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EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI NOTLARI 

(03 Haziran 2016) 
 

ÖĞLEDEN ÖNCE 
 

1’inci Oturum 
 
J.Gn.K.lığı Tanıtım Filminin Gösterimi 
 
Gnkur.Hrk.Bşk.nın Takdimi 

 TMH Değerlendirmesi: 

 Bölücü Terör Örgütünün son dönem faaliyetlerine (5 il, 21 ilçe ve 7 mahallede öz yönetim ilanı) 
karşılık TSK teröristle mücadeleye başlanmış (Başbakanlık Genelgesi ile); K.K.K.lığı ve 
J.Gn.K.lığına sorumluluk sahaları verilmiş; hedef analizi odaklı hava harekâtı, bir kısım yerlerin 
girilemez olduğu ve bölgede örgütün söz sahibi olduğu algısı bertaraf edilmiş; 24 Temmuz’dan 
itibaren 7500’e yakın terörist etkisiz hale getirilmiş; toplam 85 lider kadro terörist etkisiz hale 
getirilmiş; EYP.lerle mücadele için ayrı bir gayret sarf edilmiş (imha ve tespit edilenlere rağmen 485 
adet patlatılmış, zayiatımızın %45’i EYP’den olmuştur), harekâtlar kritik il ve ilçe merkezlerine 
kaydırılmış; asker ve polisin müşterek operasyonları ile sinerji ortaya konulmuş ve devletin gücü 
bölgede hissettirilmiş; 503 personel şehit, 2999 personelimiz yaralanmıştır (asker ve polis). 

 Önümüzdeki dönemde BTÖ’nün eylemlerini kırsal alana taşıyacağı değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle, TSK önleyici harekât icra edecektir. Bununla birlikte kritik il ve ilçelerde güvenlik tedbirleri 
de desteklenecektir. Aynı zamanda sınır ötesi harekât da devam edecektir. 

 Bu kapsamda, 110 barınma alanı belirlenmiş; bunlar da 3 ayrı önceliğe bölünmüştür.  

 TSK’nin teröristle mücadele kullanılması konusunda yasa tasarısının bir an önce çıkarılması 
alınacak en önemli tedbirlerdendir. 

 Faaliyet Yılı Değerlendirmesi: 

 - Askeri Okullara Öğrenci Temin Faaliyetlerinin hakkaniyetle yürütülmesinde, ikinci seçim 
aşamasında her ortamda duyurulması ve General/Amiral seviyesinde nezareti çalışılmıştır. 

 - Efes-2016 Tatbikatı, 7200 personel (904 yabancı) ve 8 ülke katılımıyla icra edilmiştir. 

 - Hibrit Harp Tehdidinin harp oyunu ve tatbikatlara ve müfredata dâhil edilmiştir. 

 - TMH ve Kolluk Kuvvetlerinin desteklenmesi eğitim ve müfredata dâhil edilmiştir. 

 - TMH ve Kolluk Kuvvetlerinin desteklenmesi konusunda hukuki mevzuatın bilgilendirmesi 
maksadıyla; toplantı, konferans ve çalışmalar lider personel için yapılmıştır. 

 - Hudut güvenliğinin artırılması maksadıyla mevzuat değişikliği kapsamında; K.K.K.lığınca 
teklif edilenlerin 5’i değişmiş, diğerleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

 - Kaçakçılıkla Mücadele konusunda; Sınır Ticaret Merkezi kurulması çalışması yapılmıştır. 

 (Devam Edenler) 

 - İHA’ların Ayrılmamış Hava Sahasında Kullanımına yönelik çalışma yapılması, 

 - Sinop Test Merkezinin Dz.K.K.K.lığınca kullanılması çalışması, 

 - Hv.K.K.lığının temel eğitim uçağı projesi (acil 15 uçak SSM.lığına bildirilmiş; 8 adedi 
HÜRKUŞ olarak) 

 - Hv.K.K.lığının yeni nesil tekamül helikopter tedariki (01 Aralık 2014 Proje Emri ile 
başlatılmıştır, pilotaj eğitiminin Kr.Hvcl.K.lığınca verilmesi ayrıca değerlendirilmektedir) 

 - Yabancı Dil Eğitimin Etkinleştirilmesi kapsamında; başarılı sonuçlar alınan, “anlama odaklı 
yaklaşım” ile eğitici eğitimlerine özel önem verilerek devam etmektedir. 

 2015-2016 Eğitim Yılında Tamamlananlar: 

 - Müşterek Eğitim ve Destek Faaliyeti koordineleri yapılmıştır. 

 - Gnkur.Öz.Kuv.K.lığının eğitim imkânlarının diğer Kuv.K.lıkları ve uluslararası maksatla 
kullanılması planlanmıştır.  
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