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sırasında bir sıkıntısı varsa, bir sorunu kolluk ile ilgili sorunu çözemeyince oradaki sorunu çözmek 
için yardım istiyor. Bu nasıl olur? Kavga olur, grev olur vs. Ama burada durum öyle değil, SAM var, 
silahları var, uçaksavar var, olay daha komplike. Buranın sevk ve idaresi 2’nci Or.K.ndadır, nokta. 
Sevk ve idare onda, yetki ve sorumluluk onda. Ondan sonra K.K.K. ve Gnkur.Bşk.na, ilgili 
alanlarda J.Gn.K. ve Hv.K.K. da konuya müdahil olur. İkinci bölüm ise; 1984’teki operasyondan 
dolayı 2012’de savcı sorguya davet eder, II nci Bşk. devreye girdi, adam Albay ağlıyor. Ben diyor, 
Hakkari’deki savcının telefonunu nereden bulacağım, güvenliğim nasıl olacak vb…. Buna yönelik, 
sıtk-ı sadakatle görev yapanların zarar ve ziyanı devlet tarafından ödenir, cezaya dönüşürse bu 
MSB, İçişleri Bakanı ve Başbakanın onayına tabiidir. 

 24 Temmuz’daki yapılan harekât, tarihi harekâttır. Hakikaten tarihi harekâttır. Hakikaten müthiş 
bir şey oldu. Harekâtın başlangıcı çok kuvvetli oldu. Daha sonra da ilçelerdeki faaliyetlere başlandı. 

 Eylül’de polis ve jandarma girdi, olmadı. Ekim’de girdi olmadı. Girmezsen, TC Devleti adına 
prestij kaybı olur. Bunun üzerine, 15 Aralık’ta yetki devri oldu, 2’nci Or.K. komutanlık yaptı. 

 Bozki’deki hadise oldu, hakikaten kahramanlık yaptılar. Öz.Kuv.ler dönmek istemiyoruz, 
ağlamaklı bir şekilde; kar, kış, kıyamet ve ölüm ve dönmek istemediler. Bu MGK, Bakanlar 
Kurulunda anlatıldı. Resimlerde gördüğünüz çocuk, elini üfleyen çocuk gözü tehlikede. Şimdi, şehit 
olanın babası komutanından da izin almış ama gelmedi diyor. Kahramanlık hikayeleri var… 

 İç Güvenlik tecrübelerini, yazın, yazın, yazın… K.K.K. ve J.Gn.K. bunları koordine edelim. 
Sigara kâğıdına dahi yazabilirler. Bunları doktrine, konsepte aktaralım…Bunları sonra değil, hemen 
yazın…. Esasa taalluk neler oldu, yazın. Bizim için konsept ve doktrine esas olacak hususlar… 

 İGH bitmedi, bitmeyecek. Uzun soluklu bir harekât. K.K.K.leri, Hv.K.K.leri ve J.Gn.K.lığı için 
uzun soluklu… Hesabımızı ve kitabımızı buna göre yapalım… Çok önemli konu, geriye dönüşe 
asla müsaade etmeyeceğiz. Garnizon Komutanları, çok ciddi bu konuda çalışacaklar. Yaptıklarını 
yapsınlar, yapamadıklarını acil koduyla Kuv.K.larına bildirecekler, onlar da bize söylesinler; biz de 
gereken yerlerde girişimde bulunalım. Sonunda pislik bize geliyor. 

 Başarımızın bir sürü sebebi var. Planlama, kahramanlık vb. Zemin olarak baktığımızda, 
olabildiğince asgari zayiat verelim, ikincisi sakın ola hiçbir şekilde duygusallık söz konusu değil, 
oradaki Kürt kardeşlerimize zarar vermeyeceğiz. Bu ilke ile çıktık yola…Bunun etkisi çok oldu. 
Daha sonra oradakiler provoke etmek istediler, ama bulamadılar. Bu prensiple harekât 
götürülmüştür. Bu kızgınlıkla ve asabiyetle hareket edilmedi. Bu akıllı, dürüst, yasaya ve kültüre 
uygun uygulama bizi bu noktaya getirdi. 

 Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Aileleri, hala vatan sağ olsun 
diyorlar. Bundan sonra tüm Komutanlar ailelere gereken samimiyet ve ilgiyi gösterelim, bir ilke 
dahilinde, her şeye evet demek de değil. Altından kalkamayacağımız konulara da evet demek 
olmaz. 03 Haziran’dan itibaren 309 asker, 11 korucu, 183 polis 503 şehidimiz var. Toplam 5259 
terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu dünya standartlarını patlatan bir rakam. Bu ciddi bir şey, tersine 
çevrilmiş oranla yapıyoruz bu mücadeleyi. 

 Hududu sürekli takip ediyoruz. 24 Kasım’da bir Rus uçağı düşürüldü. Bir daha olsa yine 
yapardık. Ama sonradan, angajman kurallarımız değiştirildi. Eskiden hareket vardı, şimdi niyet var. 
“Air Policing” için benzer angajman kuralları, NATO’daki gibi gerçekleşti. Biz Ruslar’la 
münasebetimizi hala iyi tutmaya çalışıyoruz, Ataşe bunları biliyor ama evet de diyemiyor. 
Yaptıklarımızın düşmanca hareket olmadığını söylüyoruz. Diplomatik ve askeri kanallarımız sürekli 
açık. 

 Kurumsal Projeleri, ikiye ayırabiliriz. Bunlardan yapısal olanlar. Bina, araç, tank, top. Bir de 
bunların çalışma usul ve esasları. Nasıl yapalım. Bunlar 1932’de öyleydi, daha farklı şeyler yapmak 
lazım. Yöntem, çalışma usul ve esaslarını değiştirelim. Bunların hepsini bir kaba koyalım. Yapısal 
olabildiğince teknik, teknolojik, akıllı bina, bir de akıllı çalışma usullerini geliştireceğiz. 

 Prj.Ynt. / Değişim-Dönüşüm önemli bir şey. Operasyonlar var, ama bugünü kurtarıyoruz. 5-10 
sene sonra ne olacak? Beta, VHS vardı, inceleme yok, Beta gitti. Bu şekilde kazıklanmayalım. Bu 
fuarları gezme, eğlence yeri değil. Oraya yüksek rütbeli temsil için gitsin, ama alttakiler uzmanlar 
gitsin ve buradaki her şeyi database’e kazandırması lazım.  

 Bu projelerin iki noktası var. Birinci ihtiyacımız (bilgisayar lazım), veyahut da sorunlarımız var, 
bu manada ihtiyaç ve sorun. İhtiyaç ve sorun yok, hemen kafayı vurun yatın. Kimse lüzumsuz 
enerji harcamasın.  
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