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Banş Pınafl Harekatinin Desteklenmesiııin Cörüşülmesi

Kiğ, Belediye Meclisi 2019 yılı 2'nci olağanüstü Meclis toplantlsını yaparak

gündem maddesini oy

KAMR

birliğiyle karara bağlam|ştır.

aşağıdaki

:

Ülkemiz, Frat'|n doğusunda terör örgütlefi PKI«PYD,aIPG ve DEAŞ'ın varllğınt
sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ede;ek

suriyeli kafdeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine döoüşlerini sağlamak üzere Barış
Pınarl HarekatInı başlatmlşttr,

oncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye bir tercih değil, zorunlıılukfur, Çünkü slnıflmlan
yanı
hemen
başlnda oluşturulmaya çallşılan terör koridorunun ü!kemiz için oluşfurduğu tehdit ortadıf.
Bir te.ör koridoru oluştuİma hesaplannl bozan ve bekamızı güvence altına Bar|ş Pınan Harekaİ, ayn,
zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmekt€dir.

Banş Pınarr Harekatı, btilgeye dönük okyanus ötesi di?ayn girişim|erine de bir cevap
niteliğindedir. ozellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çal|şılan böIgenin
deınografiİ yaplsını gerçek haliyle muhafaza ederek Ftrat'ln doğusu başta olmak üzere tüm biilgenin
barlş ve istikrar|na katkı sunacağımtz.a inanlyoruz, Böl8enin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine
sahip çıkan Türkiye, zeytin Dah ve Fırat Kalkanl harekatlarında olduğu 8ibi Barış Pln6rı Harekatt
bölgesinde de yeni bir ikIimin oluşumunu sağlayacakttr.
Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan bifi de
Sülriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır, Türkiye başlndan beri çözümün sııriye'nin toprak
bütünlüğünden geçligini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de iinemli bir
adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, suriye halkın| ve Türk halkınln güvenliğini, refahınr ve hırzurunu
istcmektedir. Banş Plnarı Harekaİ bu çerçevede değerlendiilmelidir. Bu çerçevede. Belediye
Meclisi olarak. Bar|ş Pmarı Harekat|nda ülkemizin ve Kahraman Mehmeıçiğimizin yanında
olduğııınuzu bildiriyoruz. İnanıyorırz ki gün, her türlü siyasi 8örüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir
ve beraber olma giinüdür. Çünkü söz konusu oIaı milli güvenliğimizdi., ülkemizin bekasldlr,
Harekatın başarı iIe tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler
diliyoruz, Temennisiyle oy birliğiyle karar alınmıştır.
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