ölümüne neden oldu. 
Görünen o ki emperyalizmin yeni bahane-
si ve gerekçesi, terör örgütleridir!

ABD ne için girmişti bu ülkelere? Barış ve 
demokrasi için... ABD’nin müdahale ettiği 
hangi ülkede barış ve demokrasi var? Val-

lahi biz, ABD müdahalesinden sonra iflah 
olmuş bir ülke görmedik! Bilakis dünyanın 
en büyük dramlarının yaşandığı ülkeler 
haline geldi buralar!

Şimdi bu gerçek apaçık ortadayken, hiç 
kimse Suriye’de yaşananlara bizim sessiz 
kalmamızı beklemesin!

Türkiye olarak hedefimiz bölgenin yıllar-
dır ihtiyacı olan huzuru, sükûneti ve ba-
rışı sağlamak, özgürlüğü temin etmektir. 
Zeytin dalı; barışı, sevgiyi, hürriyeti temsil 
eder. Bizim nihai amacımız teröristler ta-
rafından gasp edilen o toprakları gerçek 
sahiplerine geri vermek, ülkemizde mi-
safir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin 
tekrar evlerine dönme hayallerini gerçek-
leştirmek ve bilhassa sınırlarımızın güven-
liğini sağlamaktır. Bizim için Suriye’nin 
toprak bütünlüğü, ülkemizin ve sınırları-
mızın birliği kadar önemlidir. Defaten ifa-
de ettik, bir kez daha söylüyorum; bizim, 
Suriye dâhil hiçbir ülkenin toprağında gö-
zümüz yok. 

Bu vesileyle Çanakkale’de, İstiklal Sava-
şı’nda ve daha birçok muhaberede destan 
yazan, peygamber ocağı TSK’mızın şanlı 
ordusuna, kahraman evlatlarımıza muvaf-

fakiyetler diliyorum. Rabbim, Mehmetçik-
lerimizin yar ve yardımcısı olsun.

AK Parti Hükümetlerimiz Döneminde 
Sosyal Politikalar Nasıl Gelişti, Nereden 
Nereye Geldik?
AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesi ön-
cesinde Türkiye’de “sosyal devlet”in adı 
vardı ancak kendi yoktu.

Köklerini medeniyetimizin “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” felsefesinde bulan, 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temellerini 
attığı “sosyal devlet” anlayışımızla mille-
timizin insani gelişmişlik düzeyini çok ileri 
bir seviyeye taşıdık, hamdolsun. 

Türkiye’de sosyal politika kavramı ve uygu-
lamaları gerçek anlamda AK Parti ile işlev 
kazandı. Bunu rakamlarla net olarak göre-
biliyoruz. 2002’de Türkiye’nin sosyal koru-
ma harcaması 33,5 Milyar TL iken, bugün 
335 Milyar TL olmuş durumda.

2002’de sosyal yardım ve hizmetlere akta-
rılan kaynak 1,37 Milyar TL iken şu anda 
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53 Milyar TL. 2002’de bir yıl boyunca ya-
pılan harcamayı şu anda neredeyse 1 haf-
tada yapıyoruz.

Sosyal politikanın en önemli ayaklarından 
biri sosyal güvenlik. 2002’de vatandaşla-
rımızın %69’unu kapsayan iflas etmiş bir 
sosyal güvenlik sistemi vardı, biz ise ne-
redeyse tüm vatandaşlarımızı sosyal gü-
venlik altına alan sürdürülebilir bir sistem 
inşa ettik.

Gelir dağılımında adaletsizliğe karşı dün-
yada en iyi mücadele eden ülkelerden biri-
yiz. 2002’de GINI katsayımız 0.44 iken şu 
anda 0,404.

BM verilerine göre insani gelişmişlik 
endeksimiz 2002’de 0,653’ten 2016’da 
0,761’e yükseldi. Türkiye’yi “orta insani 
gelişmişlik”ten “yüksek insani gelişmiş-
lik” seviyesine çıkardık.

Uluslararası yoksulluk kriterlerinde bü-
yük başarıya imza attık. 2002'de günlük 
1 doların altında gelirle yaşayan 130 bin 
vatandaşımız vardı. Şu anda 1 doların al-
tında yaşayan hiç kimse yok. Günlük 2,15 
doların altında gelirle yaşayan vatanda-
şımızın sayısı 2002 yılında 2 milyon ki-
şiydi, şu anda bu durumda vatandaşımız 
kalmamış vaziyette. 2002’de günlük 4,30 
doların altında gelirle yaşayan, nüfusu-
muzun %30’una tekabül eden 20 milyon 
vatandaşımız vardı, şu an ise bu rakam 
%1,5 ile bir milyon vatandaşımıza düşmüş 
vaziyette. Temel hedefimiz bu bir milyon 
vatandaşımızın refahını artırarak bu ora-
nın sıfırlanması.

AK Parti olarak sosyal adaleti ve sosyal 
refahı sağlamak adına çıkmış olduğumuz 

yolda uyguladığımız politikalarla en alt 
gelir seviyesiyle en üst gelir seviyesi ara-
sındaki makası minimuma indirmek için 
başarıyla mücadele ettik, bundan sonra da 
edeceğiz.

Bizim sosyal politika anlayışımız yalnızca 
Anayasamızdaki sosyal devlet ilkesinden 
değil, aynı zamanda medeniyetimizden 
kaynaklanan bir vecibe. Bizim için zorda 
olana, darda kalana, fakire fukaraya, garip 
ve gurebaya ulaşmak, yalnızca devlete yük-
lenen anayasal bir görev ya da sorumluluk 
değil. Bu, aynı zamanda mensubu olduğu-
muz köklü medeniyetin bize bıraktığı insa-
ni ve ahlaki bir ödev.

Ekonomi ile Sosyal Politika ilişkisini na-
sıl tanımlıyorsunuz?
Bizim, AK Parti olarak, sosyal politikaya 
dair vizyonumuz şudur:

Güçlü Ekonomi-Güçlü Sosyal Politikalar- 
Güçlü Toplum.

Yani; güçlü bir toplum, ancak güçlü sosyal 
politikalar ile mümkün olabilir. 

Güçlü sosyal politikalar ise güçlü bir eko-
nomiye sahipseniz mümkün olabilir.

Dolayısıyla Sosyal Politikalar, ekonomi ile 
doğru orantılıdır.

AK Parti’den önce sosyal devletin yalnızca 
adı vardı, kendi yoktu, demiştik. Bunun en 
büyük sebeplerinden biri de Türkiye eko-
nomisindeki güçsüzlüktü.

Örnek vereyim; AK Parti’den önce devletin 

vergi gelirlerinin %85’i faiz ödemelerine 
gidiyordu. Ne kadar acı bir durum değil 
mi? Şu anda bu oran %10.

Sadece faiz giderlerindeki bu azalma saye-
sinde 15 yılda 1,9 Trilyon TL devletin cebi-
ne kaldı. Dolayısıyla bu da yol, su, elektrik, 
sosyal politika olarak milletin cebine girdi.

2002’de 33,5 milyar TL olan sosyal koru-
ma harcamaları bugün 10 kat artarak 335 
milyar TL’ye ulaştıysa, bunu doğrudan Tür-
kiye’deki ekonomik istikrara borçluyuz.

Şunu da unutmayalım, ekonomik istikra-
rın garantisi ise siyasi istikrardır.

Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, 
kalkınmasının garantisi AK Parti iktidarla-
rıdır. Denklem bu kadar açık ve net.

Gönül Adımları Projesi nedir? Bu proje 
ile ne hedeflenmektedir? 
Sosyal politikalar vatandaşa doğrudan do-
kunan politikalardır. Bizim de milletimiz 
ile aramızdaki gönül bağının en önemli 
kaynaklarından biri, bu politikalardır. AK 
Parti olarak uyguladığımız sosyal politika-
lar sayesinde milletimiz ile gönülden gö-
nüle güçlü bir ilişki kurduk.

Sosyal Politikalarda Gönül Adımları pro-
jemiz ile kurduğumuz bu muazzam ilişki-
yi taze tutmak ve daha da güçlendirmek 
amacındayız.

Politikalarımızın ana muhatabı olan mil-
letimizin sosyal politikalardaki beklenti-
lerini, taleplerini ve önerilerini doğrudan 
milletimizden duymak istiyoruz.

Bunun için ilk etapta, istatistikî bölge bi-
rimleri sınıflandırması (İBBS) düzey 2’ye 
göre belirlediğimiz 26 şehre gidiyoruz. Zi-
yaretlerimizin çoğunu tamamladık.

Gittiğimiz illerde 9 ayrı ana başlık altında 
9 ayrı yuvarlak masa toplantısı yapıyoruz. 
STK temsilcilerinden, akademisyenler-
den, kanaat önderlerinden oluşan masa-
mızda konuyla alakalı olarak şehre ve ül-
kemize dair vatandaşlarımızın görüşlerini, 
ihtiyaçlarını, beklentilerini istişare ediyo-
ruz.

Bu toplantılar bir moderatör tarafından 
yönetilip, bir raportör tarafından not edi-
liyor.
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Ayrıca katılımcılara sosyal politikalarla il-
gili kapsamlı bir anket uyguluyoruz.

Tüm bunların neticesinde raporlar ve an-
ket sonuçları değerlendirilerek şehre ve 
ülkemize dair, istişare konularıyla ilgili 
ayrı ayrı raporlar oluşturuyoruz.

2023, 2050 ve 2071 vizyonumuz doğrultu-
sunda sosyal politikalarla ilgili hazırlaya-
cağımız strateji belgemize bu raporlar en 
önemli dayanağımız olacak. Milletimizin 
talep ve beklentileri temelinde daha etkin 
sosyal politika uygulamalarının geliştiril-
mesini sağlayacak.

Diğer yandan milletimizle böyle bir faali-
yetle doğrudan temas kurmak, onları din-
lemek, gönül bağımızın daha da sağlam-
laştırılmasına vesile oluyor. 

AK Parti döneminde Malatya’da yaşa-
nan değişimleri nasıl değerlendirirsi-
niz?
Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman şunu 
söyler: "AK Parti'yi millet kurdu, biz 
tabelasını astık". AK Parti olarak 2002 
yılında iktidara gelmemizle birlikte her 
zaman "Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet" 
anlayışı ile hareket ettik. Bizim rehberimiz 
de gücümüz de millet oldu. Bu şiar ile 15 
yılda birçok mecrada Türkiye’nin hızına 
hız kattık, büyüttük, geliştirdik.

Türkiye’de her şehirde olduğu gibi Malat-
ya da bu kalkınmadan payını layıkıyla aldı. 
Malatya'ya 15 yılda 16 milyar TL yatırım 
yaptık. Hastaneler, tüneller, köprüler, ba-
rajlar gibi dev yatırımlarla sadece Malat-
ya'nın değil, Doğu Anadolu'nun çehresi 
değişti.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana gö-
rülmemiş yatırımları bir kaç yıl içinde 
tamamladık. Ülkemizi de, Malatya'yı da, 
onlarca yıl geriden aldık, onlarca yıl ileriye 
taşıdık. Bunu da birkaç yıl içinde başardık.

Bakınız Malatya'da sadece geçtiğimiz yıl 
tamamlayarak hizmete açtığımız yatırım-
ların değeri 1 milyar TL'ye yakın. 

Şu anda yapımı devam eden yatırımların 
toplam değeri ise 5 milyar TL. Önümüzde-
ki bir-iki yıl içinde toplamda 5 milyar TL'lik 
onlarca yatırımı hizmete açacağız.

Malatyalı hemşehrilerim her şeyin farkın-
da, kendilerine verilen değeri hissediyor, 

Malatya'daki değişimi görüyor. Zaten tam 
da bu yüzden Malatya her seçimde en 
yüksek oy oranlarımız arasında yer alıyor. 
Tam da bu yüzden Malatyalılar liderine de, 
partisine de, ülkesine de her zaman sahip 
çıkıyor.

Nasıl ki Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ül-
kesine ve milletine âşık bir lider; Malatya 
da öyle liderine âşık bir şehir. Tıpkı Türki-
ye'nin genelinde olduğu gibi Malatya'yı da 
büyüten, geliştiren, güzelleştiren şey, işte 
bu karşılıklı aşktır. Malatya her zaman par-
tisinin ve liderinin arkasında durdu, bun-
dan sonra da arkasında duracağını aşk u 
şevk ile beyan ediyor, hamdolsun.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
AK Parti, bu milletin yüzlerce yıl süren 
büyük davasının bir parçası. Kim ne derse 
desin AK Parti’nin başarısının temelinde 
şu var; AK Parti’nin gerçek bir lider ile yola 
çıkmış olması.

Liderlerinin izinde, davasının peşinde ka-
rarlı bir şekilde yürüyen AK teşkilatın ola-
ğanüstü çalışmaları, hizmetleri ve azmi de 
bir başka önemli etken.

Bir diğer önemli etmen de, AK Parti’nin 
iktidara geldiği günden bugüne hizmet ve 
icraat noktasında Türkiye’ye bariz bir şe-
kilde çağ atlatması. Dünyaya örnek teşkil 
eden kalkınma hamleleri ile diğer gelişmiş 
ülkelerle arayı hızla kapatması, hatta bir-
çok müspet uygulama ile dünyaya öncülük 

etmesi.

Diğer bir faktör, AK Parti’nin millete rağ-
men değil, milletle beraber diriliş ve yük-
seliş destanını yazmış olması. Gücünü 
milletten alması, sırtını millete yaslaması.

FETÖ, DAEŞ, PKK gibi bölücü örgütlere 
karşı hukukun ve demokrasinin mücadele-
sini vermesi, bunları yaparken de ülkenin 
kaderini güvenlikçi politikalara kurban et-
memesi.

Biz, AK Parti olarak hem yerelde hem ge-
nelde icraatlarımızla milletimize hizmet 
etmekten başka bir şey düşünmedik. “Ol-
maz” denileni oldurduk. “Başarılamaz” 
dedikleri şeyleri başardık. Sarp geçitler-
den geçerek “yapılamaz” dedikleri her 
şeyi hamdolsun gerçeğe dönüştürdük. 

AK Parti olarak asla partizanlık yapmadık. 
Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı 
olduk. 

Biz kimseyi ayırmadık, dışlamadık. Bu da 
milletimizin AK Parti’ye güvenmekte ne 
kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Milletimiz sayesinde teker teker zafer ka-
pılarını açtık çünkü biz vatandaşa tıkalı 
olan iletişim kanallarını açtık, milletimizle 
daima iç içe olduk, sorunlar karşısında so-
rumluluklarımızı yerine getirdir.

AK Parti istikrarın ve istikbalin adıdır.  
Zira AK Parti sorun çözen, çözüm üreten, 
icraat yapan, bütün Türkiye’yi aynı sami-
miyetle kucaklayan siyaset tarzını benim-
semiş aynı zamanda özümsemiştir. Bu da 
biiznillah her seçimden zaferle çıkmamızı 
bizlere nasip etti.
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“TAM BİR 
BAYRAK HAREKÂTI”

Sadece yakın tarihin değil, insanlık tarihinin 
en ağır tahkimatına, ateş gücüne ve terörize 
varlığına karşı yapılan tam bir gayret atılımı-
dır Zeytin Dalı Harekâtı.

Bölücü terör örgütü YPG/PKK, kendisine 
destek veren, himaye eden, koruyan, kolla-
yan, fonlayan, donatan, eğiten, yöneten, yön-
lendiren, PR’ını ve lobisini yapan, bir terör 
örgütünü güç ve cazibe merkezine dönüştü-
ren Batı Dünyasından aldığı cüret ve imkan-
larla böyle bir terör tahkimatına girişmiştir.

• Tahkimat insanlık tarihinin inşa edilmiş 
en karmaşık ve en dayanıklı tahkimatla-
rından biridir. Ve sadece Afrin’e yönelik 
bir harekâtı engellemek için değil, Ana-
dolu’nun Ortadoğu’da bir etki üretme-
sini engellemek üzere jeo-stratejik bir 
alana konuşlandırılmış jeo-politik bir 
araçtır.  

• Yüzlerce kilometreden oluşan tüneller, 
menfezler, dehlizler, irtibat hendekleri, 
koruganlar, barınaklar, sığınaklar, depo-
lar, ateş-gizlenme ve bekleme noktaları, 
asıl-yedek ve değiştirme mevzileri, gö-

zetleme ve dinleme bölümleri, mazgal-
lar, barbakanlar. Yatay-düşey ve direnek 
noktası şeklinde oluşturulmuş yatay dü-
şey kademeli betonarme tahkimat!

• 9 ila 11 bin teröristten oluşan YPG/
PKK’nın silahlı Afrin varlığı, yaklaşık 
4.000 km karelik alana yayılmış, her 
türlü silah teçhizat ve mühimmatla 
donatılmıştır. Bu teröristlerin 2.000 
kadarı, YPG/PKK’nın etkisini, gücünü, 
propagandasını yasladığı dağ kadrosu 
teröristlerden oluşmaktadır.

• Başta ABD’nin verdiği 4.900 tır ve baş-
ta V-22 Osprey’ler olmak üzere binlerce 
nakliye uçağı ve helikopter sortisiyle 
Suriye’deki ABD üslerine indirilmiş si-
lah-teçhizat ve mühimmatın Afrin’e dü-
şen kısmı şimdi karşımızdadır. Bununla 
birlikte YPG/PKK’nın başta uyuşturucu 
gelirleriyle, haraçlarla, gasplarla elde 
ettiği milyarlarca dolarlık kirli para si-
lah teçhizat ve mühimmat almak için 
devreye girmiştir. Ayrıca pek çok farklı 
noktadan silah teçhizat ve mühimmat 
ele geçirmiş çalmış ya da gasp etmiştir. 

• Bununla birlikte güdümlü tanksavar ve 
uçaksavar füze sistemleri başta olmak 
üzere YPG/PKK’ya konvansiyonel ve 
sofistike silah sistemleri verilmiştir.

• YPG/PKK’nın tahkimat ve terör üretti-
ği alanlarda, oluşturulan EYP/GEYP/
bubi-tuzak ve mayın ve mekanik engel 
kuşakları ise çok profesyonelce.   

Harekatın en kritik noktası:

Bu operasyonun en kritik safhası 7 farklı 
noktadan aynı anda Afrin Karasalına girmek 
ve oralarda kıyı başı-köprü başı oluşturmak.

Bu her zaman çok zor ve çok risklidir. En 
büyük zayiatlar bu noktalarda verilir. Ancak 
TSK yapmış olduğu girmelerde bir tek zayi-
at dahi vermemiştir. Bu Harp literatürüne 
girecek çok büyük bir başarıdır. 

Bir anda 7 farklı noktadan Afrin bölgesine 
girilerek PKK’nın ilk direnç noktaları kırıl-

mış, kıyı başları ele geçirilmiştir. 

Bu başarının altında sadece askeri planlama 
ve uygulamalar değil, Soçi ve Astana zirve-
lerindeki siyasi hamlelerle İdlip ile Afrin 
arasındaki bağlantıyı kesmek vardır. Bunun-
la beraber harekatın tertiplenme, kuşatma 
ve yığınaklanma aşamaları bittikten sonra 
topçu atışlarıyla yani yumuşatma atışlarıyla 
PKK şaşırtılmıştır. 72 uçak dalışıyla üretmiş 
olunan şok etkisiyle 7 farklı noktadan sıfır 
zayiatla Afrin karasalına girilmiştir. 

Ve bütün bunlar ağır hava-arazi ve iklim ko-
şullarında yapılmıştır. General kışın-general 
doğanın-general toprağın ve general zama-
nın zorluklarıyla karşılaşılmış ve harekât 
bunların etkisinde icra edilmeye başlanmış 
ve bu koşullarda devam etmektedir. 

***

Afrin'in demografik ve coğrafi yapısının 
yanı sıra teröristlerin silahlı terör gücü ve 
konjonktür bir araya gelince Zeytin Dalı Ha-
rekatı'nın Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan çok 
farklı olduğunu görürsünüz. Yaklaşık 4 bin 
km2'lik bir alanda 250 bin nüfuslu bir böl-
gede terör örgütü ile mücadele ediyorsunuz. 
9-11 bin arasında bir sayısı olduğu ifade edi-
len bir terörist grup var karşımızda. 

Bu 4.000 km2’lik alanı mücadele konseptle-
ri açısından üçe bölmek mümkün.

1. Dağlık alanlarsa terörle mücadele
2. Başta Afrin merkez olmak üzere 

meskûn mahallerde terörle mücadele, 
(-ki Afrin karasalında nahiyeler dahil 
372 meskûn mahal var.) 

3. Görece yayvan olan alanlarda yanı kır-
sal, bahçelik, fıstık ve zeytinlik alanlar-
da terörle mücadele.

Bütün bu taktik ve operasyonel atılımların 
hepsinin çok zor koşullarda icra edileceğini 
ifade etmek gerekir. Ayrıca sınırı aşan alan-
larda icra edilen bu tür harekatların bölge-
ye müdahil olan küresel-bölgesel ve yerel 
güçler tarafından maniple edilebileceğini, 
domine edilmeye, baskılanmaya, yönünün 
değiştirilmeye, durdurulmaya, geciktirilme-

Abdullah AĞAR
Terör ve Güvenlik Uzmanı
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ye, amacından saptırılmaya çalışılacağını da 
unutmamak gerekir. 

Afrin karasalında dağlık arazi çok hâkim ve 
çok alan kapsıyor. Harekatın ilk safhasını 
oluşturacak buradaki operasyonla, hareka-
tın diğer safhalarını da doğrudan etkileye-
cek. 

***

Buralarda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 
karşı karşıya kalınmadık bir tahkimat var. 
Adeta yerin altına metro tünelleri kazmışlar. 
Bir de sivillerin zarar görmemesi için has-
sasiyetlerimiz var. Bunları üst üste koyunca 
harekatın süresi hakkında bir öngörüde bu-
lunmamız imkânsız oluyor. 

Ayrıca operasyonlar uzayabilir, uzadıkça 
hassasiyetler artabilir. Bu konuda hazırlıklı 
ve dikkatli olmak gerekiyor.

***

YPG/PKK’nın kullandığı Güdümlü Tank-
savar ve Uçaksavar Füzeleri:

Benim açımdan YPG/PKK’nın kullandığı 
tanksavar ya da uçaksavar füzelerinin men-
şei ve modelinin hiçbir önemi yok. Zaten 
ABD'nin yönetiminin terör örgütüne gön-
derdiği 4900 tır silahın tamamının ABD 
yapımı olduğunu kimse iddia etmiyor. İzi 
sürülmemesi için Rus yapımı silahlar da var, 
Çin yapımı da… Burada önemli olan husus 
şudur.  PKK/PYD  terör örgütüne silah yar-
dımını yapan devlet ABD'dir. Ve bu silahlar 
sınır güvenliğimizi sağlamaya çalışan kah-
raman Mehmetçiği hedef almaktadır. Terör 
örgütlerini desteklediler ve fonladılar. Silah 
sistemleri verdiler ve bu sistemleri kullan-
maları için fırsat sağladılar. Kendi hedefleri 
doğrultusunda kent savaşları başlattılar ve 
masum insanların ölümüne sebep oldular. 
Terör örgütlerini yönettiler ve yönlendirdiler. 
İnsan hakları ve özgürlük vurgusu yapmak-
tan her fırsatta geri durmayan ABD kendi 
değerlerine ihanet etmiştir. 

Bu mücadelenin içerisinde maalesef böyle 
acı günler olacaktır. 

Sonuçta bu bir savaş!

Ve tamamen gerçek. 

Ve her haliyle içinde büyük fedakarlıklar ve 
acılar barındırıyor.

Bir film, dizi ya da bilgisayar oyunu değil.

***
"TSK dağlardaki terör güçlerinin tamamen 

etkisiz hale getirilmesi konusunda bir kon-
septi benimsemiş durumda. Dağlardaki ha-
rekatta başarıyı garantiye almadan meskûn 
mahallerde güvenceyi sağlayamayabiliriz. 
Biz burada bir yıldırım ya da fırtına harekâtı 
olarak tanımlayabileceğimiz bir etkiyi orta-
ya koyabilirdik, ancak çok riskli olur, büyük 
hayal kırıklıkları, travmalar yaşanabilirdi. 
Bu tür gri alanlarda icra edilecek yıldırım 
harekatları büyük kayıpları ve zayiatları da 
beraberinde getirir. 

Şu an bir ucu kuzeydoğuda Burseya dağın-
da, diğer bir ucu güneybatıda Cinderes’te 
olan tam bir hilal harekâtı söz konusu. San-
ki yıldızda tam harekatın kalbine Afrin’e kon-
muş gibi. 

Bu haliyle tam bir bayrak harekâtı. 

***

Bizim Güneydoğu'daki mücadele alanımız-
da hem PKK hem biz biliyorduk. Ancak bu 
bölgede PKK biliyor biz bilmiyoruz. Böyle 
bir alana 7 farklı alandan operasyon baş-
latıyorsunuz. 10 bin kişilik örgüt varlığının 
neredeyse yüzde 10'unu 15 gün içinde yok 
ediyorsunuz. Bu başarıyı itibarsızlaştırmaya 
çalışmak kimsenin haddi değil. Gelsinler 
kendileri yapsınlar görelim.

***

YPG/PKK’nın sivil alanları ateş altına 
alması: 

"YPG/PKK daha önce başvurduğu gibi ka-
muoyunda infial yaratmak, kamuoyunda Af-
rin harekâtına desteği azaltmak için bu tür 
sivil hedeflere yönelmiş durumda. Elindeki 
daha doğrusu eline verilen Grad/Katyuşa ya 
da havan türü silahlarla Kilis, Reyhanlı ve 
Azez gibi yerleşim alanları ateş altına alıyor, 
masumları katlediyor. 

Hedef ve amacı çok açık. Kamuoyunda kor-
ku ve endişe yaratmak. Başka bir hedefi 
daha var. Planlı harekatın yönünü, hızını ve 
dengesini bozmak. Şimdi harekatın kendi 
öncelikleri var. Terör örgütü şimdi sivil he-
defleri vurmaya başlayarak silahlı kuvvetle-
rin dikkatini dağıtmayı amaçlıyor. TSK bunu 
beklediği için özel unsurlarla nokta operas-
yonları yapmaya başladı. Başta SİHA'lar ol-
mak üzere teknolojik imkanlarla önemli he-
defler vuruluyor. PKK'nın bu tür saldırılarda 
bulunacağını zaten biliyoruz. Çünkü onu 
yöneten ve yönlendiren güç odakları planla-
rı hep aynı şekilde ilerliyor. Bakın PKK'nın 
canı çok yandı. Hendek siyasetinden bu yana 
sürekli dövüyoruz. Hedef gözetmeksizin sal-
dırmaya devam edecektir. Bu saldırılar bile 
Zeytin Dalı Operasyonu'nun ne kadar önem-

li ve gerekli olduğunu görmemiz için yeterli 
bence."

Sonuç: 

Burada TSK’nın kudret ve kabiliyetin, savaş-
ma azim ve iradesinin, moral ve motivasyo-
nun test edildiği, bununla birlikte milletimi-
zin birlik ve beraberliği test ediliyor. 

Bu her şeyden önemli.

Burada elde edeceğimiz sonuçlar, Türki-
ye’nin, Suriye’nin ve bütün coğrafyanın gele-
ceğini belirleyecek.

O yüzden Afrin Harekâtı çok önemli.

Bir diğer tarafıyla Suriye ve Irak'ta karşı kar-
şıya kaldığımız bu fiili durum netleştiğinde 
ya onurlu, eşit ve dengeli bir stratejik ortak-
lık ortaya çıkacak ya da Batı dünyasının şu 
ana kadar uygulamakta olduğu asimetrik 
düşmanlık doğrusallaşacak. 

Batı müttefiki olan Türkiye'ye karşı bir terör 
örgütünü tercih etmiştir. Ne kadar süslerse 
süslesin, gerekçe, maske mazeret üretirse 
üretsin gerçek budur. 

Batı dünyası sırf kendi menfaatlerine hizmet 
ettiği için bir terör örgütünü kendisine bir 
partner olarak seçmiştir. Bu da onun yaşa-
yacağı bozgunun temel gerekçesini oluştu-
racaktır.

Kendi kendine yaşattığı bu kavramsal boz-
gun, zaman içinde jeo-politik ve jeo-stratejik 
bozgunlara dönüşecek, stratejik, operasyo-
nel ve taktiksel zafiyetlere ve yenilgilere ne-
den olacaktır.

Bunun tek gerçek şartı vardır.

Kendi içinde kavramsal bozgun yaşayan, bir-
birine cihat ilan edip, birbirine boğazladıkça 
kendini şehit ilan eden İslam dünyasındaki 
karşıt eksenlerin doğrusallaşması.

İslam dünyası “VAHİY-KURAN MERKEZ-
Lİ” KAVRAMSAL BÜTÜNLÜK ve BİLİM-
SEL ÜSTÜNLÜK SAĞLADIĞI TAKDİR-
DE, İNSANLIĞIN ARADIĞI HUZUR; 
BARIŞ, İSTİKRAR, REFAH ve ADİL PAY-
LAŞIM İNSANLIKLA BULUŞACAKTIR.

Afrin, Zeytin dalı Harekâtı Cumhuriyet tari-
hinin en önemli atılımlarından biridir. 

Allah Mehmetçiğe güç ve kuvvet versin. 

Hepsini korusun ve kılıçlarını keskin eylesin.
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RÖPORTAJ
TÜRKİYE BUGÜN DOĞRU YOLDADIR VE 

HEDEFİNE ULAŞACAKTIR

MUSTAFA
 ŞENTOP 

Zeytin Dalı Operasyonu ile başlamak 
istiyorum. Bu operasyonun Türkiye için 
anlamı nedir?
Türkiye'nin bugün Suriye'nin kuzeyinde 
yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun biri 
güncel, diğeri tarihî olmak üzere iki boyutu 
var. Güncel olandan başlamak gerekirse, 
bu operasyon Türkiye'nin güvenliğini ve 
istikrarını bozmaya yönelik teşebbüsleri 
dikkatle takip ettiğini, gerekli tedbirleri al-
dığını ve tam zamanında gereken en doğru 

cevabı verecek iradeye ve iktidara sahip 
olduğunu göstermesi bakımından önemli-
dir. Suriye'deki kanlı iç savaş yedinci yılına 
girdi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti 
ve Suriye halkının önemli bir bölümü baş-
ta komşu ülkeler olmak üzere göç etmek, 
vatanlarından ayrılmak zorunda kaldı. Bu 
kanlı çatışmanın yaşandığı yer, Türkiye'nin 
güneyinde 911 kilometre sınıra sahip ol-
duğu bir ülke. Türkiye de, hem insanî dra-
ma, hem de bu ülkedeki kanlı çatışmadan 
doğan yeni duruma kayıtsız kalmayan bel-
ki de tek ülke. Üstelik, canlı canlı ameliyat 
edilen Suriye’nin kuzeyi, Ortadoğu coğraf-

yasında yeni bir mayın tarlası olarak yeni-
den tasarlanıyor.  Başından beri meselenin 
çözümü konusunda gerekli diplomatik ça-
lışmaları yürüten ve stratejik planlamaları 
yapan Türkiye, nihayet bu operasyonla ha-
rekete geçerek, uzun güney sınırında oluş-
turulmaya çalışılan terör koridoruna geçit 
vermeyeceğini herkese göstermiş oldu.

Zeytin Dalı operasyonuna yönelik eleş-
tirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu operasyona ilişkin dışardan yapılan 
eleştiriler tutarsızlıkla, içeriden yapılan 
eleştiriler de mantık sefaletiyle malûl. Geç-
tiğimiz yedi yılda Suriye'de bir vesayetler 
savaşı yaşandı. Birçok ülke, bu çatışmaya 
taraf oldu. Fakat ilginçtir ki, Suriye'de ça-
tışmaya taraf olan ülkelerin hiçbirisinin bu 
ülkeye sınırı yok ve bu çatışmadan kaynak-
lanan göç krizi için fedakarlıkta bulunan 
tek ülke Türkiye. Binlerce kilometre öteler-
den, teröristler bizim güvenliğimizi tehdit 
ediyor, diye Suriye’ye gelen ve orada ken-
dilerine göre yapılar oluşturmaya çalışan 
başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin 
Türkiye’ye tek bir söz söylemeye hakları 
da yüzleri de yoktur. Hele hele, başta müs-
lümanların yaşadığı ülkeler olmak üzere 
bütün dünya için tehdit teşkil eden DAEŞ 
gibi örgütlerin ABD tarafından oluşturu-
lup kollandığına dair şaibeler ve bununla 
alakalı tartışmalar devam ederken... 

İç politikada karşılaştığımız eleştiriler 
için ne dersiniz?
İç politikada karşılaştığımız eleştirilere 
'içeriden' dememizin sebebi, Türkiye sı-
nırları içinde yapılıyor olmasıdır. Yoksa bu 

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
İstanbul Milletvekili
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eleştirileri maalesef 'içeriden' saymakta 
güçlük çekiyorum. Türkiye'nin burnunun 
dibinde bir terör odağı oluşturulmak is-
tenirken buna göz yumulması düşünüle-
mez. HDP'nin tepkisi elbette haksızdır; 
fakat sürpriz değildir. Kim “sırtını daya-
dığı” gücün yok edilmesine rıza gösterir 
ki? HDP’liler, terör örgütü PKK’nın Su-
riye’deki adı olan PYD/YPG’ye sırtlarını 
dayadıklarını açıkça itiraf etmediler mi? 
Elbette bu operasyondan rahatsız olduk-
larının farkındayız. Bizi asıl şaşırtan, bu-
gün HDP çizgisindeki bir grup tarafından 
rehin alınan CHP, maalesef gayrımillî bir 
görünüm arz ediyor. CHP'liler, 'Mustafa 
Kemal'in askerleri mi yoksa yoldaşları mı’ 
olacaklar, buna kendileri karar versinler. 
Fakat bir siyasetçi olarak değil, Türkiye'nin 
meselelerine ve tarihine zihnî mesaî sarf 
etmiş birisi olarak kendilerinden talebim, 
Esed'in askerleri ve PKK'nın yoldaşları ol-
mamaları.

Zeytin Dalı operasyonunun tarihî bir bo-
yutu olduğunu söylediniz. Açar mısınız?
Türkiye, geçmişinde yüzü aşkın devlet kur-
ma iradesini, başta Osmanlı ve Selçuklu 
olmak üzere birçok imparatorlukla tarihi 
şekillendirme başarısını ortaya koymuş 
bir aklın ve geleneğin bugünkü adıdır. 
Türkiye'nin geçmişte iyi yönetilememek-
ten kaynaklanan zayıflıkları olmuştur. Fa-
kat bu, tarihimizden ve coğrafyamızdan 
vazgeçtiğimiz anlamına gelmez, gelme-
yecektir. Milletimiz ve devletimiz, liderini 
bulduğunda nelere kadir olduğunu geç-
mişte göstermiştir. Bugün de olan budur. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde Türkiye, aslına ve kendini 
büyük bir coğrafyada var eden köklerine 
rücû etmektedir. Türkiye'yi, nev-zuhur ve 
yapay sınırlarla inşa edilen devletçiklerle 
karıştıranlar, yaptıkları hesap hatasını gör-
mektedirler. Yanlış yoldaysanız, hızınızın 
ehemmiyeti yoktur. Ancak doğru yolday-
sanız mesafe katedersiniz. Türkiye bugün 
doğru yoldadır ve hedefine ulaşacaktır.

Biraz da iç politikaya dair konuşalım 
isterseniz. 2019 Türkiye için önemli bir 
dönemeç. AK Parti'de daha önce Seçim 
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcılığı yapmış bir siyasetçi olarak 
soralım, AK Parti'nin başarısının sırrı 
nedir?

Türkiye için artık önemsiz seçim yok. Kü-
resel ve bölgesel etkinliği artan bir Türki-
ye, birçok odağın hedefinde olacaktır. Bu 
türden müdahaleleri boşa çıkarmanın yolu 
da, Türkiye'yi istikrarlı bir biçimde yönet-
mektir. Bugüne kadar AK Parti iktidarla-
rının ve asıl olarak Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı da budur. 
AK Parti'nin her seçimden başarılı çıkma-
sının formülü merak ediliyor. Bunun gayet 
basit ve bir o kadar da meşakkatli bir yolu 
var: Milletin ve ülkenin ihtiyaçlarını gider-
mek için yoğun bir çaba içinde olmak ve 
milletle hemhâl olmak. AK Parti'nin kapı 
kapı dolaşarak çalışması CHP tarafından 
taklit edilmeye çalışılır zaman zaman. Fa-
kat seçim dönemi dolaşmak yetmez. Gitti-
ğin kapıya hizmet götürmüş olmalısın ki, 
seçim dönemi o kapıyı çalabilesin. Malum 
sözdür; tarlada izi olmayanın, harmanda 
yüzü olmaz. 

2019 seçimleri için neler söylersiniz 
peki?
Türkiye'de önemsiz seçim olmadığı gibi, 
kolay seçim de yok. Bugün şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz; Milletimizin siyaset bilinci 
çok yüksek ve ne olup bittiğini, Türkiye ve 
dünya gündemini yakından takip ediyor. 

Başta 
ABD Olmak Üzere 

Batılı Ülkelerin 
Türkiye’ye 

Tek Bir Söz Söylemeye 
Hakları da Yüzleri de 

Yoktur

,,

,,

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
İstanbul Milletvekili
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15 Temmuz direnişi bunun açık delilidir. 
15 Temmuz'da milletimizin vatanı ve is-
tikbali için gösterdiği cesur direniş destan-
sıdır. Fakat burada sadece cesaretin altını 
çizmekle yetinmeyelim. 15 Temmuz'da 
ayrıca, yaşananları hızlı ve doğru tespit 
edebilme kabiliyeti söz konusudur. İşte 
bu yüzden bu milletle uyum halinde ve te-
mayüllerine, ihtiyaçlarına uygun hizmet, 
siyaset üreterek başarılı olunabilir. AK 
Parti'nin yaptığı budur. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın, Genel Başkanımızın liderliğin-
de Allah'ın izniyle 2019'da zafer yine AK 
Parti'nin olacaktır. 

Siz Anayasa Komisyonu başkanısınız ve 
aynı zamanda 2011 seçimlerinden sonra 
kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nu'nda AK Parti'yi temsil ettiniz. Çok 
duyuyorsunuzdur ama biz de sormuş 

olalım: Türkiye ne zaman yeni bir ana-
yasaya kavuşacak?
Belirttiğiniz gibi 2011 Haziran seçimlerin-
den sonra TBMM'de temsil edilen partile-
rin eşit üyeyle yer aldığı bir Uzlaşma Ko-
misyonu kuruldu ve yaklaşık iki yıl yoğun 
bir mesai sarfetti. Fakat ne yazık ki yeni 
bir anayasa hedefine ulaşamadık. Bu ko-
misyonun çalışma zabıtları ortada. Kimin 
ne istediği, neyi önerip neye ayak dirediği 
ortada. Bugün Türkiye'de herkesin gözle-
ri önünde cereyan eden ittifakların köke-
ni o çalışmalarda da vardı. Gerçi CHP o 
zaman vesayetçi ulusalcılıkla HDP çizgisi 
arasında bir kimlik bunalımı yaşıyordu ve 
neticede anayasa çalışmalarını tıkadı. Hat-
ta, üzerinde mutabakata varılan madde-
lerin meclisten geçirilmesiyle ilgili Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önerisini de, önce 
kabul etmesine rağmen sonra reddetti. 
Daha sonraki gelişmeler milletimizin ma-
lumu. Nihayetinde Cumhuriyet tarihinin 
en önemli anayasa değişikliğini, bir hü-
kümet sistemi değişikliği içeren Anayasal 
düzenlemeyi gerçekleştirdik. Tarihin akışı, 
milletimizin talepleri, bu talepleri anlayan 
ve gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siya-
set pratiği ile büyük değişim gerçekleşti. 
Doğru fikirlerin, zamanı gelmiş doğru 
fikirlerin önünde hiçbir güç duramaz. 16 
Nisan’da milletimizin oyu ile kabul edilen 
anayasa değişikliği, bir taraftan AK Par-
ti’nin 15 yıl içinde Türkiye’de gerçekleş-
tirdiği büyük dönüşümün bir sonucudur; 
diğer taraftan, yeni büyük dönüşümün 
başlangıcı ve motorudur. Bundan sonrası 
için de büyük umutlarımız var. Anayasalar, 
topluma dayatılan değil, toplumun siyasi 

bilincini ve önceliklerini içeren, ülkenin 
önünü açan metinler olmalıdır. Türkiye, 
tam da bu anlamda bir anayasaya mutlaka 
sahip olacaktır. Ben buna inanıyorum.

Siz aynı zamanda AK Parti ve MHP ara-
sında yürütülen Millî Mutabakat Komis-
yonunun da başkanısınız. AK Parti ve 
MHP arasında bir süredir siyaset yap-
ma konusunda bir yakınlaşma olmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Halk arasında 'particilik' diye bir tabir 
vardır. Olumsuz anlamlar içeren bu keli-
meyle kastedilen, siyaset yaparken ülke 
çıkarlarını değil, kör inadı esas alanların 
tavrıdır. AK Parti ve MHP, siyasette farklı 
üslup ve ilkelere sahip iki yapıdır. Fakat, 
bu iki parti, millî meselelerde siyaset üstü 
davranmak gerektiğinin de farkındadır. 
Keşke, Yenikapı Mitingi'nde olduğu gibi 
CHP de kör inadını yenip millî refleksler 
gösterse. Maalesef ciddî bir kimlik sorunu 
yaşayan CHP'den şimdilik böyle bir şey 
ummak çok da mümkün değil. Mutabakat 
çalışmalarında ise bu çizdiğim çerçeveye 
uygun bir yol izliyoruz. Biz çalışmalarımı-
zın son hâlini sürecin sonunda sayın Cum-
hurbaşkanımıza arzedeceğiz. Nihaî karar, 
sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Sayın 
Genel Başkanı'nın takdirlerindedir. 

Şunu da belirtmem gerekir; ülkelerin ta-
rihlerinde bazen çok önemli dönüm nok-
taları, kavşaklar belirir. Böyle zamanlarda 
gösterilen tavır önemlidir. 15 Temmuz bu 

Tarihin Akışı, 
Milletimizin Talepleri, 
Bu Talepleri Anlayan 
Ve Gerçekleştirmeyi 

Hedefleyen Bir Siyaset 
Pratiği İle 

Büyük Değişim 
Gerçekleşti

,,

,,
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anlamda, Türkiye tarihinin önemli, çok 
önemli bir dönüm noktasıdır. Küçük siya-
setler ve küçük siyasetçilerle, büyük siya-
setler ve büyük siyasetçiler böyle dönem-
lerde anlaşılır ve tefrik edilir. Bölgemizin, 
Orta Doğu'nun, Avrupa'nın ve hatta bütün 
bir dünyanın yeniden inşa sürecine girdiği 
bir dönemde, Türkiye’nin gücünün ve bu 
gücün yüklediği sorumluluğun farkında 
olmadan siyaset yapılamaz. Bu bakımdan, 
15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan, Ye-
nikapı Ruhu ile somutlaşan Türkiye’yi ve 
Türkiye’nin istikbalini önceleyen siyaset 
anlayışı 16 Nisan’da yeni bir şuurla orta-
ya çıkmıştır. AK Parti ve MHP elbette iki 
farklı siyasi partidir; birçok memleket me-
selesinde farklı görüş ve yaklaşımları olan 
iki farklı parti. İki parti arasındaki ittifak, 
Milli meselelerde, Türkiye’nin karşı karşı-
ya kaldığı tehditler karşısında ve istikbali 
inşa etmeye yönelik temel siyasi meseleler 
üzerinedir. 16 Nisan’da milletimizin ger-
çekleştirdiği büyük değişimi kurumsallaş-
tırmak ve sağlam temellere kavuşturmak 
içindir. Yürütülen çalışmalarda da görüle-
ceği üzere, iki farklı siyasi partinin birlikte 
hareketi esas alınmakta; partilerin fark-
lılıkları, hukuki varlıkları, hususiyetleri, 
amblemleri dikkatle korunmaktadır.

Bugünleri anlamak için tarihimizden ışık 
tutacak önemli bir hadiseyi hatırlatmak 
isterim. Balkan harbinde Edirne Bulgarlar 
tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı ordu-
sunun en önemli meselesi, tarihi başşehri 
tekrar alabilmektir. Birçok hazırlık yapılır, 
askeri, siyasi çalışmalar... O tarihlerde or-
duda ve siyasette küçük meseleler, şahsi 
çekişmeler, gruplaşmalar o kadar öne çık-
mıştır ki, Edirne’nin geri alınmasıyla ala-
kalı çalışmaları Enver Paşa’nın yürütmesi 
hasebiyle, bazı çevreler “Edirne’ye Enver, 
gireceğine, Bulgar girsin” diyecek kadar 
hamiyetsizlik örneği vermişlerdir. Bugün 
de, bazı çevrelerde, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan husumeti o dere-
ceye varmıştır; onlar da, “Tayyip Erdoğan 
başarılı olacağına Türkiye batsın” diye-
cek kadar şuursuz ve hamiyetsiz bir tablo 
sergilemektedir. Gün Türkiye’nin menfaati-
ni ve istikbalini her türlü şahsi ve bir gruba 
yönelik menfaatin üstünde tutma günüdür.

Gündemde sıklıkla zikredilen 'yerli ve 
millî' kavramlarıyla ilgili görüşleriniz 
neler?
Türkiye, değişimlerin hızlı yaşandığı, gün-
demin seri aktığı bir ülke. Bu hızlı dönüşü-
me rağmen Türkiye'nin bir de hiç değişme-

yen tartışma başlıkları ve meseleleri var. 
Bu ülkede Tanzimat'tan bu yana, kimlik 
ve zihniyet üzerinde durulur, medeniyet 
bağlamında aidiyet tartışmaları yaşanır. 
Bu anlamda iki yüz yıllık modernleşme 
tarihimizde bazı aydın ve siyasetçilerin 
yüzü daima Batı'ya dönük olmuştur. Bu 
kadrolar için Batı sadece bir coğrafya de-
ğil, bir medeniyettir ve Türkiye'den daima 
yukarıdadır. Bu çarpık bakış, bir komplek-
sin ve millete güvensizliğin hem sebebidir, 
hem de sonucu. İşte mesele buradadır ve 
cevabı aranan asıl soru, 'Türkiye nereye 
aittir ve yüzünü hangi yöne çevirmeli' 
olmaktadır.

Bu anlamda AK Parti nerede duruyor 
ve yüzünü ne yöne çeviriyor?
Bizler, 'Doğu da, Batı da Allah'ındır' di-
yenleriz. Bununla birlikte, Türkiye'nin 
hangi sorunu varsa çözümünün yine bi-
zim kendi medeniyet birikimimizde oldu-
ğuna da inanıyoruz. Milletimiz de böyle 
düşünmektedir ve sorun çözen kurum 
olarak siyaseti de öyle görmek istemek-
tedir. Siyasetin Türkiye'de evrilmesinin 
sebebi ve macerası bu açıdan bakılırsa 
anlaşılır. AK Parti, çok partili siyasi haya-
ta geçildiği günden bu yana millet eksenli, 
Türkiye merkezli siyaset anlayışının bütün 
birikimini kucaklayarak yeni ve güçlü bir 
sentez ortaya çıkarmıştır. Yani AK Parti, 
kendisine kadar yürütülen yerli ve milli an-
layışın özeti, bundan sonra yürütülecek ça-
lışmaların da, eski tabirle dibacesidir. AK 
Parti'yi milletimiz nezdinde makbul kılan 
iki hususiyeti vardır: hizmeti ve zihniyeti. 
Milletin kendini yönetende görmek iste-
diği zihniyet, bu yerli ve millî istikamettir. 

15 Temmuz direnişinin temelinde de bu 
vardır.

Nasıl?
15 Temmuz sadece iktidar değişikliği ara-
yan bir darbe girişimi değildir. 15 Tem-
muz, Türkiye'nin kendisi kalarak büyüye-
ceğini ve bu büyük ülkenin kurtuluşunun 
bu topraklarda olduğunu düşünenlerle; 
Türkiye'yi dışarıdan tasarlamak isteyen-
lere teslim olmuş zayıf karakterli ve gay-
rımilî muhterislerin kavgasıydı. Kazanan, 
çok şükür ki, Türkiye olmuştur, millet ol-
muştur ve milli dava olmuştur.

Konu buraya gelmişken 15 Temmuz 
yargılamaları devam ediyor. Bu konu-
daki görüşlerinizi de alabilir miyiz?
15 Temmuz Türkiye'ye ve millete suikastti. 
Bu suikasti gerçekleştirenler ne yaptıkları-
nın farkındaydılar. Fakat netice, millet ve 
devlet için hayırlı, planı kuranlar ve uygula-
yıcıları için tam anlamıyla bir felaket oldu. 
Darbeyi boşa çıkarmak yetmez. Bu sui-
kastle, hem hukukî hem de zihnî anlamda 
hesaplaşmak zorundayız. Yargı süreçleriy-
le ilgili dezenformasyon çabalarının oldu-
ğunu da görüyoruz. Özellikle CHP, darbe-
ye yönelik mücadeleyi akamete uğratmak 
için var gücüyle uğraşıyor. Kim ne yaparsa 
yapsın, ne söylerse söylesin, 15 Temmuz 
darbe girişiminin serpildiği bataklık kuru-
tulacaktır. Bu hepimizin, özellikle de siya-
set kurumunun tarihe ve istikbale karşı en 
büyük borcudur.
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ZEYTİN DALI HAREKATININ 
SİYASİ VE ASKERİ BOYUTLARI 

Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Türkiye, 
PKK terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki 
etkisini minimize etmek ve kontrol ettiği bölge-
leri geri almak için Suriye’de devam eden askeri 
hareketliliğine Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte 
yeni bir derinlik ve genişlik ekledi. Terör örgütü 
PKK’nın kontrolünde bulunan Afrin’e yönelik as-
keri operasyonunun başlamasıyla böylece, Türki-
ye’nin askeri hareketliliği Fırat Nehri’nin batısın-
da daha geniş bir coğrafi alana yayıldı. Bu askeri 
hareketliliğe, yedinci Astana toplantısı sonrası 
Rusya, Türkiye ve İran’ın üzerinde uzlaştığı çatış-
masızlık bölgeleri bağlamında İdlib’in kuzey hattı 
da dahil edildiğinde Türkiye, Fırat Nehri’nın batı 
hattında geniş bir alanda kritik bir askeri operas-
yonu icra etmektedir.

Türkiye’nin uzun zamandır, YPG/PKK’nın terör 
unsurlarına karşı Suriye sınırındaki varlığını or-
tadan kaldırmak maksatlı büyük çaplı bir askeri 
operasyon başlatmaya istekli olduğu biliniyordu. 
Türkiye’nin Afrin’deki PKK unsurlarına karşı yap-
tığı operasyonun arkasındaki nedenler, PKK kay-
naklı Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının önlen-
mesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Bununla 
birlikte, PKK terör örgütünün hakimiyet kurdu-
ğu alanlarda yerinden ettiği insanların evlerine 
dönmeleri ve bu bölgelerde istikrarı sağlamak da 
operasyonun hedefleri arasında yer alıyor. 

NATO, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terörist 
bir organizasyon olarak tanınan PKK’nın bir kolu 
olan YPG, Türkiye-Suriye sınırının hali hazırda 
%65’ini kontrol etmektedir ve bu pozisyonunu 
Türkiye’ye saldırmak için kullanmaktadır. Bunun 
yanısıra YPG, PKK’nın Türkiye’de devam eden 
terör saldırılarında hayati bir rol oynamaktadır. 
Aynı zamanda YPG, PKK tarafından Türkiye’nin 
Güneydoğusunda Türkiye’ye karşı yürütülen te-
rör faaliyetlerinde hem terörist ve hem de askeri 
ekipman vesilesiyle ciddi bir destek sağlamakta-
dır. Dolayısıyla, Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’nin 
PKK’ya karşı 2015’ten bu yana yürüttüğü terörle 
mücadele stratejisinin çok önemli bir parçasını 
teşkil etmektedir.

Türkiye’nin PKK terörüne karşı verdiği mücadele 
2015 yılından bu yana, PKK ve YPG arasındaki 
ideolojik, organizasyonel, operasyonel ve lojistik 
bağdan dolayı çoklu bir boyuta geçmiştir. 2015 yı-
lından bu yana devam eden PKK terörü, ABD’nin 
Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bağla-
mında terör örgütüne verdiği politik ve askleri 
destekle birlikte daha da derinleşmiştir. ABD 
askeri personelinin, PKK ve gençlik yapılanması 
olan YDG-H’ı YPG’li militanlar ile birlikte Suri-
ye’de DEAŞ’a karşı savaştırma politikası altında 
direkt olarak eğittikleri ve silahlandırdıklarına 
dair ise ciddi belirtiler mevcuttur. Bu politikanın 
başlamasından itibaren, şehirler şiddetli terör 
saldırılarına maaruz kalmıştır. 

Türk güvenlik güçleri ilk olarak, Suriye, Irak ve 
İran sınırı boyunca uzanan PKK varlığına karşı 
reaktif operasyonlara, alan hakimiyetine ve iç 
güvenlik operasyonlarına odaklanmıştır. Sınır-
dan sızmalara karşı polis ve isithbarat operas-
yonlarının yardımıyla icra edilen askeri operas-
yonlar, Türkiye içerisindeki terör ağının elimine 
edilmesini sağlamıştır. Fakat terörle mücadele 
operasyonları, ancak teröristler tarafından gü-
venli bölge olarak görülen terör kaynaklarına 
düzenlenirse bir anlam ifade etmektedir. Nitekim 
Türkiye, hem kendi hakimiyet alanında terörle 
mücadele operasyonlarına devam etmektedir, 
hem de Suriye ve Irak’taki terör aktivitelerine 
tüm gücüyle karşı koymayı hedeflemektedir. An 
itibarıyla Türkiye’nin terörle mücadelesi sınır öte-
si askeri operasyon evresindedir.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK terör örgü-
tüne karşı askeri operasyonda bulunmasının ar-
kasında birçok itici faktör bulunmaktadır. Fakat, 
Türkiye stratejisini şimdilik farklı iki coğrafi alan-
da hayata geçirmeyi denemektedir. Türkiye’nin 
ana stratejisi, PKK’nın Fırat Nehri’nin batısında-
ki silahlı gücünü ortadan kaldırmak ve PKK’nın 

ABD ile beraber oldukları Menbiç de dahil olmak 
üzere PKK’nın kontrol ettiği tüm alanları temiz-
lemektir. Bu bağlamda Afrin bölgesi, Türkiye’nin 
bölgedeki PKK tehdidinin değişmesi ve artması-
nı engelleme stratejisini devam etirmesi açısın-
dan Türk Ordusu için çok önemli bir eşiği sem-
bolize etmektedir.

PKK Terörünü Engellemek

Afrin, 2011 sonrasında yaşanan ayaklanmalarla 
beraber Suriye rejimi ile yapılan anlaşma sonrası 
PKK’ya teslim edilmiştir. Afrin’in, Suriye’nin ku-
zeyinde bulunan üç kantonun bir parçası olduğu-
nun deklare edilmesiyle birlikte, PKK’nın sözde 
kıdemli yöneticileri Afrin’i idare etmeye başlamış-
lardır. PKK’nın şemsiye askeri örgütlenmesi ola-
rak ilan edilen SDF’nin eski sözcüsü Talat Silo 
bir röportajında, PKK’nın sözde merkez üssü 
olan Kandil Dağı’ndan gelen kod adlı Hacı Ahmet 
Hudro, Halil Tefdem ve Mahmut Berhudan’ın 
Afrin’i kontrol ettikleri dile getirmiştir. Bununla 
birlikte PKK, Suriye iç savaşı şiddetlenmesiyle 
birlikte, ABD’nin desteği ile Suriye’nin kuzeyinde 
DEAŞ’a karşı savaşmak adına PKK karşıtı Kürt 
nüfus ve başta Menbiç olmak üzere çoğunluğu 
Arapların oluşturduğu bölgelerde yaşayan yerli 
nüfusu yerinden ederek göçe zorlamıştır. Bu bağ-
lamda 2016 yılında, Tel Rıfat, Menagh ve Şeyh 
İsa gibi yerleşim yerleri dahil olmak üzere 42 köy 
ve kasabadan 350,000 kişi PKK/YPG tarafın-
dan zorla göç ettirilmiştir. Türkiye’nin Rus savaş 
uçağını düşürmesini müteakip de PKK, Afrin’in 
doğusunda yer alan Tel Rıfat-Manegh hattını Rus 
hava desteğiyle ele geçirmiş ve burada hakimiyet 
kurmuştur. Bu bölgenin PKK tarafından kontrol 
edilmesi, terör örgütüne Türkiye’ye karşı terör 
saldırılarını düzenlemesinde vazgeçilmez bir üs 
konumu vazifesi görmüştür.

Afrin bölgesi zamanla, PKK’nın Türkiye’ye kar-
şı terör eylemleri gerçekleştirmek için kullan-
maya başladığı bir üs konumuna dönüşmüştür. 
Afrin-Amanos hattının kontrol altında tutulma-
sı, PKK’nın Türkiye’nin Akdeniz bölgesindeki 
şehirlere yönelik terör saldırısında bulunması 
açısından da önem taşımaktadır. PKK, dağlık 
araziyi kullanarak güçlerini Afrin merkezinden 
başlamak üzere Hassa üzerinden Amanos’a 
transfer edebilmektedir. Üstelik, Afrin aynı za-
manda, terör örgtünün ideolojik ve askeri eğitim 
merkezlerinden biri haline dönüşmüştür. PKK 
terör örgütü üyeleri buradaki kamplarda silah ve 
patlayıcı eğitimi aldıktan sonra Türkiye’de terör 
saldırılarında bulunmuşlardır. Afrin aynı zaman-
da Türkiye’de yaşayan ve PKK eğilimli ve sol tan-
danslı radikal kişiler için de bir liman işlevi gör-

Murat YEŞİLTAŞ
SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü
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müştür. Daha önemlisi, Hatay sınırının hemen 
karşısında bulunan PKK’lı teröristler, Türkiye’nin 
güneyindeki onlarca saldırının failidirler. Toros 
Dağları’nda silahlanan teröristler, Türkiye’nin Ak-
deniz kıyısındaki bölgelerinde eylemler gerçek-
leştirmişlerdir. Örneğin, 10 Eylül 2015 tarihinde 
Afrin’den gelerek Türkiye sınırında bir askerimizi 
şehit etmişlerdir. 18 Eylül 2016 tarihinde ise bir 
grup terörist yine Afrin’den gelerek Erol Çavuş 
Sınır Karakolu’na saldırı düzenlemiştir. 22 Mart 
2017’de ise YPG’li teröristler Bükülmez Sınır 
Karakolu’na saldırı düzenleyerek bir askerimizi 
şehit etmişlerdir. Zeytin Dalı Harekatı bu neden-
le, Türkiye’nin söz konusu bölgeden Türkiye’ye 
yönelik terör saldırılarını engellemek için son 
derece önemlidir.

Türkiye’nin Sınır Güvenliğinin Sağlanması

Türkiye’nin, PKK’nın terör kamplarından doğan 
ulusal güvenliği ile ilgili ortaya koymuş olduğu 
taahhüttün Zeytin Dalı Harekatı'nın söz konusu 
bölgede, Suriye sınırında güvenliğini sağlamaya 
yönelik işlevi de söz konusudur. PKK’nın asıl 
hedefi, ABD’nin kurmayı planladığını açıkladığı 
Sınır Muhafaza Gücü ile birlikte düşünüldüğün-
de, “otonom bir PKK bölgesinin” kurulmasıdır. 
Böylesi bir hedef, hem Türkiye’nin toprak bü-
tünlüğüne hem de sınır güvenliğine tehdit teşkil 
etmektedir.

Türkiye’nin sınırlarını koruması, sadece PKK’nın 
Afrin’den çıkartılması ile sağlanamayacaktır. 
Daha önemlisi, PKK’nın Menbiç’teki varlığı Tür-
kiye’nin Cerablus-Azez hattında DEAŞ terör ör-
gütüne karşı verdiği mücadeleyi de tehdit etmek-
tedir. Afrin’deki PKK varlığı elimine edildikten 
sonra Türkiye’nin diğer hedefi Menbiç olacaktır. 
Fırat Nehri’nin doğu tarafında PKK’nın varlığı 
da ayrıca Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit et-
mektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin Fırat Nehri’nin 
doğusunda sınırlarını koruması hayati önem taşı-
maktadır. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaş-
ma bu bakımdan son derece önemlidir. 

Suriye’nin Toprak Bütünlüğünün Korunması

PKK-YPG terörünün ortadan kaldırılmasıyla 
Türkiye, yerel nüfusun yeniden evlerine dönebil-
diği güvenli bölgeler oluşturmayı planlamaktadır. 
Daha önemlisi Türkiye, Afrin’deki toplumsal yapı-
yı ve politik istikrarı onarmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’nin, PKK’nın göçe zorladığı insanlar için 
güvenli bölge oluşturma gayreti bu anlamda Zey-
tin Dalı Harekatı'nın en önemli misyonlarından 
biridir. 

Afrin operasyonu aynı zamanda, Suriye’nin yakın 
gelecekteki toprak bütünlüğünün sağlanması 
açısından hayati bir önem taşımaktadır. PKK’nın 
bölgesel stratejisi, uzun dönem jeopolitik proje-
lere göre dizayn edilmiştir. Bu bölge stratejisinin 
bağlamında Türkiye-Suriye sınırında büyük çap-
lı PKK kontrolünün halim kılınması, ABD’nin 
kaktısıyla Suriye’nin toprak bütünlüğünü riske 
atmaktadır. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin ku-
zeyinde PKK’nın genişlemesini engelleyecek ve 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne yardımcı olacak-
tır.

Türkiye’nin Hedefleri: Askeri ve Siyasi De-

ğerlendirme

Askeri aşamalardaki zorluklarla birlikte Tür-
kiye, orta ve uzun dönem stratejik hedefleri ile 
ABD-Rusya’nın bölgedeki jeopolitik planları ve 
PKK’nın Fırat’ın doğusundaki mevcudiyeti ile 
ilgili önemli meydan okumalarla karşı karşıya-
dır. Ancak Türkiye’nin askeri ve siyasi kararlılığı 
bu zorluklarının üstesinden gelmek için önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Türkiye’nin Fırat Kal-
kanı Harekatı’ndan elde ettiği bazı taktik, operatif 
ve stratejik tecrübelere sahip olmasına rağmen 
Afrin’deki hedefin doğası itibarıyla bazı farklılık-
lar göstermektedir. Coğrafi koşullar başta olmak 
üzere PKK’nın sahip olduğu terörist sayısına ve 
askeri ekipmanlara binaen oluşturduğu kapa-
site Türk Ordusu’na ve ÖSO’ya karşı savunma 
manevralarını belirlemedeki ana faktörlerden 
biridir. Ancak geri kalan günler dikkate alındı-
ğında, terör örgütünün söz konusu kapasitesini 
aşma ihtimalinin sınırlı olduğunu, özellikle Türk 
Hava Kuvvetlerinin düzenlemiş olduğu hava ope-
rasyonlarının örgütün savunma hatlarının kırsal 
alanlarda kırdığını söylemek mümkündür. 

Bu aşamada, PKK, Afrin’in bir bölümünde to-
poğrafik şartları kullanarak TSK’yı ve ÖSO’yu 
durdurmayı planlamıştır. Ancak, Türkiye’nin as-
keri kapasitesi, harekatın niteliği ve aradaki güç 
eşitsizliği PKK’nın söz konusu planını akamete 
uğratmıştır. Bu aşamadan sonra, PKK’nın kırsal 
alanı kontrol altında tutması TSK ve ÖSO karşı-
sında mümkün gözükmemektedir. Operasyonun 
belirli bir aşamasından sonra TSK ve ÖSO’nün 
kırsal alanda engelleyemeyecek olan PKK, ça-
tışmaların meskun mahalde ve kentsel alanda 
geçmesini bekleyeceği değerlendirilmektedir. Bu 
aşamada, kentsel alanda yaşanacak muhtemel 
çatışmaların kırsal ve dağlık alanda yaşananlar-
dan çok daha farklı olacağını söylemek mümkün-
dür. 

Zeytin Dalı Operasyonu'nun askeri boyutunun 
yanı sıra stratejik ve siyasi boyutları da oldukça 
önemlidir. Afrin operasyonu ile Türkiye, ABD’yi 
PKK’nın Fırat’ın doğusundan çıkartma konusun-
da da baskı altında tutmayı hedeflemektedir. Di-
ğer bir deyişle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın 
batısındaki mevcudiyeti ve güç tahkimatı, Fırat’ın 
doğusundaki ABD ve PKK üzerinde hem politik 
hem de askeri baskı kurmaktadır. Türkiye askeri 
operasyon kararlılığını taktik ve operatif düzeyde 
devamlı bir şekilde sürdürdüğü müddetçe ABD, 
PKK politikasını revize etmek durumunda kala-
caktır. AK Parti hükümeti, ABD’ye terör örgütü 
PKK ile birlikte çalışmanın getireceği büyük 
riskler olduğunu sürekli hatırlatmaktadır. Bu 
anlamda, PKK ile ortak hareket etmenin bölge-
sel barışı riske ettiği ve yeni çatışmaları ortaya 
çıkarma ihtimali olduğu sürekli dile getirilmek-
tedir. Bu kararlıktan Türkiye’nin vazgeçmesi söz 
konusu değildir. 

Operasyonun stratejik boyutunu önemli kılan 
bir diğer etken ise bu süreç içerisinde Rusya’nın 
oynadığı roldür. Rusya ile Türkiye arasında Afrin 
konusunda varılan uzlaşının operasyonun başarı-
ya ulaşması konusunda olumlu bir katkı yapaca-
ğı değerlendirilmektedir. Bu noktada Türkiye’nin 
stratejik planının ilk aşaması, PKK’nın Fırat’ın 
batısındaki askeri ve politik varlığını elimine 

etmektir. Burada Rusya’nın Türkiye’ye yönelik 
desteğini belirleyen üç dinamik söz konusudur. 
Bunlardan ilki, Türkiye’nin özellikle Astana ve 
Soçi süreçleriyle birlikte daha belirgin hala ge-
len, çatışmasızlık bölgeleri üzerindeki olumlu 
katkısının Moskova açısından olumlu bir katkı 
olarak görülmesidir. Bu anlamda Rusya, Türki-
ye’nin Suriye krizinin çözümü konusundaki dip-
lomatik müzakerelerde oynamakta olduğu rolün 
hayati rolünü önemsemektedir. İkincisi, Türkiye 
ve ABD arasında PKK konusunda yaşanan siya-
si anlaşmazlıktan Rusya yararlanarak bu süreci 
kendi lehine kullanmak istemektedir. Üçüncü 
olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya 
verdiği önceliği Rusya göstermek istemektedir. 
Nitekim Türkiye’nin Afrin operasyonu ile birlikte, 
PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak iste-
diği ayrılıkçı bir bölgenin önüne geçilmesi için 
hayati olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu durum aynı zamanda Türkiye’ye, ABD’yi Fı-
rat’ın doğusundaki sürdürdüğü faaliyetlerden 
caydırma noktasında daha fazla stratejik ma-
nevra kabiliyeti verebilecektir. Bu anlamda Tür-
kiye’nin askeri kararlılığı ve Rusya ve İran ile 
Suriye konusunda ortaya çıkan uzlaşı, ABD’nin 
PKK’nın askeri kapasitesini güçlendirme nokta-
sındaki stratejik eylem planını da kısıtlama kapa-
sitesine sahiptir.   

Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açıkladığı üzere, operasyonun po-
litik hedefi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel 
getirmeksizin Suriye’nin kuzeyindeki terör grup-
larının tamamen temizlenmesidir. Türkiye’nin 
hali hazırda takip ettiği siyaset ve askeri hare-
ketlilik bu hedefle tamamen uyuşmaktadır. Bu 
yüzden de, Afrin operasyonuna yönelik politik ve 
askeri açıdan bir karşı çıkış söz konusu değildir. 
Dahası, Türkiye’deki, HDP haricinde muhalefet-
te bulunan bütün partiler, operasyonlara yönelik 
yerinde bir destek vererek PKK ve Suriye’deki 
iltisaklı gruplarının Türkiye’ye yönelik ulusal teh-
ditler olduğunu vurgulamışlardır. Türk kamuoyu 
kenetlenmiş bir duruş sergilemektedir. Bu arada, 
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik böl-
gesel tepkiler, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı 
ile Cerablus, El Bab ve Azez üçgeninde sağlamış 
olduğu istikrar sebebiyle olumlu gözükmektedir. 
Zeytin Dalı Harekâtı güçleri yaptığı müdahaleler-
de sivil zayiata sebebiyet vermemek için PKK/
YPG mevzilerini üst düzey bir hassasiyetle hedef 
almaktadır. Bu durum Türkiye’nin asıl hedefinin 
terör örgütleri olduğunu daha net bir şekilde 
kanıtlamaktadır. Harekât kent merkezine yak-
laştıkça, Zeytin Dalı Harekatı güçlerinin kentsel 
terör taktikleri ile yüzleşmeleri beklenmektedir 
ve sivillerin PKK tarafından canlı kalkan olarak 
kullanılması olasıdır. Hükümet, ilgili kurumları 
organize etmek suretiyle, Afrin’den ayrılmak iste-
yen siviller için çadır kent ve prefabrik şehirler 
kurma noktasında inisiyatif almıştır. 

Sonuç olarak Zeytin Dalı Harekatı ile beraber, 
PKK terör örgütü, Türkiye sınırları ötesinde, 
Suriye’de ilk büyük mağlubiyetini yaşayacak 
gibi gözükmektedir. Bu mağlubiyet, kesin olarak 
Suriye’nin kuzeyindeki güç dinamiklerini, Tür-
kiye-ABD ilişkilerini değiştirecek ve Türkiye’nin 
Suriye iç savaşındaki askeri stratejisine yeni bir 
yön verecektir.
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, 
terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde 

insan hakkı ihlallerine ilişkin rapor yayımladı

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK SURİYE'DE 
HAK İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kürtler de örgütün zulüm 
ve baskısından muzdarip

Çok sayıda Kürt aktivisit ve 
politikacı suikasta kurban 

gitti

Terör örgütü PYD/PKK, 
Suriye'deki Kürtleri temsil 

etmiyor
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PYD/PKK, 2012'den itibaren Suriye'nin kuzeyindeki 
farklı noktalarda 2 milyondan fazla Arap, Türkmen ve 

Kürdü zorla göç ettirdi

Örgütün "Asayiş" adı altında oluş-
turduğu sözde polis teşkilatı, zorla 
alıkoyduğu insanları işkence ile 
öldürdü

PYD/PKK, ülkenin kuzeyinde Arap 
ve Türkmen sivillerin yaşadığı böl-
gelerde büyük tahribatlar yaptı ve 
oradaki insanlar, yaşadıkları yerleri 
terk etmek zorunda kaldı

Örgüt bünyesinde çok sayıda 
çocuk bulunuyor. PYD/PKK, 18 yaş 
altındaki çocukları silah altına 
alıyor

PYD/PKK, yargısız infazlar, orta-
dan kaybolma, adam öldürme, 
keyfi tutuklama, bölge sakinleri-
nin zorla yerlerinden edilmesi, 
çocukların zorla silah altına alın-
ması ve tutuklulara yönelik kötü 
muamele gibi çok sayıda insan 
hakları ihlalleri yapıyor

PYD/PKK tarafından öldürülenler 
ve zorla yerlerinden edilenler 
 arasında kadınların ve çocukların 
olduğu yüzlerce sivil bulunuyor

PYD/PKK, Aynularab (Kobani) ve 
el Cezire bölgesini 2012'de işgal 
etmesinden bu yana, örgüte 
muhalif partilere üye çok sayıda 
kişi ortadan kayboldu ya da 
öldürüldü
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BU ŞEREF
 HEPİMİZİN!!!

Nimetin hakiki değeri elden gittikten son-
ra idrak edilir. Bu realite günümüzde de 
hala caridir. Bu minval üzere tefekkür 
edersek:  Bir babanın, atanın ya da büyü-
ğün kıymeti, gerçek manada  ancak onun 
yokluğunda anlaşılır. Hayatta tecrübeli bü-
yüklerin önerdiği yollarda gitmek, insanı 
bilmediği, görmediği birçok tehlikeden 
korur. Aynı zamanda ölmek için geldiği-
miz bu  fani dünyada saadet ve huzur ile 
yaşamanın anahtarı da yine büyük sözü 
dinlemekten geçiyor. Ferdi, ailevi ve içti-
mai meseleri kapsayan bu husus, siyaset 
alemi için de geçerlidir. Herkesin malu-
mudur ki devlet dediğimiz organizmanın 
en önemli yapıtaşlarından biri ve belki en 
birincisi millettir yani insandır. Doğal ola-
rak siyaset ve devlet kurumu, insanın ma-
hiyeti ile paralellik gösterir. Aradaki fark, 
insanın birey olarak kısa hayatına karşılık 
devletler çok uzun zaman ayakta kalabilir-
ler. İbn-i Haldun’un meşhur tespitinde ifa-
de edildiği gibi; devletler de insanlar gibi 
doğar, büyür ve ölür. Fakat bazı devletler 
ve milletler tarih sahnesinde üstlendikle-
ri roller veya  mecburen yapmak zorunda 
oldukları mücadeleler nedeni ile temayüz 
ederler. Siyaset ve devlet yönetimi konu-
sunda kabiliyetlerini inkişaf ettirip meleke 
kesbederler. Roma, Bizans, Sasani İmpa-

ratorluğu gibi devletler, kadim tarihlerde 
bunu gerçekleştirmeyi başarmışlardır. 
Daha yakın zamanlara gelirsek Selçuk-
lular büyük bir egemenlik kurmuş ve yö-
netimi altındaki halkları birlik ve dirlik 
içerisinde idare etmiştir. Beylikler dönemi 
sonrasında ortaya çıkan Osmanoğulları 
kısa sürede batı ve doğu bölgelerini kendi 
hakimiyetleri altına almış ve siyasi bir bir-
lik meydana getirmişlerdir.

Realist bir gözle incelenirse görülecek-
tir ki, Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda 
farklı dinde, dilde ve renkte insanların 
yaşadığı geniş bir coğrafyada hakimiyet 
kurması, askeri ve siyasi dengelerin iyi 
hesaplanmasından ve idare edilmesinden 
kaynaklanan bir başarıdır. Askeri ve siyasi 
güçle fethedilen bir yerin elde tutulması 
ancak adalet, refah ve huzur iledir. İşte 
Osmanoğullarını, altı asır ayakta tutan ve 
tebaasını ona sadık kılan sır budur.Lakin 
dünya ve içindeki herşey fanidir. Cihan-
gir Osmanlı Devleti de öyle. Her fani gibi 
günü geldi Osmanlı da tarih denilen geniş 
kabristana girdi. Girdi girmesinne ama 
arkasında başta İslam alemi olmak üzere 
büyük bir coğrafyada irili ufaklı birçok ye-
tim ve öksüz bırakarak. Osmanlı bir baba, 
bir ata idi. Osmanlı müslüman ümmetinin 

Hilal Umucu
Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

1. Sınıf 
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başı ve lideriydi. Onun yokluğunda ümmet 
coğrafyasında ve dünyanın birçok yerinde 
kardeş kavgası aldı başını yürüdü. Haram 
olan kardeş kanı döküldü. Ortadoğu, Me-
zopotamya bir daha belini doğrultamadı. 
İlim, irfan ve hikmet diyarı olan toprak-
lardan fitne, zulüm ve nifak tohumları ye-
şerdi. Analar ağladı, yürekler parçalandı. 
Çocuklar sapan taşları ile oynadı, yüzle-
rinden gülücükler değil maalesef gözle-
rinden yaşlar aktı. Binbir umutlarla baş-
layan Arap Baharı kışa döndü. Suriye’de 
başlayan iç savaş tüm bölgenin huzurunu 
kaçırdı. Türkiye, büyük bir sorumluluk 
üstlenerek kendisine sığınan milyonlarca 
Suriyeliye kucakladı. Bunların hepsi bir 
bedeldi. Ama ne olursa olsun  masumları, 
zalimlerin insafına terketmedi. 

Suriye üzerinde bir devler mücadalesi baş-
ladı ve bugünde devam ediyor. Türkiye’nin 
güney sınırları boyunca fırsattan istifade 
eden terör grupları türedi. Suriye Krizi, 
kendi sınırlarını aşarak Türkiye’nin güven-
liğini tehdit eder hale geldi. Elbette her 
bağımsız devlet gibi Türkiye buna göz yu-
mamazdı. Fırat Kalkanı Operasyonu ile sı-
nırımızdaki DEAŞ tehdidi bertaraf edildi. 
Bu operasyon aynı zamanda Türkiye'nin 
güney sınırında ABD destekli PYD/YPG 
tarafından oluşturulan terör koridorunu 
durdurmanın ilk aşaması oldu. Türkiye’nin 
uluslararası tüm diplomasi kanallarını 
zorlamasına, ABD’nin söz vermesine rağ-
men terör örgütü PYD/YPG, Fırat’ın batı-
sına geçti. Orada yaşayan halkı yerlerin-
den edip demografik yapıyı değiştirmenin 
gayreti içerisine girdiler. Arapların çoğun-
lukta olduğu bölgelerde sözde kantonlar 
oluşturdular. Bu sözde kantonlardan birisi 
de Afrin’dir. Yeşil vadileri ve verimli toprak-
larında başta zeytin olmak üzere, pek çok 
meyve ve kabuklu yemiş yetişiyor Afrin’de.
Rivayete göre bu topraklarda akrep ve yı-
lanın olmadığı söyleniyor. Suyu bol akıyor. 
Ancak insan suretine girmiş akrep ve yı-
lanların bugün Afrin’de cirit atması, kadim 
toprakların huzurunu bozmuş durumda.

Afrin, terör örgütü PYD-YPG/PKK ta-
rafından 2012 yılından bu yana kontrol 

ediliyor. ABD’nin ısrarla PKK’dan farklı 
olduğunu iddia ettiği teröristlerin yüzde 
15’i  PKK’nın askeri kadın kolu YJA-Star 
ile PYD’nin Kadın Savunma Birlikleri 
(YPJ) çatısı altında silahlanan kadınlardan 
oluşuyor. Afrin’deki silahlı terörist grubu-
nu, PKK’nın Kandil kadrosundan giden-
ler yönetiyor. Türkiye’den ve PKK’nın Ku-
zey Irak’taki kamplarından da yaklaşık 2 
bin silahlı örgüt mensubunun da Afrin’de 
bulunduğu biliniyor. Örgüt yönetiminin 
uzun süredir Türkiye’nin operasyonuna 
karşı hazırlık yaptığı, hendekler kazarak 
sığınaklar oluşturduğu gün gibi ortaya 
çıkıyor. Terör örgütünün silah altına aldı-
ğı kişilerin yüzde 10’unun ise 18 yaş altı 
çocuklardan oluşması tam bir canilik ör-
neği ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur. 
Örgütün, bölgede zorla çocukları ailele-
rinden kopararak silah altına aldığı, kısa 
süreli eğitimin ardından siper ve hendek-
lere göndererek nöbet tutturduğu Afrinli 
ailelerin verdiği bilgiler arasında. Çocukla-
rını vermek istemeyen ailelere baskı uygu-
lanıyor, tutuklanıyor veya cezalara mazur 
bırakılıyor. Askere alınmaktan ve çocuk 
yaşta asker kullanımından kaçınmak için 
binlerce kişi PYD'nin yönetiminde olan 
bölgeleri terk etti. Afrinli halk, PYD'nin 
paralı askerlik yapan suç şebekeleri oldu-
ğunu dile getiriyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, her platformda Türk milletinin sabrını 
sınamasınlar diye terör örgütünü defalar-
ca uyardı. “Bir gece ansızın gelebiliriz” 
sözü bu milletin sloganı oldu adeta.  Başka 
seçenek kalmayınca Türk Silahli Kuvvetle-
ri, Suriye halkından oluşan ve vatanlarını 
savunan Özgür Suriye Ordusu ile beraber 
Zeytindalı Harekatı’nı başlattı. 

Harekatın amacı Afrin’in terör unsurla-
rından arındırılması, Afrin’in Afrinliler’e 
teslim edilmesi, bölgede huzur ve asayişin 
temin edilmesidir. Bu milleti işgalci gibi 
göstermenin çabası içinde olanlar, tarih-
ten bihaber gafillerdir. Türkiye Devleti, 
Osmanlı bakiyesidir. Devletler de insanlar 
gibi mirasını atadan, geçmişten alır. Os-
manlı Devleti’nin müstevli olmadığı, adil 

bir yönetim sergilediği insaflı düşmanları 
tarafından daha itiraf edilmektedir. Zaten 
fazilet odur ki düşman dahi tasdik etsin. 
Osmanlı’nın torunları, Cumhuriyet’in kah-
raman evlatları bugün Afrin’de Kürdü, 
Türkmeni ve Arabı ayırt etmeksizin her-
kesi şefkatle sarmalamakta ve onlara sa-
hip çıkmaktadır. Onlara efendi olmak için 
değil onlara hürriyet ve vatanlarını geri 
vermek için mücadele vermektedir. Bunun 
yani sıra kendi sınır güvenliğini de sağla-
maktadır. Afrin, Kudüs’ün de fethedildiği 
637 yılında müslümanların hâkimiyetine 
girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e 
bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya 
bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç 
başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sa-
hip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden 
temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında 
yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan 
Türkiye nüfuzunda olacak. Bu şu anlama 
gelir ki bu kadar alan huzur, refah ve öz-
gürlük içinde yaşayacak demektir. Arap 
Baharı kış oldu ancak Afrin, bu baharda 
gerçek baharı yaşayacak inşallah. Bunu 
sağlayan kahraman ordumuza şükran 
borçluyuz. Allah onları muvaffak etsin. 
Bizi de şehitlerimize layık eylesin. Son 
olarak Türkiye’nin bir ferdi olarak iftiharla 
söyleyebilirim ki: Türkiye Devleti ve  Türk 
Ordusu Afrin’de herkesten bir afferin aldı.

Bu Milleti 
İşgalci Gibi 

Göstermenin Çabası 
İçinde Olanlar, 

Tarihten Bihaber 
Gafillerdir

,,

,,
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"MAZLUMLARA 
TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI"

Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, 
Muş Öğretmenevi Konferans Salonu'n-
da düzenlenen AK Parti Muş İl Gençlik 
Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı.

Kongrede  konuşan  Ecertaş, ülkenin 
birlik ve beraberliğinin önemine değin-
di.

"Alparslan ruhu"nu şahlandırmak is-
tediklerini belirten Ecertaş, "Geçen yıl 
kutlamalara 15 bin gençle geldik. Bu 
yıl inşallah 25 bin gençle geleceğiz. 
Çanakkale Gençlik Kollarımızın en 
önemli organizasyonu nasıl 18 Mart 
ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönü-
münde nasıl Çanakkale'ye gidiyor-
sak, eylül ayında tüm Türkiye olarak 
nasılsa Söğüt'e gidiyorsak, bundan 
sonra 26 Ağustos'ta tüm Türkiye'den 
gençler akın akın buraya gelecek" 
diye konuştu.

Ecertaş, 300 yıl önce bir araya gelen 
İslam dünyasının bu yıl Türkiye'de 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan'ın girişimiyle tekrar bir araya 
geldiğini vurgulayarak, şöyle devam 
etti:  

"300 yıl sonra İslam dünyası bir ara-
ya geldi ve karar verdi. 'Kudüs Filis-
tin'in başkentidir' dedi. İslam dünya-
sının bir araya gelmesi tüm dünyayı 
ayağa kaldırmaya yetti ve ABD Baş-
kanı Trump'un o komik ve asla kabul 
edilemez kararına BM de karşı çık-
tı. Cumhurbaşkanımızın arkasında 
dimdik duran Muş gibi teşkilatlar 
sadece Muş'u güçlendirmekle kal-
mıyor, bölgesini, Türkiye'yi güçlen-
diriyor. Arkasında güçlü, dinamik, 
enerjik ve genç bir Türkiye'yi bulan 
Cumhurbaşkanımız da tüm dünyaya 
Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu-
nu haykırıyor." 

Türkiye'nin ümmetin ve  mazlumların 
umudu olduğunu aktaran Ecertaş, çok 
sayıda Müslüman ülke olmasına rağ-
men şu an mazlumlara Türkiye'nin sa-
hip çıktığının altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sultan Al-
parslan'ın, Abdulhamit Han'ın, Fatih 
Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Se-
lim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın da 
torunu olduğunu ifade eden  Ecertaş, 
şunları kaydetti: 

"İşte biz belki tarihin akışı içerisin-
de olduğumuz için çok istekli olabi-
liriz. Ancak emin olun Somali'deki 
anne, Recep Tayyip Erdoğan'a bizim 
verdiğimiz destekten duasıyla daha 
çok destek veriyor.  Ekonomist Der-
gisi'ne Muş manşet oldu.  Diyor ki, 
'Recep Tayyip Erdoğan'ın 1071 yılın-
da gerçekleşmiş olan askeri bir ko-
nuyla alakalı bugün tekrardan anma 
töreni yapmasının ne anlamı var, 
ne yapmak istiyor bu adam' diyor. 
Onlar da farkında. Bizim Alparslan 
ruhunu şahlandırmak istediğimizi. 
Onlar da farkında bizim Alparslan 
ruhuyla beraber Abdulhamit Han'ın, 
Fatih Sultan Mehmet'in ruhunu, on-
ların davasını, nizamı alem idealini 
gerçekleştirmek istediğimizi. Onla-
rın davası gibi ümmete umut oldu-
ğumuzu, onların davası gibi aynen 
Peygamber efendimizin yolundan 
giden o güçlü gençliğin, o güçlü lide-
rine verdiği desteğin ne kadar büyük 
sonuçlar doğuracağını görüyorlar da 
o yüzden Muş, Ekonomist Dergisi'ne 
kapak oluyor. Bu sebepten dolayı 
doğru yoldayız. İnşallah daha çok ça-
lışacağız."
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‘KADINLAR 
SİYASETİN ÖZNESİDİR’

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanlığı olarak, belde, ilçe ve il kongreleri-
mizi gerçekleştirmekteyiz...

Teşkilat mensuplarımızın coşkulu ve yo-
ğun katılımı ile gerçekleşen Bursa kongre-
mizi; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan hanımefendinin katılımları ile 
düzenledik. 

Yönetimlerimizle 2019 hedeflerimizi daha 
güçlü adımlarla gerçekleştirme yolunda 
ilerlemekteyiz.

Kadınlar olarak ülke tarihimizin zor dö-
nemlerinde her zaman belirleyici rol üst-
lenmişizdir. 14 Ağustos 2001 tarihi ile 
birlikte milli davamızı kendimize şiar ede-
rek; başta ülkemiz olmak üzere tüm gönül 
coğrafyamızdaki mazlumlar için aktif bir 
şekilde çalışma imkânına eriştik.

Milletin ve ümmetin derdi için mücadele 
ederken, ‘Kadınlar siyasetin öznesidir’ 
diyerek, bizleri memleket meselelerinin 
çözümü noktasında öncü olarak gören 

Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı 
sunarız. 

Bizleri hem yüreklendirip hem de destek-
lerini hiç esirgemeyen Liderimizle birlikte 
bu kutlu dava yolunda gururla yürümek ve 
emek vermek bizleri her zaman onurlan-
dırdı.

Biz Kadınlar olarak gündelik siyaset yap-
mıyoruz… Siyaseti bir araç olarak tayin 
ettik bu Ülkenin müreffeh yarınlarının 
inşasına talip olduğumuz için…  16 sene 
önce biz bir yola çıktık ve bu yolun adına 
AK Parti dedik. AK davamız bizim seçimi-
mizdi, yaşam biçimimizdi, gayemiz ve gay-
retimizdi. Bu yolda anne olduk, seçmen 
olduk, karar veren olduk, eş olduk, çalışan 
olduk, işveren olduk, kardeş olduk ama en 
çok da bu çatı altında birbirimize yoldaş 
olduk.

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temi halkoylamasıyla elde edilen zafer ve 
sorumlulukla; emin ve kararlı adımlarla 
2019 seçimlerine hazır teşkilatlarımızı 

oluşturma gayreti ile belde, ilçe ve il kong-
relerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Büyük bir coşku ve davamıza yakışır vakur 
ile gerçekleştireceğimiz kongrelerle yeni-
den kuvvetli bir dinamizm elde edeceğimi-
ze inanmaktayız. Kongrelerimizle birlikte; 
yönetimler, kişiler değişecek ancak ilkele-
rimiz asla değişmeyecek. Ailenin ve toplu-
mun direği olan kadınlarımızı her alanda 
destekleyeceğimize, geleceğe güçlü nesil-
ler yetiştirecek kadınlarımız için çalışma-
larımıza devam edeceğiz.

Başta devletimizi, milletimizi ve partimizi 
önceleyecek, asla şahsi ikballerin tasası 
içerisinde olmayacağız. Kuruluşumuz-
dan bugüne var olan özgün siyasetimizi 
ve davamızı geliştirerek gelecek nesillere 
devredeceğiz. Partimizde görevli kadın 
siyasetçilerimiz ve aramıza yeni katılacak 
değerli isimlerle daima bize yakışan va-
karla hareket edeceğiz. Millete ve Hakk’a 
hizmetin manevi kazanımı dışında hiçbir 
hususa gönül bağlamayacağız. Yolumuz 
hep Hakk’ın ve milletin yolu olacak…
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'BU DAVAYA HİZMET 
ONURUMUZDUR'

Dört kız çocuğu annesi olan Emine 
Kurt, mahallesinde aktif çalışan teşki-
lat mensubumuzdur. Kadınlara; nakış, 
boyama, dikiş ve kuran kursları veren 
fedakar bir kadındır. 2002 AK partinin 
kuruluşuyla birlikte Sivas Emek ma-
halle başkanlığı görevine gelmiştir. 

Bu dava için gecesini gündüze katan 
ve bu uğurda türlü zorluklara göğüs 
geren Emine hanım AK Parti'nin ku-
ruluşundan itibaren dolaştığı tüm ka-
pılarda AK partiye nefer toplayan bir 
kadın.

Bu süreçte sizi en olumsuz etkileyen 
durum neydi diye sorduğumuzda “ra-
hatsızlanarak ağır bir hastalık süre-
ci geçirmem ve mide kanseri olmam 
nedeniyle bu davaya hizmette geri 
kalmam beni derinden üzdü.”  Parti-
ye hizmet sürecinizde unutamadığınız 
bir anınız oldu mu diye sorduğumuz-
da hafif bir tebessüm ederek sözlerine 
şöyle devam etti: “Mahalle teşkilatı 
sürecinde yaptığım yardım çalışma-

larında beni yardım programı yapan 
sanatçı Seda Sayana benzetmiş-
lerdi. Bu anıyı her hatırladığımda 
yüzümde tebessüm oluşur.” Teşkilat 
çalışmaları sürecinde tekrar rahatsız-
lanan Emine Kurt, geçmişte yaşadığı 
sıkıntıları ve hayatla mücadelesini göz 
önünde bulundurarak teşkilat çalış-
malarını yürütmektedir.

Geçmişte rahatsızlığı nedeni ile hasta-
nede uzun zaman geçirmek zorunda 
kalmıştır. Zor zamanlar geçiren Emi-
ne hanım, hastanedeki bir görevlinin 
cebine para koymadan ya da sigara 
almadan işlemlerin yapılmadığını an-
latmaktadır. Hastalığına ve yaşadıkla-
rına rağmen Reis'e olan sevgisinin ve 
davaya olan aşkının kendisini ayakta 
tuttuğunu, hizmet etmeye devam etti-
ğini ifade etmektedir.

Sivas İl Kadın Kolları da yönetime 
dahil olduktan sonra aynı aşk ve sev-
dayla AK Parti neferi olmaya devam 
etmiştir.

15 Temmuzda kalabalığa girmemesi 
gerekmesine rağmen gece gündüz de-
mokrasi nöbetlerinde bulunan Emine 
hanım, elinde bayrak dilinde Reis'e ve 
milletimize dualarla nöbetlere devam 
etti.

Kendisine; 'Yaşanan bunca olumsuz 
olay ve rahatsızlığınıza rağmen ko-
şuşturmaktan hiç pişmanlık duydu-
nuz mu?' diye sorulduğunda  Emine 
hanımın gözleri dolarak sözlerini şöy-
le noktaladı: 'AK Parti’de çalışmak-
tan çok memnundum başkalarına 
yardımcı olmak çok güzel bir duy-
gu hiç pişman olmadım, yine görev 
verseler şartlar ne olursa olsun gi-
derim çünkü gönlümüz hep burada 
bu davaya hizmet etmek onurumuz-
dur. Bu millet, bu bayrak, bu vatan 
ve bu devlet için her zaman hizmete 
varım... Biz bir aileyiz birlikte daha 
güçlüyüz, 2019'da reisimizin yine 
yanındayız ve yine sahalardayız.'
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DEMİRÖZ: “SINIRLARIMIZ BOYUNCA 
TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA 
KADAR BU OPERASYONLAR SÜRECEK”

AK Parti Mali İdari İşler Başkanı ve Bitlis 
Milletvekili Vedat Demiröz, Uşak 6. Ola-
ğan Kongresi'nde konuştu. 

AK Parti kongrelerinde birlik ve beraber-
lik görüntülerinin hakim olduğuna dikkat 
çeken Demiröz, “Türkiye güçleniyor, 
güçlendikçe de üzerimizdeki baskılar 
artıyor. Ama hamdolsun Recep Tayyip 
Erdoğan gibi bir liderimiz var. Biz bir-
lik ve beraberliğimizi korudukça inşal-
lah büyümeye ve güçlenmeye devam 
edeceğiz. Bizi sindirmeye, durdurmaya 
çalışanlarla her alanda mücadelemizi 
sürdüreceğiz” diye konuştu.  

Demiröz TSK'nın Afrin'e yönelik başlattı-
ğı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de değer-
lendirmelerde bulundu. Afrin'de bir huzur 

koridoru açacak olan Zeytin Dalı operas-
yonuyla, bölgenin terörist gruplardan te-
mizlenmesinin ve bu bölgelerden göçmek 
zorunda bırakılmış yerli halkın toprakları-
na geri dönmesinin amaçlandığını belirten 
Demiröz, operasyonun milli bir mesele 
olduğunu; ülkemizin birliği, dirliği, kardeş-
liği ve bütünlüğü açısından hayatî önem 
arzettiğini vurguladı.

“Siyasi Yürüyüşümüzü 
Hiçbir Ülkenin Güdümüne 

Girmeden Devam 
Ettireceğiz”

Hiçbir ülkenin yanı başında büyüyen böy-
le büyük bir tehdidi yok sayamayacağını 

belirten Demiröz şöyle devam etti: “ Ec-
dadımızdan bugüne kadar gelen siyasi 
yürüyüşümüzü hiçbir ülkenin güdümü-
ne girmeden, kimseye hesap vermeden, 
kararlı ve kapsamlı bir şekilde devam 
ettireceğiz.  Bizim bölgeyi terör örgüt-
lerinden temizleme çabalarımıza karşı 
harekete geçen ülkelerin hepsi, bu terör 
örgütlerinin arkasındadır. Bunlar Tür-
kiye’nin karşısında durarak hainlerle 
birlikte olduklarını açık açık ilan etmiş 
oldular. Hedefleri hep birlikte Türkiye’yi 
küçültmek, geriletmek ve huzurumuzu 
kaçırmaktır. Onların hesabı varsa Al-
lah'ın da bir hesabı var. Biz yolumuzda 
kararlılıkla, inançla devam edeceğiz. 
Geri adım atmayacağız.”

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü 
PKK'ya yönelik yürütülen operasyon-
da çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 aske-
rimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil 
şifalar dileyen Demiröz; terörle mücadele-
de kararlılık mesajı verdi: “Çıktığımız bu 
yolda maalesef ki bu haberleri almak 
durumunda kalıyoruz. Çok şükür, mille-
timizin terörle mücadelede devletimize 
desteği tamdır. Hem milli güvenliğimiz 
hem de ülkemizde misafir ettiğimiz, ev-
lerinden yurtlarından olmuş 3,5 milyon 
kardeşimizin güvenliği, huzuru için bu 
adımları atıyoruz.  Sınırlarımız boyunca 
tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu 
operasyonlar sürecek. Ülkemizi ve çev-
remizi bu terör pisliğinden en kısa za-
manda temizleyeceğiz. Mehmetçiğimize 
dualarımızla destek olalım. Allah onları 
esirgesin, sevdiklerine ve memleketleri-
ne bağışlasın” dedi.
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“TERÖR ÖRGÜTLERİNİ EMPERYAL AMAÇLARI 
İÇİN KULLANMAYA ÇALIŞANLARIN 
GİRİŞİMLERİ BOŞA ÇIKACAK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, terör örgütlerini enstrüman olarak 
kullanarak, kendi emperyal amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalışanlara yönelik ola-
rak, “Bu yönde birtakım girişimlerde 
bulunanlar var. İnşallah o girişimleri 
boşa çıkararak, ülkemizde huzur ve 
refahın pekişmesini sağlayacağız. Böy-
lelikle toprağımızın bereketi ve komşu 
coğrafyalarımızla artan ticaretimizle ge-
leceğe emin adımlarla yürümeye devam 
edeceğiz” dedi. Yılmaz ayrıca, AK Parti 
iktidarı olarak, 15 yılda bölgede önem-
li başarılara imza atıldığını belirterek,  
“Bir taraftan geçmişin ihmallerini gider-
meye çalıştık bu yöremizde. Yıllardır ya-
pılmamış işleri yapmaya çalıştık. Ama 
elbette daha yapılması gereken çok işi-
miz var” diye konuştu.

Birlik Vakfı Batman Şubesi tarafından ger-
çekleştirilen "Yeni Türkiye Vizyonunda 
Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmada-
ki Rolü" çalıştayında konuşan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
bütün ülkeyi kapsayan topyekun bir kal-
kınma olmadığı, bölgeler arası farklılıklar 
giderilmediği ve denge oluşturulmadığı 

sürece sağlanan büyümenin tam anlamıy-
la kapsayıcı bir büyüme olamayacağını 
söyledi. 

“15 Yılda Geçmişin 
İhmallerini Gidermeye 

Çalıştık”

AK Parti hükümetlerince son 15 yılda 
bölgede önemli başarılara imza atıldığını 
belirten Yılmaz, "Bir taraftan geçmişin 
ihmallerini gidermeye çalıştık bu yöre-
mizde. Yıllardır yapılmamış işleri yap-
maya çalıştık. Bir taraftan da güncel 
ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. 15 yılda 
önemli oranda başarılı olduğumuzu söy-
leyebilirim; ama elbette daha yapılması 
gereken çok işimiz var" diye konuştu.

Türkiye'nin önünde iki temel meselenin ol-
duğuna değinen Yılmaz, bir taraftan dünya 
ile arasındaki farklılığı gidermek ve dünya-
da yüksek gelir seviyesine ulaşmış ülkeler 
ligine çıkmayı başarmak, diğer taraftan da 
ülke içi farklılıkları azaltmak gerektiğine 
dikkati çekti.

“Kamu Yatırımlarında 
Bölgeye Pozitif Ayrımcılık 
Yaparak Kaynak Ayırdık”

GAP ile çok önemli yatırımların da hayata 
geçirildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle ko-
nuştu:

"AK Parti olarak göreve geldiğimiz yıl-
larda GAP yatırımlarının toplam yatı-
rımlarımızın içindeki payı yüzde 5'lere 
kadar düşmüştü; ama 15 yıllık süreçte 
bazı yıllarda yüzde 14'lere kadar bu pay 
yükseldi. Aynı şeyi GAP yatırımları için 
de söyleyebiliriz. Kamu yatırımlarında 
bu bölgelerimize ayrıcalıklı şekilde po-
zitif ayrımcılık yaparak kaynak ayırdık."

Bir taraftan işsizlik olduğunun söylen-
diğine, diğer taraftan da aradığı vasıfta 
eleman bulamayan işletmeler olduğuna 
işaret eden Yılmaz, yatırım teşvikleri ve 
desteklerle yatırımların artırılması gerek-
tiğini belirtti. 

Terörle mücadelede gerçekleştirilen ope-
rasyonlara da değinen Yılmaz, "Terör 
örgütlerini enstrüman olarak kullanıp 
kendi emperyal amaçlarını gerçekleştir-
mek amacıyla birtakım girişimlerde bu-
lunanlar var. İnşallah o girişimleri boşa 
çıkararak, ülkemizde huzur ve refahın 
pekişmesini sağlayacağız. Böylelikle 
toprağımızın bereketi ve komşu coğraf-
yalarımızla artan ticaretimizle geleceğe 
emin adımlarla yürümeye devam edece-
ğiz” dedi.
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KAVAKCI’DAN, 28 ŞUBAT 
MAĞDURLARINA ZİYARET

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı 
Kan, Türkiye genelinde 28 Şubat sürecin-
de mağduriyet yaşayanları ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavak-
cı, teşkilat çalışmaları kapsamında ziyaret 
ettiği illerde 28 Şubat döneminde inançla-
rı nedeniyle insan hakları ihlaline uğrayan 
mağdurlarla da görüştü. 

Malatya, İzmir, Konya, Adana ve Bolu il-
lerinde; başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı 
elinden alınan, dönemin hukuksuz yargı-
lanmaları sonucu hapis cezasına çarptı-
rılan 28 Şubat mağdurlarını ve ailelerini 
ziyaret eden Kavakcı, ayrıca Ankara başta 
olmak üzere birçok ilde görülmekte olan 
28 Şubat ceza davası duruşmalarını takip 
etti.

Yaklaşan 28 Şubat yıl dönümü öncesi 
değerlendirmelerde bulunan Kavakcı, 28 
Şubat’ın Türkiye için çok zorlu bir süreç 
olduğunu  ancak karanlık günlerin geride 

kaldığını söyledi.

Ravza Kavakcı, insan hakları ihlali denildi-
ğinde 28 Şubat günlerini hatırlamamanın 
mümkün olmadığını belirterek, hayatların 
paramparça edildiği, kanunun yok sayıldı-
ğı, mahkemelerin adil yargılanma bir yana 
tamamen hukuku hiçe sayarak karar ver-
diği günleri hatırladıklarını dile getirdi.

Ortaya atılan ‘irtica canavarı’ söylemiyle 
insanların sindirilip korkutulduğunu ifade 
eden Kavakcı, “28 Şubat, insanların ‘ir-
ticacı’ diye etiketlendiği, genç yaştaki 
çocukların insan hakları ihlaline uğra-
dığı ve hapse atıldığı, başörtülü kızların 
sokaklarda sürüklendiği, insanların ha-
yatlarının üzerinden silindir gibi geçildi-
ği bir dönemdi.” dedi.

O dönemin zor şartlarını ailecek tecrübe 
ettiklerini anımsatan Kavakcı, “İnsanca 
yaşama hakkı ellerinden alınan insan-
larımızı en iyi anlayanlardan biri olarak 
kardeşlerimizi ziyaret edip onlarla dert-

leşiyoruz. Bizi bir araya getiren acıları-
mızı bir birimize moral vererek aşmaya 
çalışıyoruz. Karanlık günleri yaşayan on 
binlerce aile var. İnsan Hakları Başkan-
lığı olarak elimizden geldiğince onlara 
ulaşmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

İşkencenin olduğu, inanç ve eğitim hür-
riyetinin yok sayıldığı, sermayenin ‘yeşil/
yeşil olmayan’ diye ayrıldığı o günlerin ar-
tık geride kaldığını vurgulayan Kavakcı, o 
günden kalan mağduriyetlerin giderilmesi 
için çalıştıklarını ifade etti.

Yıllar geçse de manevi acıların asla din-
meyeceğinin altını çizen Kavakcı, 21 yıldır 
devam eden mağduriyetlere dikkati çekti.

28 Şubat’ın bir sene-i devriyesine daha 
gelirken hala sürmekte olan davaların adil 
bir şekilde sonuçlanıp mağduriyetlerin 
giderilmesini arzuladıklarını dile getiren 
Kavakcı, faillerin adalet önünde hesap ver-
mesini ve adaletin en kısa zamanda yerini 
bulmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Başörtüleri nedeniyle Tıp eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda 
kalan 4 kız kardeş (Malatya)

Başörtüsü sebebiyle kamudaki işini bırakıp kendi muayeneha-
nesini açan doktor (Adana)
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“ŞEHİRLERİMİZİN KİMLİĞİNE 
SAHİP ÇIKMAK, TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Başkan Yar-
dımcılarından oluşan heyet Gaziantep'teydi. 

Açıklamasında tarihi ile yaşayan, dünü bugün ile buluş-
turan, kimlikli şehirlerin önemine vurgu yapan Kara-
aslan, 

“Tarihi ve kültürel mirasıyla adeta bir açık hava 
müzesi olan bu şehir, birbirine dostça omuz vermiş 
evleri, bir sanat eseri olarak nitelendirebileceğimiz 
tarihi sokakları, konakları, hanları, bedestenleriyle 
kadim değerini titizlikle bugüne taşıyarak bir şehrin 
can damarının kültür olduğunu haykırıyor. Binler-
ce yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda adı 
''Medeniyet'' olan derin bir iz bıraktık. İçinde kül-
türümüz, tarihimiz, mimarimiz, fikrimiz, sanatımız, 
sözümüz, eserlerimiz var. Tarihî dokusunu ve hikâ-
yesini yitirmemiş, ruhunu kaybetmemiş, insanın 
kalbine dokunan, hukukunu koruyan kimlikli şehir-
ler idealimizi hayata geçirerek bize ait tüm değerle-
re, bu topraklar üzerinde serpilen tüm birikimimize 
ve şehirlerimizin kimliğine sahip çıkmayı tarihi bir 
sorumluluk olarak görüyoruz.'' dedi.
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 “AK PARTİ, TÜRKİYE'YE İLKELİ, MİLLİ VE YERLİ 
SİYASETÇİLER YETİŞTİREN BİR OKULDUR”

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti 
Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantı-
sında, AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne 
kadar yeniliği yakalayan, dahası yeniliği bizzat 
kendisi oluşturan bir parti olduğunu belirtti.

Siyaset Akademisi’nin bizzat Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle AK 
Parti’nin Türk siyasi tarihine kazandırdığı çok 
önemli yeniliklerden biri olduğunu belirten 
Dağ, "Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri 
olan Siyaset Akademisi’yle seçmenlerimizin 
partimizle bağını kuvvetlendirmek, siyasete 
yönelik toplumsal ilgiliyi artırmak, katılımcı-
ların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politi-
ka ve benzeri alanlarda uzmanlar tarafından 
bilgilendirildiği, Türkiye genelinde teşkilatı-
mız vasıtasıyla yaygınlaştırdığımız önemli bir 
faaliyetimizdir." ifadesini kullandı.

Dağ, AK Parti’nin siyasi parti olmasının yanın-
da önemli bir kurum da olduğuna işaret ederek, 
şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye'ye ilkeli, milli ve yerli si-
yasetçiler yetiştiren bir okuldur. Partimizin 
her türlü organizasyonu, çalışmaları, teşkilat 
mensuplarına yönelik önemli bir eğitimidir. 
Bizler de bizzat gençlik kollarından bu yana 
bu eğitimlerden geçen kişiler olarak bunun 
önemini birinci elden bilen insanlarız. AK 
Parti olarak kaliteyi de önemseyen bir siya-
si partiyiz. Onun için Siyaset Akademisi’nde 
birçok hocamız ders vermektedir. Bu yönüy-
le AK Parti aynı zamanda önemli bir mar-
kadır. Bu önemli markalardan biri de Türk 
siyaset tarihine kazandırmış olduğu Siyaset 
Akademisi’dir."

"Müfredata İrfan Dersleri 
de Eklendi"

Bu yıl Siyaset Akademisi’nin 18. dönemini ger-
çekleştireceğini vurgulayan Dağ, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

"Hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin demok-
ratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi 
duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirme-
yi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını 
artırmak isteyen herkes bu programa katı-
labilecektir. Hiçbir siyasi parti üyeliği, parti 
mensubiyeti bizim için önemli değildir. Baş-
ka bir siyasi partiye üyelik olsa bile Siyaset 
Akademisi’ne katılım mümkündür ve bu 
konuda bir engellimiz söz konusu değildir. 
Siyaset Akademisi’nde konusunda uzman 
hocalarımız ders vermektedir. İlkini 2008'in 
Ocak ayında başlattığımız Siyaset Akademi-
si’nde, bu zamana kadar 60 bine yakın insa-
nımız eğitim almıştır ve siyaset sahnesinde 
yer almıştır."

Dağ, 1919'un devletin yeniden inşası için önem-
li bir başlangıç yılı olduğunu belirterek, şu gö-
rüşlere yer verdi:

"Bu uğraşın sonu Türkiye Cumhuriyeti’mi-
zin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün, 
hamdolsun 1918-1919 yıllarındaki kadar 
imkânsız şartlarda değiliz. Ancak ne var ki, 
bize o yılların karanlık günlerini hatırlatan 
bazı talihsiz girişimlere de şahit olmadığımı-
zı hiç kimse söyleyemez. Ülkemizin AK Parti 
iktidarları döneminde gerçekleştirdiği siyasi, 
askeri ve ekonomik atılımlar, yönetim ve de-

mokrasi kalitesinde ortaya konulan olumlu 
gelişmeler dünyada dost-düşman birçok ül-
kenin dikkatini çekmiş ve maalesef Türkiye 
düşmanı bazı çevreleri teyakkuza geçirmiş-
tir. Necip milletimizin kararlılığıyla bugüne 
kadar bu tarz bütün operasyonları nasıl ber-
taraf etmişsek bundan sonrakileri de inşal-
lah aynı şekilde bertaraf edeceğiz."

Dağ, 2023'e giden yolun 2019'dan geçtiğine 
dikkati çekerek, akademideki derslerle ilgili şu 
bilgileri verdi:

"2019'dan 2023'e hiçbir gaflete fırsat ver-
meden yürümeliyiz. Bu doğrultuda 18. döne-
mi başlayacak olan Siyaset Akademi’mizin 
teması '1919’dan 2019'a Milletin Emrinde 
Aydınlık Geleceğe' olarak belirlenmiştir. Bu 
dönemdeki temel konular Cumhurbaşkanı-
mızın Dünya 5'ten büyüktür anlayışı, 2023 
Vizyonu ile yerli ve milli ekonomi olarak be-
lirlenmiştir. Bu konular üzerinde teorik ve 
uygulamalı olarak ders takip edecek olan ka-
tılımcılarımız, Türk siyasetine giriş, siyasal 
sistemler ve ideolojiler, siyasal strateji ve ile-
tişim becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl 
deneyim paylaşımları bölümünde daha fazla 
tecrübe ve siyasi hikâyeye birinci ağızdan da 
şahit olma şansını elde edeceklerdir. Tecrü-
be en büyük derslerden birisidir. Bu sayede 
teşkilat mensuplarımız ve vatandaşlarımız 
siyasetin üst kademelerinde görev yapmış 
değerli kişilerin tecrübelerinden faydalana-
bileceklerdir. Bunların dışında bu sene müf-
redatımıza daha önce olmayan irfan dersleri 
de eklenmiştir. Bu derslerde Mevlana, Ah-
med Yesevî, Yunus Emre gibi büyüklerimizin 
öğretilerine değinilecektir."
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16. GELENEKSEL MAS-ICNA KONGRESİ

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Mehdi 
Eker, bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve dünya-
nın dört bir yanından on binlerce Müslü-
manı bir araya getiren Amerika Müslüman 
Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam 
Camiası (ICNA) Kongresi kapsamında 
“Kudüs bizim için ne anlama geliyor” 
başlıklı oturumda konuştu.

Kudüs’ün müslümanların kanayan yarası 
olduğunu belirten  Eker, üç semavi dinin 
bir arada yaşadığı, müslümanların ilk kıb-
lesinin bulunduğu peygamberler şehri Ku-
düs’ün kutsiyetinin korunmasının sadece 
müslümanların değil tüm insanlığın vazi-
fesi olduğunu ifade etti.

Eker,  “Benim için Kudüs şu demektir: 
Dünyada ve bölgemizde adaleti, hoşgö-
rü ve karşılıklı saygıyı tesis edip idame 
edecek bir mihenk taşıdır. Gerçek an-
lamda çoğulculuktur. Bizim vazifemiz 
Kudüs’ü korumaktır.” diye konuştu.

Kudüs'ün geçmişte çok acılar çektiğini 
anımsatan Eker, bugün de işgalcilerin kut-
sal Kudüs topraklarında işgallerini geniş-
letirken dünyanın buna karşı karar üstüne 
karar almaktan başka bir şey yapmadığını 
kaydetti.

İsrail’in Kudüs’ü 1967’de işgal etmesinden 
sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulu’nun İsrail’e Kudüs’ün statüsünü değiş-
tirecek herhangi bir adım atmaktan kaçın-
ması çağrısı yaptığını, 1980’de ise İsrail’in 
Kudüs’ü ilhak etmek istemesine karşı BM 

Güvenlik Konseyi’nin karar çıkardığını 
hatırlatan Eker, İsrail’in 1980’den bugüne 
kadar uluslararası hukuku ciddi şekilde ih-
lal ettiğini, buna karşın o günden bu yana 
hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Mehdi Eker, “Milletimiz 400 yıl boyunca 
hizmet ettiği Kudüs’e karşı tarihi bir so-
rumluluk hissetmektedir. İslam dünya-
sının her köşesinden halkımız, toplum-
larımız Filistin ve Kudüs konusunda 
tamamen birbirine kenetlenmiş durum-
da. Kudüs namusumuzdur, Kudüs ortak 
davamızdır, Kudüs, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da ilan ettiği üzere kırmızı 
çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.

"Kudüs Selahaddin Eyyubi 
Gibi Hakperest Birinin 
Merhametini Bekliyor"

Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs kararının hemen ardından Mescid-i 
Aksa’nın kutsiyetini korumak üzere İslam 
İşbirliği Teşkilatı zirvesini topladığını ha-
tırlatan Eker, bunun ardından Türkiye’nin 
BM Genel Kurulu’nu acil toplantıya çağır-
dığını ifade etti.

BM Genel Kurulu’nda 128 ülkenin 
Trump’ın Kudüs kararını geçersiz sayan 
tasarıya destek verdiğini, ABD ve İsrail 
ile  9 ülkenin de karşı oy kullandığını ha-
tırlatan  Eker, “BM Genel Kurulu’ndaki 
oylama sağduyu sahibi olanların des-
teğiyle İslam dünyasının birlik içindeki 

tepkisinin bir sonucuydu.” şeklinde ko-
nuştu.  

BM’deki oylamanın sonucunun “Filistin 
halkının maruz kaldığı adaletsizliğe 
karşı bir adım ileri gitmek” olduğunu be-
lirten Eker, bir olunması halinde tehdit ve 
şantajlara rağmen neler yapabileceğinin 
gösterildiğini kaydetti.

Eker, sonuçları hesaplanmamış ve böl-
gede yeni krizler çıkarabilecek Kudüs’ün 
statüsüne ilişkin yeni adımlar atmaması 
konusunda ABD yönetiminin ikna edilme-
si gerektiğini belirti.

Eker, “Kudüs bugün Selahaddin Eyyu-
bi gibi hakperest birinin merhametini 
bekliyor. Kudüs, ilahi adalet anlayışına 
sahip bir sahabe olan Ömer Bin Hattab’ı 
bekliyor.” diye konuştu.

"Birinci Dünya Savaşı 
Bitmiş Değil"

Son 100 yıl içinde iki büyük savaşın yaşan-
dığını ve 82 milyon insanın öldüğünü dile 
getiren Eker, ancak Birinci Dünya Savaş’ı-
nın henüz bitmediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Mehdi Eker, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı, İslam dünyasını 
parçalamayı amaçlayan ve Ortadoğu’da-
ki olayları Batı'dan ayrı düşünemeye-
ceğimiz ölçüde bir parçalanmayı uygu-
lamak için bir projeydi.  İkinci Dünya 
Savaşı Avrupa Birliği’nin kurulması ve 
Avrupa entegrasyonunun oluşmasıyla 
bitti. Ancak Birinci Dünya Savaşı bitmiş 
değil çünkü mevzu İslam dünyasıdır.”

İslam dünyasının halen PKK, DEAŞ, 
FETÖ gibi terör örgütleri ile parçalanma-
ya çalışıldığına dikkat çeken  Eker, bölge-
deki tüm toplumların sağduyulu olması 
gerektiğinin altını çizdi.  

Oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kongre için gönderdiği video 
mesajı da gösterildi.






