HABERLER 18/10/2017

SABAH

alınmıyor. Halbuki bizim müracaatımızdan
sonraki süreçte alınan ülkelerin birçoğunun

Ey AB, bizi meşgul etme

bizimle mukayese edilir yanı yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya
Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan
ortak açıklama
Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman,
örneğin Başbakan iken Liderler Zirvesi'ne
katılırdım. 15 fasıl vardı, daha sonra bu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB’ye

fasılları 35'e çıkardılar. Çıkarma sebebi de ne

almayacaksanız açıklayın bilelim. Ne

biliyor musunuz? Türkiye'nin buraya girmesi

biz sizi meşgul edelim, ne de siz bizi
meşgul edin. İşi bağlayalım. Bunun da
kararını vermiyorlar. Minderden kaçan
biz olmayacağız

mümkün olmasın. Hatta bazıları 'imtiyazlı
ortaklık değil dedi, bazıları mümkün değil'
dedi. Ben de hep şunu söylüyorum. Diyorum
ki 'Ya almayacaksanız açıklayın şu işi' Bilelim,
ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20

edin, işi bağlayalım. Bunun da kararını

Ekim tarihlerinde Brüksel'de

vermiyorlar. Biz de 'minderden kaçan biz

yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde AB'ye

olmayacağız' diyoruz, onların kararını

net mesajlar verdi. Erdoğan, dün Polonya'ya

bekliyoruz.

gerçekleştirdiği resmi ziyarette

SCHENGEN BELASI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Polonya

Turizmde güzel gelişmeler var. Bu yılın ilk 8

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından

ayında Polonya'dan ülkemize 205 bin turist

resmi törenle karşılandı. Törenin ardından baş

geldi. Ben Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye

başa ve heyetler arası görüşmeleri

olan muhabbetini de biliyorum. Fakat bu

gerçekleştiren iki lider, daha sonra ortak basın

Schengen denilen şey bir ortadan kalkarsa o

toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle

zaman Türkiye'den Polonya'ya, Polonya'dan

dedi:

Türkiye'ye gelenler de artacaktır. Çünkü bu

Polonya ile NATO dayanışmamız önem arz

ayrı bir bela, ama kalkarsa o zaman Türkiyeli

ediyor. Bunu güçlendirerek devamımızın şart

rahat rahat buraya gelecektir, inanıyorum ki

olduğuna inanıyorum. Fakat AB'de Polonya

Polonyalı da Türkiye'ye gelecektir.

bulunuyor. Biz de AB'ye sokulmuyoruz.
Polonya bizi destekliyor. Fakat sene 63, sene
2017... Türkiye, AB'ye hala alınmadı,
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HÂLÂ BİZİ OYALIYORLAR
Latin Amerika ülkeleri için herhangi

TEDBİR ZORUNLULUK
Şu anda bizim güneyimizde Suriye'deki

bir vize yok. Rahat rahat Avrupa ülkelerine

durumları görüyorsunuz, duyuyorsunuz.

gidip geliyor. Türkiye müzakereci ülke, ama

Irak'ta olanlar ortada. Bir taraftan sınırımızda

Türkiye gelemiyor. Böyle saçma şey olur mu?

olan bu savaşla ilgili de tedbirimizi almak

Buradaki gariplik ortada. Ben de diyorum ki

durumundayız. Çünkü biz de taciz ediliyoruz,

AB üyesi ülkelerden, dostlardan 'bunları dile

tehdit altındayız.

getirmeniz lazım' diyorum. Ortada böyle bir

DOSTLUK ANITLARI YAPILACAK

şey var. 2013 sonunda bu vizeler kalkacaktı,

Polonya dostluk anıtları kurulması

imzalar atıldı. Ama o günden bugüne hala bizi

teklifimizi ilettik. Bu konularla ilgili elimizden

oyalıyorlar.

gelen her türlü desteği TİKA vasıtasıyla bizler

Biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki

Polonya'da gerçekleştireceğiz. Bunlar bizim

gelişmelerde 3,5 milyona yakın insanı,

dostluğumuzun, dayanışmamızın simgeleri

mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Bunları çadır

olacaktır.

kamplarda, konteynır kentlerde ve

POLONEZKÖY DAVETİ

şehirlerimizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı

yaptığımız harcama 30 milyar doların

Duda'yı Polonezköy'e davet

üzerinde. Peki size AB'den gelen bir şey var

ederken,"Polonya'yı İstanbul'umuzdaki

mı?

Polonezköy'den de iyi tanırız. Bizim bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Polonya'da

Polonezköyümüz var. Çok narin, çok şirin bir

bando sürprizi!

köydür. Sayın Duda, Türkiye'ye geldiğinde

885 MİLYON EURO GELDİ

beraberce oraya gidelim. Orayı yerinde

Son aldığım rakamı söyleyeceğim. 885

görmenizi isterim. Duydum, güzelmiş, diyor.

milyon euro gibi bir destek geldi. Fakat bize

Duymak yetmez. Ben de diyorum ki gelin

verilecek rakam 2016 Temmuzu'nda 3 milyar

görün, gördüğünüz zaman çok daha mutlu

Avro vereceklerdi. O yılın sonuna kadar artı

olacaksınız. Şirin, adeta butik bir mahalle,

bir 3 milyar euro vereceklerdi. Hala oradayız.

köy" dedi.

Başka gelen bir şey yok. Türkiye kendi
imkanlarıyla buralarda kalanlara her türlü
gıda, sağlık, eğitim yardımlarını veriyor,
vermeye de devam edeceğiz.

AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

2

HABERLER 18/10/2017

SABAH

Suçlarla Mücadele Şubesi, 27 Eylül'de 10 ilde
düzenlediği operasyonda, kimliklerini

İtirafçı avukat 57 kripto hâkim ve
savcıyı deşifre etti

belirlediği 9'u kadın 19 ByLockçu'yu gözaltına
aldı.
Şüphelilerden, etkin pişmanlıktan
yararlanarak itirafçı olan B.B. verdiği
ifadesinde, ailesinin durumu kötü olduğu için
örgütün Çanakkale'deki yurdunda kaldığını
anlatarak, "Benden sorumlu abla kendi adıma
2 GSM hattı çıkarmamı istedi. Ben de 2 hattı
çıkartıp teslim ettim. Bu hatlar A.D.

İzmir’de FETÖ itirafçısı olan kadın
avukat E.K. ByLock kullanmayarak
gizlenen hâkim, savcı ve avukatlardan

ve Konya'da avukatlık yapan E.K'ya verildi.
2016'da düşündüğüm gibi dini bir grup
olmadıklarını anladım ve ilişkimi kopardım"
dedi.

oluşan 57 kripto örgüt üyesinin adını
savcıya verdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in

'KOD İSİM KULLANDIK'
Bu itiraf üzerine kadın avukat E.K. Konya'da

deşifre ettiği 400 bin ByLock içeriğinden elde

gözaltına alındı. E.K yaptığı ByLock

edilen bilgiler doğrultusunda İzmir polisi

içeriklerini görünce etkin pişmanlıktan

tarafından gözaltına alınan E.K isimli kadın

yararlanarak itirafçı oldu. E.K. ifadesinde,

avukat itirafçı oldu. Örgütte 'abla' konumunda

"Gizliliğe çok dikkat etmemiz istendi. Benden

olan ve ByLock kullandığını itiraf eden kadın

sorumlu ablaların telkiniyle ByLock

avukat, Ankara'da ByLock kullanmayarak

yazışmalarında kod isim kullandım. Örgütsel

kendilerini gizlemeye çalışan FETÖ üyesi 57

yazışmaların kesinlikle ByLock üzerinden

kripto hâkim, savcı ve avukatın isimlerini tek

yapılması istenirdi" dedi.

tek verdi. E.K. adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.

Ankara'daki bir grup kadın hâkim, savcı ve
avukatın ablalığını yaptığını da itiraf eden
kadın avukat, deşifre olmamak için ByLock

10 İLDE OPERASYON
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber

kullanmayan FETÖ bağlantılı 57 kripto hâkim,
savcı ve avukatın ismini tek tek verdi. İtirafçı

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca

kadın avukat ise etkin pişmanlıktan

kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını

yararlandırıldı ve adli kontrol şartıyla serbest

inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize

bırakıldı.
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STAR
Erbil’e sıkıştı
Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen
referandum inadı ve Kerkük’ü ilhak girişimi
Barzani’ye pahalıya mal oldu. Tartışmalı
statüdeki tüm bölgeler Bağdat’a yeniden
bağlandı, inisiyatifi kaybeden Barzani, Erbil’de
sıkıştı kaldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY)
gayrimeşru bir şekilde gerçekleştirdiği sözde
bağımsızlık referandumuna karşı Irak
güvenlik güçlerinin başlattığı Kerkük
operasyonu, Türkmen kentiyle sınırlı kalmadı.
Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı
Peşmergeler’in mevzilerini terk etmesi ile
birlikte önceki gün 12 saatte Kerkük’te
hâkimiyeti sağlayan Irak ordusu, dün de
Sincar, Mahmur, Bay Hasan Petrol Sahası,
Dakuk, Hanekin, Mahmur, Başika, Dibis ve
Musul-Erbil yolunu ele geçirdi. Böylece,
‘tartışmalı bölgeler’ statüsünde olan yerler
Bağdat merkezi yönetimine bağlanmış oldu.

ordusuna teslim ettiklerini duyurdu. Kent
merkezine Irak bayrağı diken askerler, terör
örgütü PKK unsurlarını da dağlık bölgelerde
sıkıştırarak Suriye sınırına ulaştı. Benzer bir
durum Musul’un güneydoğusundaki
Mahmur’da da yaşandı. Haşdi Şabi’nin
sabahın erken saatlerinde ilçenin girişinde
konuşlanması ile telaşa kapılan KDP’li
Peşmergeler bölgeyi dakikalar içerisinde
teslim etti. Böylece Kerkük’te cepheden kaçan
KYB’lileri ‘ihanetle’ suçlayan KDP’liler de
Bağdat karşısında benzer bir yolu tercih etmiş
oldu.
HENDEKLİ KORUMA
Mahmur’un ardından Başika, Dakuk, Dibis ve
Kerkük’teki Bay Hasan Petrol Sahası’nda da
denetimi sağlayan Irak ordusu, güneydeki
Hanekin’e de girdi ve IKBY ile İran arasındaki
Pervezhan Sınır Kapısı’na Haşdi Şabi’yi
konuşlandırdı. Gelişme sonrası açıklama
yapan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Racih elMusevi, Türkiye ve İran hükümetlerine askeri
hareketliliğe dair sürekli bilgi verdiklerini
belirtti. Öte yandan, ilhak ettiği Kerkük’ü
kaybeden Peşmerge, Erbil-Kerkük karayolu
üzerinde hendek kazmaya başladı. Peşmerge
güçlerinin, Erbil’den yaklaşık 35 kilometre
uzaklıkta bulunan kontrol noktalarında
mevzilerini güçlendirdikleri ve yol boyunca
konuşlandıkları görüldü.

KDP’LİLER DE KAÇTI
Kerkük operasyonu kapsamında askeri
hareketliliği sürdüren Irak ordusu ve Haşdi
Şabi, dün sabah saatlerinde ilk olarak kuzeyde
yer alan Sincar’a ilerledi. Bölgedeki
Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat
Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge
Komutanlarından Kasım Şeşo, eşit güç
dengesine sahip olmadıkları için kenti Irak
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HÜRRİYET
ABD'den vize krizinin bitmesi için
4 şart!
ABD'yle yaşanan vize krizi sonrası ABD
Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet
Ankara’ya geldi. ABD heyeti Türkiye ile
vize krizinin bitmesi için 4 şart
olduğunu açıkladı. Diplomatik
kaynaklar, Türkiye'nin önşartları kabul
etmediğini ve görüşmelerin ön şartsız
başladığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet
Dışişleri Bakanlığına geldi. ABD Heyeti ile
Dışişleri
Bakanlığı
yetkilileri
arasında
başta vize konusu olmak üzere gündemdeki
konular görüşülmesi bekleniyor.
ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize
krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu
bildirildi. Habertürk'ün aktardığı habere göre
o 4 şart şöyle;
-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar
iletilmeli
-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı
sorulmalı.
-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse
tutuklanmasın
-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi
verilmeli
Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD
ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz"
dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız
başladı.

AKŞAM
ABD’li uzman Michael Rubin:
Türkiye’de darbe olacağı bana
söylenmişti

Neo-Con uzman Michael Rubin yeni
yazısında bazı kaynakların Türkiye’de
darbe olacağının aylar önce kendisine
söylendiğini açıkladı. Rubin’in
Washington’daki kaçak FETÖ’cü polis
şefi Ahmet Yayla ile birlikteliği dikkat
çekiyor
Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz
kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir
yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen
Amerikalı uzman Michael Rubin, ilk kez
bunun bir analiz değil bazı kaynaklar
tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat
olduğunu açıkladı. Amerikalı yeni
muhafazakar (neo-con) düşünce kuruluşu
Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) uzman
olan Rubin, 21 Mart 2016'da yazdığı yazıda
'savunuculuk anlamında değil ama analiz
olarak Türk ordusunun Erdoğan'ı devirmeye
çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum'
demişti. Rubin söz konusu yazıda Türkiye'de
olan bitenleri sıralayarak darbe ihtimalini
olağan seçeneklerden biri olarak öne çıkarmış,
fakat bir kaynak belirtmemişti. Kehanetinin
gerçekleşmesinin ardından Rubin'in,
Gülencilerle yakın bir ilişki kurduğuna dair
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Washington kulislerinde dedikodular
başlamıştı.
BU KEZ AÇIKLADI
Bu ay 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan'la ilgili AEI'nin websitesinde bir
başka yazı daha kaleme alan Rubin bu kez ağız
değiştirdi. Rubin, 'bazı kaynakların'
gerçekleşmeden aylar önce kendisine
Türkiye'de bir darbe olabileceğiyle ilgili ipucu
verdiklerini söyledi. Rubin, konuyla ilgili
sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
GÜLEN'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Daha önce Gülen karşıtı görüşleriyle ön plana
çıkan Rubin'in Gülencilerin radarına girmesi
2015'in Mayıs ayında kaleme aldığı bir yazıyla
oldu. The Commentary dergisine yazdığı
yazıda Rubin Gülencileri yanlış
değerlendirdiğini belirterek onlarla bir araya
gelip dinlemeye hazır olduğunu söylemişti.
Rubin yazıda, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye
dönüşünü Humeyni'nin İran'a dönüşüne
benzettiği için de Gülen'den özür diledi. Eski
Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal da,
Türkiye'de verdiği ifadede Michael Rubin'i
darbe girişiminden bir yıl önce yani Haziran
2015'te Pennslyvania'da gördüğünü
söylemişti. Rubin sosyal medya hesabından bu

eski polis müdürü Ahmet Sait Yayla.
Ankara'nın Fethullah Gülen'in geçici
tutuklanmasıyla ilgili ABD'ye gönderdiği
dosyada Ahmet Yayla'nın ismi kıdemli
FETÖ'cülerin içerisinde yer alıyor. Yayla,
Kasım 2015'te çalıştığı Harran
Üniversitesi'nden izin alarak bir konferans için
ABD'ye gelmiş, ve bir daha da geri
dönmemişti. Washington'daki FETÖ
aktivitelerinde organizatör olarak boy gösteren
Yayla, Rubin'le de yakın temas içinde.
Yazılarında sık sık Yayla'ya referans veren
Rubin, Aralık 2016'da isim vermeden terör ve
istihbarat konularında uzman olan eski bir
Türk emniyet müdürünü AEI'de
ağırladıklarını açıklamıştı. Washington'da
Türkiye ile ilgilenen uzman ve Amerikalı
yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda,
Yayla olduğu tahmin edilen kişi Türkiye'yi,
DAEŞ'e silah vermekle, İran'la işbirliği
yapmakla suçlamış ve darbenin kuşkulu bir
girişim olduğunu öne sürmüştü.

iddiayı reddetti.
KAYNAK AHMET YAYLA MI?
Rubin'in Türkiye ile ilgili yazdığı yazılarda sık
sık bilgisine başvurduğu bir isim var: FETÖ'cü
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GÜNEŞ
VIP odada keyif çatacakmış

gün tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi’nden
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
HASTANEDE VİP HİZMET ALMIŞ
Acil olmamasına rağmen kasık fıtığı ameliyatı
için hastaneye getirilen Berberoğlu, diğer

MİT TIR’ları ihanetinden 25 yıl hapis
cezasına çarptırılan CHP’li vekil Enis
Berberoğlu’nun fıtık ameliyatı için
hastaneye yatışının ardındaki gerçek
ortaya çıktı. VİP hizmet alan
Berberoğlu, olası tahliye kararını
hastanede yatarak beklemeyi planlamış.

tutuklu ve hükümlülerden farklı olarak hemen
VİP odaya alındı. Anayasa Mahkemesi’ne
tahliye başvurusu yapıldığı gün de ameliyat
edildi. Otel konforunda hizmet verilen
Berberoğlu için hastanenin idarecileri seferber

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu,

oldu. Tedavisi görevli doktorlara bırakılmadı,

durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini

tüm aşamalarda yöneticiler hazır bulundu.

FETÖ’nün medya tetikçisi Cumhuriyet

Süit odayı uzun süre kullanması planlanan

Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can

CHP’li vekil için özel koşullar sağlandı.

Dündar’a verip ihanete ortak olduğu için

AYM’den tahliye kararı çıkıncaya kadar

yargılandığı davada, “Devletin gizli kalması

hastanede keyif çatmayı planlayan

gereken belgelerini askeri casusluk maksadıyla

Berberoğlu’nun oyunu, skandal uygulama

açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına

ortaya çıkınca bozuldu. Berberoğlu, apar

çarptırılmış, tutuklandıktan sonra Maltepe

topar taburcu edilerek, yeniden Maltepe

Cezaevi’ne konulmuştu.

Cezaevi’ne konuldu.

AVUKATI AYM’YE BAŞVURMUŞTU
Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu
hakkında kararı bozmuş, ancak tutukluluk
halinin devamına karar vermişti.
Berberoğlu’nun avukatları ise geçtiğimiz hafta
Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak,
müvekkillerinin tahliyesini istemişlerdi.
Berberoğlu, avukatlarının AYM’ye başvurduğu
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VATAN

Türe'yiCumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye
getirttiği öğrenildi. Türe'nin Deniz Baykal'ı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Baykal için devreye girdi

Deniz

görmesi üzerine, beyin ölümün
gerçekleşmediğini açıkladığı belirtildi.

MİLLİYET

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina

Başbakan Binali Yıldırım: Gelişmiş
ülkelerde
yabancı
düşmanlığı
artıyor

Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Baykal'ın
durumu ciddiyetini korurken,
hastaneyi arayıp bilgi alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye
girdiği öğrenildi. Erdoğan Baykal'ın
durumunun iyi olmadığını ve 3. defa
ameliyata alındığını öğrenince dünyaca
ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur
Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla
Türkiye'ye getirtti.
Geçirdiği rahatsızlığın
ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina
Hastanesi'ne kaldırılanDeniz Baykal'a dün
üçüncü bir operasyon yapıldı ve yara
kenarındaki kan birikintisi temizlendi. Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,
'Deniz Bey’de maalesef kanama ve ödem en
üst düzeyde gerçekleşiyor. Solunum desteği
sağlanıyor. Bilinci kapalı olarak uyuyor. Ciddi
bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati
tehlike her an var' diye konuştu. Öte yandan
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak
için hastaneyi arayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Baykal'ın durumunun kötü
olduğuu öğrenmesi üzerine devreye girdiği ve
dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur

Başbakan Binali Yıldırım, "Gelişmiş
ülkelerde yabancı düşmanlığı artıyor.
Radikalleşme dalgasının Avrupa'da
başlaması da endişe kaynağıdır. Şiddete
fırsat veren ayrımcılık ve radikal
eğilimlere asla fırsat vermemeliyiz"
dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da
düzenlenen TRT World Forum açılış
oturumunda konuşuyor. "Habercilikte büyük
haksızlıklara maruz kalmış bir ülkenin ve bir
siyasi hareketin mensubu olarak ifade etmek
isterim ki habercilikte gerçeği ve sadece
gerçeği vermek yeterlidir" diyen Yıldırım'ın
konuşmasının satır başları şöyle: TRT World,
doğru habercilik yapılarak kişileri
gerçeklerden haberdar etmek, sesini
duyuramayanların sesi olmak üzere kuruldu.
Bir anlamda mevcut medya anlayışına itiraz
olarak TRT World doğmuş oldu. Habercilikte
büyük haksızlıklara maruz kalmış bir ülkenin
ve bir siyasi hareketin mensubu olarak ifade
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etmek isterim ki habercilikte gerçeği ve sadece
gerçeği vermek yeterlidir.
Türkiye'nin misyonu, hakikate hizmet,
mazlumların sesi, aklı ve vicdanı olmaktır.
TRT World'ün bunu küresel anlamda en iyi
şekilde yaptığına şahit oluyoruz. Tarihiyle
medeniyet mirasıyla geniş coğrafyaya yayılan
kardeşlik bağlarıyla kıtaları birbiriyle
birleştiren Türkiye, dünyanın vicdanı olarak
hareket ediyor, etmeye de devam edecek.
ASLA İZİN VERMEMELİYİZ!
Dünyada terörün ve savaşların giderek
yaygınlaştığını
görmekteyiz. Radikalleşmenin yanı sıra
yabancı düşmanlığı gibi akımların da
özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya
başladığına şahit oluyoruz. Üstelik bu
radikalleşme dalgasının
demokrasilerinin gelişmiş olduğunu
düşündüğümüz Avrupa'da başlamış
olması ayrı bir endişe kaynağıdır.
Çağımızda ne yazık ki yükselmekte ve
yaygınlaşmakta olan ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve diğer
ayrımcılıklar insanları ötekileştirmekte ve
toplumları daha bölünmüş ve kırılgan hale
getirmektedir. Bu tür eğilimlere karşı hep
birlikte karşı konulmasına, saygı ve
hoşgörüyü temel alan değerler üzerinde
yükselen kapsayıcı bir dilin mutlaka
geliştirilmeye ihtiyaç vardır. Şiddete varan
aşırıcılık ve radikal ideolojileri besleyen
eğilimlere asla fırsat vermemeliyiz.
Avrupa'da göçmen ve yabancı düşmanlığı
akımının son yıllarda siyasi alanı da adeta etki
altına aldığını görüyoruz. Bu bizim esasen bir
süreden beri gündeme getirdiğimiz endişeleri
de teyit ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak
Türkiye, kapsayıcı ve kucaklayıcı politika
anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Her ne

kadar Suriye'nin derdiyle dertleniyorsak
Arakan'ın derdini de ihmal etmiyoruz.
Filistin'in yardımına ne derece koşuyorsak
Somali'nin yardımına da koşuyoruz.
Faaliyetlerimiz Türkiye olarak kendi
topraklarımızla sınırlı değil. Dünyanın
neresinde insanların başına bir bela gelse, bir
felaket gelse yardıma ihtiyacı olan kim varsa
zaman kaybetmeden orada Türkiye hayır
kurumlarıyla Kızılayıyla, AFAD'ıyla,
TİKA'sıyla bütün sivil toplum örgütleriyle
hemen hazır ve nazır olarak yetişiyor. Bir
anlamda Türkiye yaptıklarıyla dünyanın
vicdanı olmaya devam ediyor. Nerede kanayan
bir yara varsa medeniyetimizin,
değerlerimizin bize yüklediği tarihsel
sorumluluğu yerine getiriyoruz.
İDLİB OPERASYONU...
Suriye'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve
barışın tesisi için Rusya, İran ve
Türkiye olarak Astana sürecini
başlatmış bulunmaktayız. Bu
girişimlerimizi Birleşmiş Milletler
şemsiyesinde, Cenevre sürecine taşımış
bulunmaktayız. Astana'da varılan
mutabakat çerçevesinde, Suriye İdlib
bölgesinin güvenliğinin sağlanması ve
oradaki çatışmaların sonlandırılması
için biz, Rusya ve İran'dan oluşan bir
güvenlik çemberi oluşturma
çalışmalarına başladık. Toprak
bütünlüğü esasına dayanan, halkın
demokratik taleplerine saygı gösteren,
istikrarlı müreffeh bir Suriye'nin inşası
yolunda atılacak her adımın destekçisi
olmaya devam edeceğiz
IKBY REFERANDUMU SONRASI
ALINAN YAPTIRIM KARARLARI
Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün
muhafazasına büyük önem vermektedir.
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Meşru olmayan bir referandum
gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi
ülkesinin sınırları içerisinde, anayasal
egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar
yerindedir ve destekliyoruz. Türkiye olarak bu
konuda bizim de atabileceğimiz adımlar
mevcuttur. Bunları da birer birer hayata
geçiriyoruz. Hava sahamızı kapattık, sınır
kapılarının merkezi yönetime devredilmesi
sürecini başlattık. Merkezi hükümet
tarafından geri alınan bölgelerde örneğin
DEAŞ'tan alınan Musul ve peşmergeden
alınan Kerkük'te, Kuzey Irak Bölgesel
Yönetimi'nin baskıyla, şiddetle, oldu bittiyle
değiştirdiği demografik yapının, bölgenin
tarihi derinliğine uygun olarak eski haline
döndürülmesi konusunda da merkezi Irak
yönetiminin gerekli hassasiyeti göstermesini
bekliyoruz.

sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizin
meşru demokratik rejimini kanlı bir darbeyle
değiştirmeye teşebbüs eden terör örgütüyle de
karalılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu
anlamda terörle mücadele konusunda dost ve
müttefik ülkelerden temel beklentimiz
samimiyet ve daha fazla iş birliğidir.

3 BİN 600 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Referandumda Türkiye, İran ve Irak’a meydan
okuyan Barzani, işgal ettiği Kerkük’te çöktü.
Irak ordusu, 14 bin kişilik Peşmerge gücü ve
bin 400 civarındaki PKK’lı teröriste rağmen 3
saat içerisinde kent genelinde kontrolü
sağladı. Barzani, 11 saatin sonunda DEAŞ
bahanesiyle işgal ettiği 30 bin kilometrekarelik
alandan çekildi.

Fırat Kalkanı ile 2 bin kilometrekarelik bir
alanı DEAŞ'tan tamamen temizledik ve
buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönüp
yerleşmesini sağladık. Bölgede Fırat Kalkanı
Harekatı ile 3 bin 600'ün üzerinde DEAŞ terör
örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik.
Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede
Türkiye'nin gösterdiği başarıyı tek başına
gösterememektedir. Bununla da kalmadık 4
bin 500 DEAŞ terör örgütü elemanını
tutukladık, cezaevine koyduk ve 50 binden
fazla yabancı savaşçının ülkemiz üzerinden
bölgeye geçmesine engel olduk. Nerede ve
hangisinde karşımıza çıkarsa çıksın terörü
insanlık düşmanı olarak görüyoruz. Terör
insanlığın baş belasıdır. Terör her yerde ama
demeden, fakat demeden, ayrım gayrım
yapmadan lanetlenmelidir, küresel iş
birliğiyle terörün üzerine şiddetle
gidilmelidir.Terör bir sonuçtur. Onun için
ülkemiz, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıktan
beslenen DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör
örgütleriyle amansız mücadelesini

TERÖR ÖRGÜTÜ SOSYAL MEDYADA
PROPAGANDA YAPIYOR
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medayada şunu
yazıylor. Önce cennete kim gitmek istiyor
adını yazdırsın diye propaganda yapıyor ve
gençleri kandırıyor.

YENİ ŞAFAK
3 saatte çöktü

ABD ve İsrail’e güvenerek giriştiği sözde
‘büyük Kürdistan’ macerası, ‘kifayetsiz
muhteris’ Mesud Barzani’nin sonu olacak gibi
görünüyor. Aynı coğrafyada birlikte yaşadığı
insanların uyarılarına kulak tıkayan ve tıpkı
babası Mustafa Barzani gibi sonu hüsranla
bitecek hayaller kuran ‘Kak Mesud’un rüyası
tam anlamıyla kabusa döndü. Ismarlama
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haritalarla ABD-İsrail’e bağlı kukla devlet
projesini hayata geçirmek için 25 Eylül’de
düzenlediği korsan referandum sürecinde
Barzani, başta Türkiye olmak üzere Irak ve
İran’ın uyarılarına kulak tıkadı. Barzani’nin
müstakil devlet ilanı girişimi Irak ordusu ve
Haşdi Şabi’nin 15 Ekim’de başlattığı
operasyonla resmen çöktü.
SONUN BAŞLANGICI
Kadim Türkmen yurdu Kerkük’ün etnik
yapısını 2003 yılından beri 600 bini aşkın
taşıma nüfusla değiştiren Barzani güçleri,
DEAŞ’ı bahane ederek işgal ettiği kenti saatler
içinde boşaltmak zorunda kaldı. Peşmerge, 11
saat boyunca tam 30 bin kilometrekarelik
alanı ciddi bir çatışma olmaksızın terk etti.
Büyük bozgun yaşayan Peşmerge hatlarından
yansıyan trajik görüntüler sonrası Kürt
muhalif kanat, Barzani’ye ‘istifa’ çağrısında
bulundu. Peşmerge’nin Kerkük başta olmak
üzere Irak’ın kuzeyinde yaşadığı büyük
hezimet, Barzani için ‘sonun başlangıcı’ olarak
görülüyor. Barzani’ye kendi partisi KDP’den
bile tepki var.
İYİCE YALNIZLAŞACAK
Yeni Şafak’a bilgi veren Erbilli siyasetçiler,
yaşadığı yenilgiyle iyice yalnızlaşacak
Barzani’nin, İran ve Türkiye tarafından
atılacak adımlarla hem Irak’ın kuzeyinden
hem de Bölgesel Kürt Yönetimi’nden tasfiye
edileceğini söylüyor. Bölgede ‘feodal yapıdan’
şikayet eden ciddi bir kitlenin bulunduğuna
işaret eden kaynaklar, Mesud Barzani’nin
‘Büyük Kürdistan’ sloganı yürüttüğü sürecin
sokaklarda belirli bir heyecan dalgası
yarattığını ancak herkesin kısa süre içerisinde
bölge gerçekleriyle yüzleşmek zorunda
kaldığını ifade etti. Barzani’nin tasfiyesinin
artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden
kaynaklar, “Tahran ve Ankara bundan sonra
Erbil’i rahat bırakmaz” yorumunda bulundu.
Referandum mazide kaldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak
bayrağının ülkenin her yerinde asılması
gerektiğini belirterek, IKBY referandumunun
mazide kaldığını belirtti. Bağdat’taki basın
toplantısında İbadi, “IKBY yetkililerini
referandumun en başta Kürtlerin çıkarına
zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum
artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm
Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması
gerekir” dedi. İbadi, Kerkük’te provokatif
eylemlerden kaçınılması çağrısı da yaptı.

TÜRKİYE
Filistin'den İsrail'in şartlarına 'ret'

Filistin'in, İsrail'in kendileriyle yeniden
barış görüşmesine başlamak için
sunduğu şartları kabul etmediği
bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine
göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu
Redine, İsrail'in Filistin yönetimi ile barış
müzakerelerine başlamak için öne sürdüğü
şartları kabul etmediklerini duyurdu.
Uluslararası toplumun, Filistin ulusal
yönetiminin Gazze'ye dönmesinden ve uzlaşı
hükümetinin burada görevi devralmasından
memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Ebu
Redine, "Mısır gözetiminde Kahire'de varılan
anlaşma doğru yönde ilerliyor. İsrail'in
herhangi bir düşüncesi, Filistin'in bu süreci
devam ettirmedeki resmi tutumunu
değiştirmeyecektir. Hamas ile Fetih arasında
uzlaşı Filistin için büyük bir çıkardır."
ifadelerini kullandı.
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İsrail hükümetince yapılan açıklamada,
Filistin yönetimiyle yeniden barış görüşmesine
başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması"
dahil 7 ön koşul öne sürülmüştü.
Açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın
silahsızlandırılaması, Hamas'ın İsrail'i
tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın
elindeki İsrailli askerlerin cenazeleri ve esir
tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin
yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve
sınır kapılarını tamamen eline alarak
kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı
Şeria'da Hamas'ın terör altyapısına yönelik
operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la
ilişkilerini kesmesi ve Gazze'ye para ve insani
ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu
amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam
etmesi" olarak sıralanmıştı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden
müzakereler kapsamında, geçen hafta Hamas
ve Fetih heyetlerinin Filistin'deki
bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını"
imzaladığı bildirilmişti.
İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan
barış müzakereleri 2014 yılında kesintiye
uğramıştı.
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