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"TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASI İLE BİR OLURSA ANCAK GÜÇLÜ OLUR”

TÜRKSAM BAŞKANI OĞAN BOLU'DA
Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı
Dr. Sinan Oğan, "Türk Dünyası'nın Güncel Meseleleri" konulu konferans için Bolu'ya geldi. Oğan, Dış politika, Büyük Ortadoğu Projesi ve dünyadaki devrimleri anlattı.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen sığınmacı ve düzensiz göç ile ilgili düşüncelerini aktardı.
Necip Fazıl Kültür Merkezinde
gerçekleşen konferansa Bolu
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Türk
toplulukları sivil
toplum örgütlerinin başkanları, yöneticileri ve çok
sayıda vatandaş
katılım sağladı.

SİNAN OĞAN
TÜRKSAM'ın Bolu'da düzenlediği "Türk Dünyası'nın Güncel
Meseleleri" konulu konferansta
konuşmacı olan olan Sinan
Oğan, Türk Dünyasının ve ülkemizin gündemini değerlendirdi.

Sinan Oğan, Türkiye'nin en
önemli gündem maddesinin sığınmacı sorunu olduğuna işaret
ederek; "Türkiye'nin en önemli
gündem maddesi olan ve bugünkü içinde bulunduğumuz
ekonomik sıkıntının da adeta
bir nevi sebebi olan sığınmacı
meselesi. Bu sebeple bu konferansı Bolu'da vermemizin
ayrı bir anlamı olduğunu
da ifade etmem lazım.
Çünkü bu konuyu yıllardır
dile getiren
bir avuç insanız ve bunlardan biri de
Sayın Bolu
Belediye Başkanımız Tanju Özcan
Bey. Çok linçe uğradık
bunu dile getirdiğimiz
için, çok hakikaten tazyikler oldu
ama biz bunu yılmadan
söylemeye
devam ediyoruz" dedi.
"TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASI
İLE BİR OLURSA ANCAK
GÜÇLÜ OLUR”
Türkiye'nin Karabağ'da sergile-

diği tutumu değerlendiren
TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan
Oğan, Büyük Orta Doğu projesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Oğan, "Bugün Türkiye'nin arkamda görmüş olduğunuz Türk
Dünyası gibi büyük bir coğrafyası varken, ana misyon gibi büyük bir değeri varken son yıllarda, özellikle mevcut hükümetin
Orta Doğu'ya yönelik bir Orta
Doğu aşkı bizleri şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor? Biz her zaman

diyoruz ki Türkiye, Türk dünyası
ile bir olursa ancak güçlü olur.
Elbette bizim dış politikamızda
Orta Doğu'nun da yeri olacaktır,
Batı'nın da yeri olacaktır ama
ana misyon coğrafyamız bizim

kardeşlerimiz olan Türk Dünyası olacaktır. Bu çerçevede son
yıllarda bir iyileşme olduğunun
da altını çizmem lazım" ifadelerini kullandı.

diğimiz konuların yanında doğru
olan bazı konuları da söylemeliyiz ki doğru olma adına, doğru
politika adına ve dürüst siyasetçi olma adına bunları yapalım.
Onun için biz her zaman diyoruz ki doğrulara doğru diyeceğiz, yanlışlara yanlış diyeceğiz.
Doğrulardan başlayacağım, pozitif ayrımcılık yapayım, örneğin; Türkiye'nin Azerbaycan'a
verdiği destek son derece doğru. Karabağ'da takındığı tutum
son derece doğru. Mavi Vatan
tezi son derece doğru. Türk
Devletleri teşkilatına dönük son
yıllarda olumlu yaklaşım son derece doğru. Ancak BOP (Büyük
Ortadoğu Projesi) eş başkanlığı
yanlış…
Büyük Ortadoğu Projesinin de
aslında büyük İsrail projesi olduğu da nihayet anlaşıldı. Bizim
tarafımızdan bu biliniyordu, sizin tarafınızdan da bu biliniyordu ancak bu konu Türkiye'nin
"BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ ASLINDA İSRAİL'İN PRO- büyük bir kısmı tarafından bilinmiyordu. Zannediliyordu ki Orta
JESİ"
Oğan, Büyük Ortadoğu Projesi- Doğu'da biz devrimler yapacağız, Ortadoğu'da bize yakın hünin aslında büyük İsrail projesi
olduğunu vurgulayarak; "Eleştir- kümetler orada olacak ve Türki-

ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'nun halifesi olacak" şeklinde konuştu.
"RABİA İŞARETİ YAPIP, MISIR'DA Kİ DEVRİMİN HALK
HAREKETİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
Başkan Sinan Oğan 2007 yılında yazmış olduğu "Turuncu Ampul Devrimi Orta Doğu'ya İhraca Hazır" adlı makalesini hatırlatarak yaptığı araştırmalar sonucunda Gürcistan ve Ukrayna'da ki örgüt adlarını benzerliğine dikkat çekti. Oğan; "Dünya'da bu işlerin nasıl olduğu
Türk milletine ilk ifade edenlerden birisi biziz hem de kitap yazarak. Ne diyorduk? Diyorduk
ki; Gürcistan'da olan devrim, Ukrayna'da olan devrim, Sırbistan'da olan devrim bunların hepsi bir laboratuvarda yapılmış
devrimdir. Yıllarca Rabia işareti
yapıp, Mısır'da ki devrimin bir
halk hareketi olduğunu söylediler. Evet Mısır'ın devrik Lideri
Muhammed Mursi hakikaten de
darbeciler tarafından öldürüldü"
dedi.
ASLI AKIŞ

FATİH METİN BOLU'YA AĞIRLIK VERDİ
Bolu'da farklı kurum ve kuruluşları ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanlığı Eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin, istişarelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Eski Bakan Yardımcısı Fatih
Metin, görevinden ayrılmasının ardından Bolu'daki çalışmaları ağırlık verdi. Metin,
farklı günlerde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla ve
kent protokolü ile bir araya gelerek, sıcak görüntüler verdi.

LOKMA DAĞITILDI
Fatih Metin, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen lokma dağıtımına
eşlik etti. Lokma dağıtımında Adana'daki Gençlik Şöleni programında dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş, İlayda Karakoca
ve Ömer Faruk Küçük yâd edildi.
MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Metin, beraberindeki AK Parti Bolu İl

Başkanı Suat Güner ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur
Akbay ile Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nin davetine icabet etti. Burada muhtarlar dinlenerek, istişarede bulunuldu.
TARIM FUARINA KATILDI
Bolu'da 4'üncüsü düzenlenen Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na da kalabalık bir katılım gerçekleştirildi. On-

OĞUZHAN EKE
larca kurumun ve işletmenin stantlarının olduğu alanda ziyaretlerde bulunan Metin, tarım stantlarına yoğun ilgi gösterdi. O anları sosyal medya hesabından, "Çiftçilerimiz ve esnafımız
için bolluk ve berekete vesile olsun inşallah" ifadeleriyle paylaştı.
Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri tarafından kurulan stantları da ziyaret
ederek başarılar ve kolaylıklar diledi.

