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Nisan 2018’de Meydana Gelen Güvenlik Olayları
Nisan ayı içerisinde düzenlenen operasyonlar kapsamında, son bir ay içerisinde;
terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu
değerlendirilen 654 PKK, 200 IŞİD, 2.284 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zeytin Dalı Harekatı dahil olmak üzere, düzenlenen operasyonlar neticesinde;
707’si ölü, 16’sı sağ ve 28’i teslim olan olmak üzere toplam 751 PKK/PYD terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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S-400'ler 2019 yılının Temmuz
ayında Türkiye'ye teslim edilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'S400'ler 2019 yılının Temmuz ayında
teslim edilecek' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın
toplantısında
gündeme
ilişkin
değerlendirmelerde
bulunup
basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları
şöyle: S-400 sisteminin bizim NATO
üyesi olmamızla herhangi bir ihtilaf
teşkil etmesi söz konusu değil. S-400'ler
Türkiye'nin
savunma
ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla alınan sistemdir
herhangi bir ülkeye tehdit oluşturması
söz konusu değil.
Astana süreci Suriye krizine çözüm
bulmak için kurulmuş en önemli
mekanizma.

Geçtiğimiz 6-8 aylık süreçte Cenevre
süreci adeta nefesini tüketti. Sonuç
bildirgesine baktığımız zaman öncelikli
amacın Suriye'deki savaşın sona
erdirilmiş olması net bir şekilde ifade
edildi. PYD, YPG ile yapılan mücadele
DEAŞ'la mücadeleye bir engel değildir.
İdlib bölgesinde üzerimize düşen görevi
yerine getiriyoruz. Dün itibarıyla 8
gözlem
noktasını
TSK
kurmuş
bulunuyor. Dünkü zirvenin ortak
açıklamasında birinci sayfanın 4.
paragrafında PYD, YPG'ye yönelik atıf
var. Bundan sonra da bu konuda
pozisyonumuz
değişmeyecektir.
Türkiye'nin
güvenlik
öncelikleri
çerçevesinde Afrin bölgesinin yerel
unsurlarla
birlikte
güvenliğinin
sağlanması
öncelikli
hedefimiz.
Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda
devam edecek. Şehrin yönetimi de
ağırlıklı olarak Afrinliler tarafından
yürütülmekte.

İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu
Türk
Silahlı
Kuvvetleri(TSK),
Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma
bölgesinde,
gözlem
noktalarından
8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının
tesis edildiğini duyurdu.

Rusya,
İran
ve
Türkiye'nin
garantörlüğündeki
Astana
süreci
anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12
Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma
bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi
için başlattığı çalışmaların sürdüğü
belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem
noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu
gözlem
noktasının
tesis
edildiği
aktarıldı.

1 güvenlik korucusu şehit oldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı
teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1

güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik
korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil
vatandaş yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,
Taşköprü köyü Kuyucak mezrası
bölgesinde yasal olarak kesilen odunları
kamyonla Kulp ilçesine taşıyan 7
güvenlik korucusuna, bir terörist
tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit
oldu, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik
korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu
ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar
bölgeye sevk edilen ambulanslarla
hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır
Valiliğinden
yapılan
açıklamada, "Diyarbakır ili Kulp ilçesi
Taşköprü köyü Kuyucak mezrası
bölgesinde yasal olarak kesilen odunları
kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7
kişilik güvenlik korucularına, 1 grup
terörist tarafından 3 Nisan 2018 Salı
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günü
saat
16.50
sıralarında
gerçeklestirilen
silahlı
saldırı
sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit
olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik
korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu
ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi
yaralanmıştır.

Yaralanan güvenlik korucuları bölgeye
sevk edilen ambulanslarla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan
bu elim olayda şehit olan güvenlik
korucularımıza
Allah’tan
rahmet,
değerli ailelerine, yakınlarına, silah
arkadaşları ile yüce Türk milletine
başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan
güvenlik
korucularımaza
ve
vatandaşımıza da acil şifalar dileriz.
Olayı
gerçekleştiren
teröristlerin
yakalanması için geniş çaplı operasyon
başlatılmıştır" denildi.

Iğdır'daki tabura taciz ateşi
Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na
bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik
PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi
sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı.

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay
Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde
terör örgütü PKK mensuplarınca taciz
ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması
sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı
askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet
Hastanesi'nde
tedaviye
alındı.
Askerlerden 1'inin durumunun ağır
olduğu belirtildi.
Öte yandan teröristlerin taciz ateşine
askerlerin karşılık vermesi üzerine
kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması
için operasyon başlatıldı.
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Üçlü zirve sonrası Erdoğan, Putin ve
Ruhani'den ortak açıklama

tekrarlamakta fayda görüyorum" diye
konuştu. Ruhani, "Suriye’nin toprak
bütünlüğü, milli egemenliğinin ve
bağımsızlığının en önemli amaçlar
olarak herkes tarafından dikkate
alınması gerektiğini vurguluyoruz"
dedi.
Putin
ise
"Bizim
kesin
kararlılığımız
şu
doğrultudadır.
Suriye’nin
toprak
bütünlüğü
ve
bağımsızlığını sağlamaktan yanadır"
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani'nin katıldığı "TürkiyeRusya-İran Üçlü Zirvesi" sona erdi.
Zirve sonrasında ortak basın açıklaması
yapıldı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
"DEAŞ ile PYD/YPG'nin aynı amaca
hizmet ettiğini kabul etmeyen hiçbir
anlayışın Suriye'de kalıcı barışa hizmet
etmesi
mümkün
değildir.

Erzurum saha sorumlusu etkisiz
hale getirildi

PYD YPG’nin kontrolündeki tüm
bölgeleri güvenliği hale getirene kadar
durmayacağımızı bir kez de burada

Tunceli
Valiliği'nden
yapılan
açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında,
dün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde başlatılan operasyonda
teröristlerle temas sağlandığı ve çatışma
çıktığı
anımsatıldı.

Çatışmada,
aralarında
İçişleri
Bakanlığının
Aranan
Teröristler
Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan
terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum
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saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod
adlı Muş nüfusuna kayıtlı Medeni
Sayılgan'ın (40) da bulunduğu 7
teröristin
etkisiz
hale
getirildiği
belirtildi.

Açıklamada,
diğer
6
teröristin
kimliklerinin tespiti için yapılan
çalışmalarında etkisiz hale getirilen
"Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber
Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı
Maşallah
Malazgirt'in
İçişleri
Bakanlığının
Aranan
Teröristler
Listesi'nde gri kategoride arandığı
belirlendi. Teröristlerden Sayılgan'ın 4
milyon lira, Çetin ve Malazgirt'in 300
biner lira ödülle arandığı öğrenildi.

Hatay Amanos
terörist öldürüldü

Dağları’nda
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Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos
Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı
terörist düzenlenen hava destekli
operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk
belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi
öldürüldü. Dörtyol ilçe kırsalı Amanos
Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde
SİHA ve İHA’lar tarafından tespit
edilen bir grup terörist düzenlenen hava
destekli operasyonla etkisiz hale
getirildi. İlk belirlemelere göre 8
teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede
operasyonlar devam ettiği belirtildi.
Ağrı
Dağı'nda
düzenlenen
hava
harekatında, eylem hazırlığındaki 3
terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı
Dağı
bölgesinde
icra
edilen
operasyonda, sınır birliklerine ve
vatandaşlara karşı eylem hazırlığında
7

olan bir grup terörist tespit etti. Bunun
üzerine düzenlenen hava harekatında 3
terörist etkisiz hale getirildi.

milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık
91.711 TL) ve muhtelif elektronik
haberleşme cihazları bulundu.

MİT'ten Afrika ülkesi Gabon'da
FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında
Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve
Seydişehir
Sulh
Ceza
Hakimliği
tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma' suçundan arama ve yakalama
kayıtları bulunuyor.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı
bilgiye göre, FETÖ terör örgütünün
Gabon yapılanması içinde yer aldığı
iddia edilen Osman Özpınar, İbrahim
Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in
operasyonuyla yakalandı.
Haberde
Gabon'un
başkenti
Librevil'den özel uçakla getirildikleri
Türkiye'de adli makamlara teslim edilen
kişilerin sorgusu sürdüğü ifade edildi.
AA'nın haberinde yer alan diğer ifadeler
şöyle:
"FETÖ/PDY
terörörgütü
mensuplarının
üzerinde
örgütsel
dokümanlar, 20.800 ABD doları, 12

Gabon'un
başkenti
Librevil'deki
'Uluslararası Türk Gabon Okulu'
müdürü olarak görev yapan Özpınar,
mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında
faaliyet gösteren 'Işık Akademileri'
(Light Academy) adlı örgüt yapılarının
eğitim koordinatörü ve genel direktörü
pozisyonundaydı.

Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock
haberleşme uygulamasını kullandığı da
tespit edilmişti. Yakalanan elebaşlardan
Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh
Ceza Hakimliği mahkemesinin 'Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla
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aldığı tutuklama ve yakalama kaydı
bulunuyor. Demirönal, FETÖ/PDY'nin
Gabon
yapılanmasına
ait
Işık
Okulları'nda (eski adı Ecole Privée
International Turco-Gabon) müdür
olarak
görev
yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh
Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh
Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı Terör
Örgütüne Üye Olma' suçundan arama
ve yakalama kaydı var.
Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da
'Işık Okulları'nın genel müdürlüğü'nü
yaparken,
örgütün
Avrupa’dan
Afrika'ya
yaptığı
para
transferi
faaliyetini yönetiyordu.

operasyon düzenleyerek çok sayıda
elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli
makamlara teslim etmişti."

6 bin 846 Afganlı göçmen geri
gönderildi...

Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı
yollarla giren Afganistan uyruklu 6 bin
846
kaçak
göçmenin
ülkelerine
dönmeleri sağlandı. Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünden
yapılan
yazılı
açıklamada, son dönemde Türkiye'yi
umut olarak görerek İran üzerinden
yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren
Afganistan
uyruklu
düzensiz
göçmenlerin başta Erzurum olmak
üzere bölge illerinde kolluk birimlerince
yakalandığını
belirtildi.

Gabon'daki üst düzey isimlerin 23
Mart'ta
Gabon
güvenlik
güçleri
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde
örgütün
yurt
dışı
yapılanmasını
çökertmek amacıyla onlarca ülkede

Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla
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gerekli idari kararlar ve parmak izi
kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan
ve seyahat belgeleri temin edilen
Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz
göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den
Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine
ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine
dönüşlerinin sağlandığı bildirildi.

talihsizliktir."
bulundu.

değerlendirmesinde

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
Türkiye'de

Arap Ligine Afrin tepkisi

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
Ankara temaslarına başladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin
Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına
ilişkin, "Suriye krizinin en başından
itibaren ülkede kan ve gözyaşının
dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi
sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden
edilen milyonlarca mülteciye kucak
açılması
bağlamında
ağır
bir
sorumluluk
üstlenen
Türkiye’nin
katkılarının
görmezden
gelinmesi
hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir

İlk olarak Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar ile bir araya gelecek.
Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de
bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma
Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle
karşıladı. Törenin ardından Canikli ile
Stoltenberg, ikili ve heyetler arası
görüşmeler gerçekleştirdi.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Türkiye'yi "çok degerli ve kilit bir
müttefik" olarak niteledi. Türkiye
ziyaretinin temel amacının Temmuz'da
Brüksel'de yapılacak NATO zirvesine
hazırlık olduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Türkiye'de ciddi bir
NATO mevcudiyeti var ancak tüm
müttefiklere Türkiye'ye daha fazla
destek
sağlama
çağrısında
bulunuyorum. NATO, Türkiye'ye aynı
zamanda siyasi destek de veriyor.
Çünkü hiçbir NATO müttefiki Türkiye
kadar
terör
saldırılarına
maruz
kalmamıştır" dedi.

FETÖ'den 77 bin 081 kişi tutuklu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel
güvenlik, terör ve uyuşturucuyla
mücadelede
yaptıkları
çalışmaları
anlatarak, "Eylül ayında bir 10 bin polis
daha alacağız. Jandarma asayiş için 25
bin alımımız var. Bekçi alımımızda da
ne kadar alacağımızı belirtmiştik" dedi.

"Kara

sınırlarımızın

yüzde

44'ünü

oluşturan iki ülkede devlet otoritesi yok.
Bıçak kemiğe dayandı ve sınır
güvenliğimizi sürdürmek için Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı
yapmak durumunda kaldık ve hala da
orada personelimiz var. Son günlerde
Ağrı, Iğdır ve İran sınırından göçmenler
gelmeye
başladı.

Bu yıl rakamlar 27 bin civarında. 27 bin
kişi sınırlarımızdan kaçak bir şekilde
ülkemize girmeye çalıştı. 27 bin de
yakaladığımız rakamlar. Şu ana kadar 6
bin 500 kişiyi her an bir hamle ile hızlı
hareket ederek geri göndereceğiz.
Hükümet olarak Ağrı ve Iğdır'da bir
duvar yapma kararı aldık. Yaklaşık 2,5
milyon
Afganlı
İran
sınırında
beklemekte. Iğdır'daki sınır duvarımızın
yüzde 95'ini bitirme noktasındayız.
Iğdır'da düzensiz göç oranı yüzde 90
oranında azaldı. Şimdi yine Iğdır'da bir
geçici
geri
gönderme
merkezi
kuruyoruz. Toplam olarak 10 gün
içerisinde 6 bin 500 kişiyi Afganistan'a
geri göndermiş olacağız. Türkiye'nin
kara sınırları toplamı yaklaşık 2 bin 950
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kilometre, kıyı şeridi uzunluğu ise 8 bin
333 kilometre. Aldığımız önlemler ile
buralardan göçü bıçak gibi kestik."
Bakan Soylu, 2017 yılında FETÖ'ye
yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını
ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını
söyledi. Bu yıl içinde ise operasyon
sayısının 6 bin 742, tutuklu sayısı ise 2
bin 706 olarak gerçekleştiğini belirten
Soylu, "15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan
2018'e kadar tutuklanan kişi sayısı 77
bin
081
kişidir"
dedi.

Terörle mücadelede, teröristlerin nefes
alamadığın ve bunun da nedeninin kışın
da operasyonların sürmesi olduğunu
söyleyen Soylu, "Etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 2017 yılında 1908, teslim
olan terörist sayısı da 426'dır. Size bir
müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Biz
ne zamandır böyle baskı yapıyoruz. Niye
az teslim oluyorlar diye düşünüyoruz.
Son bir hafta 10 gündür, söküm gibi
gelmeye başladılar. Gri listeler teslim

oluyorlar, üst düzeyler teslim oluyorlar.
İnanınız ki ortaya koyulan bu mücadele
bütün unsurlar ile ortaya konan bu
mücadele meyvelerini vermektedir. 2018
yılı ise şu tarihe kadar etkisiz hale
getirilen terörist sayısı 200'dür. 2017
yılında 697, 2018 yılında ise 96 önemli
olay önlenmiştir. Geçen yıl 170, bu yıl
eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz
hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Tunceli'de
öldürüldü

TİKKO'lu

2

terörist

İl Jandarma Komutanlığına bağlı
Jandarma Özel Harekat timleri ile
Hozat ilçe merkezindeki Jandarma Özel
Harekat timleri, Aliboğazı Vadisi'nin iç
kesimlerinde üstlenen terör örgütleri
PKK
ve
TKPM/ML
TİKKO
mensuplarına yönelik sabah saatlerinde
hava destekli operasyon başlattı.
Operasyon
kapsamında
Aliboğazı
Vadisi'nin iç kesimlerindeki sarp
kayalık alanda teröristlerle sağlanan
çatışmada, TİKKO'lu 2 kadın terörist
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ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi.
Güvenlik
birimleri,
çatışmanın
sürdüğünü ve bölgeye takviye birlikler
sevk edildiğini söyledi.
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KÜRESEL GÜVENLİK OLAYLARI – İNFOGRAFİK
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İbadi'den "Suriye'de DEAŞ" uyarısı

Mısır

ordusunun

Sina’daki

operasyonu devam ediyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör
örgütü DEAŞ'ın Suriye'de ciddi tehlike
oluşturduğunu belirterek, "DEAŞ'la
Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede
mücadele etme aşamasına geçtik." dedi.
İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın
toplantısında, DEAŞ'ı
ülkelerinde
askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı
şehirlerde
uyuyan
hücreleri
bulunduğunu söyledi. İbadi, "IrakSuriye sınırında kontrolü sağladık
ancak DEAŞ'ın
Suriye'deki varlığı
gerçek tehlike oluşturuyor. DEAŞ'ın
ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz.
DEAŞ'la Irak'ta mücadeleden Suriye ve
bölgede mücadele etme
aşamasına
geçtik. Bunun için planlarımız var." diye
konuştu.

Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nda
düzenlediği operasyonlarda son bir
hafta içinde 2'si asker, 6'sı silahlı militan
olmak üzere 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai,
televizyonda yayımlanan görüntülü
açıklamasında, operasyonlarda bu hafta
2 askerin hayatını kaybettiğini, bir
askerin yaralandığını belirtti.

Operasyonlarda, "tekfirci" olarak
nitelediği 6 silahlı militanın öldürülerek
etkisiz hale getirildiğini aktaran Rifai,
513 suçlu, şüpheli ve aranan kişinin de
yakalandığı bilgisini verdi. Hava
kuvvetlerinin tekfirci unsurlara ait
birçok noktayı hedef aldığını söyleyen
Albay Rifai, batı ve güney sınırlarında
tam kontrolün sağlandığını ifade etti.
Son açıklamalara göre, Mısır ordusunun
"2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci
gününde öldürülen silahlı militan sayısı
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163'e yükseldi. Mısır ordusunun kaybı
ise 24'e ulaştı.

Mısır ordusu, 9 Şubat'ta Sina
Yarımadası'ndaki terör unsurlarına
karşı kara, hava ve deniz birliklerinin
katıldığı "2018 Sina Operasyonu"nu
başlattığını duyurmuştu.

Pentagon Suriye kuzeyine daha
fazla asker göndermeyi tartışıyor
Suriye ile ilişkin ABD’den karışık
haberler gelmeye devam ediyor. Ancak
bu haberlerin hiçbiri resmi makamlarca
resmen açıklanmış haberler olmadığını
öncelikle söylemek gerekir.

CNN’in Pentagon muhabiri Barbara
Starr imzalı haberde Pentagon’daki
askeri yetkililerin Suriye kuzeyine daha
fazla asker gönderme
konusunu
değerlendirdiğinin
öğrenildiği
aktarılıyor.

Bu
değerlendirmenin
Trump’ın
Suriye’den kısa süre içinde çıkacağız
açıklamasından
önce
başladığı
bildiriliyor. Trump’ın açıklamasından
sonra
Pentagon’daki
bu
değerlendirmeni nasıl etkileneceği, nasıl
bir direktif verileceği bilinmemekle
birlikte
Pentagon’da
Suriye’ye
gönderilmesi düşünülen ilave askerlerin
kuvvet koruma yani halen Suriye’de
bulunan
güçlerinin
güvenliğini
sağlamaya odaklı bir değerlendirme
olduğu ifade ediliyor.

ABD'li Albay: "Suriye'de çok iş
var"

ABD

Başkanı

Trump'ın

Suriye'den
çekilme
açıklamasına
karşılık IŞİD Karşıtı Koalisyon'un
sözcüsü ABD'li Albay Ryan Dillon,
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Suriye’de
olduğunu

yapılacak

daha

çok iş
söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD
güçlerinin yakında Suriye’den çekileceği
açıklamasıyla dikkat çekerken ABD
öncülüğündeki uluslararası koalisyonu
sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de
yapılacak daha çok iş olduğunun altını
çizdi. Ryan Dillon, Twitter üzerinden
paylaştığı
mesajda
“Suriyeli
ortaklarımız DAEŞ’i yenmek ve evlerini
teröristleri kurtarmak için çok yoğun
savaştılar ve çok fedakarlık yaptılar.
Yapılacak daha çok iş var. DAEŞ’in geri
dönüşünü önlemek için kurtarılan
bölgelerin kalıcı güvenlik ve istikrara
ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

istiyorsa parasını ödemesi gerekecek."
dedi. Trump, "Suriye'de olmamızın ana
nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu
görevi hemen hemen tamamladık.

Şimdi çok kısa süre içinde bölge
ülkeleriyle
koordinasyon içinde
kararımızı
vereceğiz."
ifadesini
kullandı. Suriye'de bulunmalarının ABD
için maliyetli bir süreç olduğuna işaret
eden
Trump,
"Suudi
Arabistan
vereceğimiz kararla çok yakından ilgili.
Ben de dedim ki, eğer bizim Suriye'de
kalmamızı
istiyorsanız
parasını
ödemeniz
gerekecek."
değerlendirmesini
yaptı.

Çekilmek istiyoruz, ama Suudiler
masrafı karşılarsa
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin
Suriye'den çekilmeyi ciddi şekilde
düşündüğünü belirterek, "Suriye'den
çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi
Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı

DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve
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terör örgütünün elindeki toprakların
neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını
anlatan Trump, şöyle konuştu: "Artık
çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir
karar
vereceğiz.
Suriye'deki
askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi
yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17
yılda Ortadoğu'ya 7 trilyon dolar
harcadık. Karşılığında hiçbir şey
almadık. DEAŞ'a karşı çok başarılı
olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve
dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu
çok ciddi şekilde düşünüyoruz."

YPG sahadaki ana ortağımız,
Suriye’de istikrar dönemi ve askere
ihtiyaç var

CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin
Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan
kendi operasyonlarını etkilediğini iddia
ederken YPG'yi de 'sahadaki ana
ortağımız' olarak tanımladı. Irak’ta
oldukça iyi bir yere geldik ancak
Suriye’de durum çok daha karmaşık.

Rusya, Esad rejimi, İran ve Türkiye
durumun bir parçası diyen Votel,

Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak
da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği
alanlar var ve operasyonlara devam
etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
Votel, Suriye’de ‘istikrar evresi’ne
geçilmekte olduğunu belirtirken “Bu
evrede kesinlikle askerin oynayacağı bir
rol var” dedi. Votel, YPG'nin Afrin’e
gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi
operasyonlarını
etkilediğini
iddia
ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortak'
olarak tanımladı.
Votel, YPG’nin
omurgasını oluşturduğu Demokratik
Suriye Güçleri’nin (DSG) sayısının 60
bine ulaştığını, bunun yarısından
fazlasının
Araplardan
oluştuğunu
açıkladı.

ETA kendini 'feshediyor'
40 yıldan uzun bir süre İspanya'nın
kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki
Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için
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savaşan ve 2011'de tamamen silah
bırakan ETA örgütü 'birkaç ay içinde
kendini feshedecek'.

Barselona'daki
Hipercor
süpermarketine ETA'nın düzenlediği
saldırıda da 21 kişi hayatını kaybetmişti.

ETA'nın
silah
bırakma
sürecini
denetleyen Uluslararası Temas Grubu
adına konuşan Agus Hernan, örgütün
"nihai olarak, açıkça ve kesin bir şekilde
kendini feshedeceğini" söyledi.

Örgüt, 1997'de genç siyasetçi Miguel
Angel Blanco'yu kaçırıp öldürünce ülke
çağında büyük tepki çekmişti. Bu olay
örgütün 40 yıllık tarihinde bir dönüm
noktası olarak görülüyor. Çünkü,
cinayetin ardından Blanco'nun doğum
yerinden
esinlenen
Foro
Ermua
(Ermua'nın Ruhu) adlı ETA karşıtı bir
örgüt kuruldu. 2006 yılında ise ETA
üyesi Francisco García Gaztelu ve kız
arkadaşı Irantzu Gallastegi, Blanco
cinayeti nedeniyle 50 yıl hapis cezası
aldılar.

İspanya'da
yayımlanan
El
Pais
gazetesine konuşan Hernan, en geç
Haziran
ortası
gibi
bunun
gerçeklşemesini
beklediklerini
belirtti.ETA, Ekim 2011'de kesin ateşkes
ilan etmişti.
Örgütün 1968-2010 yılları arasında
düzenlediği ve (Kale borroka / sokak
savaşı) adını verdiği saldırılarda 820 kişi
hayatını kaybetti.
ETA'nın en büyük ses getiren saldırısı
1973'te Franco yönetiminin Başbakanı
Luis Carrero Blanco'yu hedef almıştı.
Saldırıda Blanco ölmüştü.

1998'de Kuzey İrlanda'ya barış getiren
Hayırlı Cuma anlaşması ETA'nın silah
bırakmasına giden sürece de ilham
kaynağı oldu. İrlanda ile birlik yanlısı
IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)
örgütü ile Kuzey İrlanda'daki Birleşik
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Krallık yanlısı gruplar ve Londra
arasında yıllar süren gerilim ve şiddet
olayları, 1997'de imzalanan Hayırlı
Cuma anlaşmasıyla son bulmuştu.

ETA'nın fesh edilmesinin örgütün
üyelerine genel bir af getirmesi
beklenmiyor. Örgüt üyesi olmakla
suçlanan 230 kişi İspanya'da, 57 kişi de
Fransa'da hapiste yatıyor.

Beyaz Saray: IŞİD’le mücadelede
sona yaklaşıldı.

Askerlerimize ihtiyaç yok. Yerel güçlere
geçiş süreci olacak… Beyaz Saray’dan
yapılan kısa açıklamanın detaylarını
sözcü açıkladı. ABD Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ülkesinin
Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili,

"(Suriye'de bulunma) Amacımız DEAŞ'ı
bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme
yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik.
Dolayısıyla artık orada askerlerimizin
olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel
güçlere geçiş süreci olacak." dedi.

Sanders, açıklamasında herhangi bir
ülke veya örgüt ismi zikretmedi.
ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin
bir takvimi Trump'ın kamuoyuna ilan
etmesinin beklenmemesi gerektiğini
vurgulayan Sanders, bu sürecin kendi
akışı içinde devam ettiğini ve zamanı
geldikçe
açıklamaların
yapıldığını
söyledi. Sanders ayrıca bu geri çekilme
süreciyle
ilgili
ABD
Savunma
Bakanlığının
(Pentagon)
yetkili
olacağına işaret ederek, bu konunun
Trump
ile
Pentagon
arasında
görüşülmeye devam ettiğini, ilgili
ülkelerin de bu sürecin bir parçası
olmasını beklediklerini anlattı. ABD'nin
DEAŞ'a
karşı
gösterdiği
başarı
dolayısıyla Suriye'deki ortamın yavaş
yavaş değiştiğine ve yeni duruma göre
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karar alacaklarına dikkati çeken
Sanders, isim vermeden "bölgedeki
yerel ortaklarla" ve "bölge ülkeleriyle"
çalışmaya devam edeceklerinin altını
çizdi. Sanders, DEAŞ gibi bir tehdit
karşısında bölge ülkelerinin zarar
gördüğünü dile getirerek, "Bundan
dolayı Başkan, bölge ülkelerinin öne
çıkıp daha fazlasını yapmasını istiyor."
ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda bir şey değişmedi
Korgeneral McKenzie de DEAŞ'ın
sonunun geldiğini ancak önlerinde
çekilme
konusunda
bir
takvim
olmadığını
söyledi.
McKenzie,
"Yolumuza devam ederken, bize
verilmeyen şeylerden biri takvimdi. Bu
aslında
çok
etkili
oldu.

vermemekle çok iyi yaptı. Bu yolumuzda
ilerlerken
kendi
lehimize
kullanabileceğimiz
bir
araçtır."
ifadelerini kullandı. Bölgedeki ülke ve
uluslararası örgütlerin de Suriye'deki
sorunun çözümüne çalışması gerektiğini
savunan ABD'li komutan, uzun dönem
istikrar için daha yapılacak çok şey
olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin,
Trump'ın geçen haftadan bu yana iki
kez yaptığı
Suriye'den çekileceğine
yönelik
açıklamalarının
Suriye
konusunda neyi değiştirdiğine yönelik
sorusu üzerine McKenzie, "Her zaman
şunu düşündük;
Suriye'de DEAŞ'a
karşı mücadelemizin sonuna yaklaştıkça
oradaki varlığımızın seviyesini ona göre
ayarlayacağız. Dolayısıyla bu anlamda
bir şey değişmedi." dedi.

Suriye kuzeyinde Fransız askeri
varlığı

Bu
daha
önce
Afganistan'da
gördüğümüz üzere, düşmanın bildiği
bir takvime karşı faaliyet göstermemiz
sorun olabilirdi. Başkan bize bir takvim

Fransa ve Türkiye arasında yaşanan
Menbiç’e asker gönderme krizinin
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ardından Paris’e gelen AB Bakanı ve
Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa
Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean-Yves Le
Drian ile biraraya geldi. Çelik, Le
Drian’a
Türkiye’nin
PYD-YPG
temsilcilerinin Elysee Sarayı’nda kabul
edilmesi ve desteklenmesi konusundaki
rahatsızlığını dile getirerek, "Müttefik
üniformasını YPG'lilere eğitim verirken
görmek istemiyoruz" dedi. Le Drian,
Suriye’nin
kuzeyinde
YPG
denetimindeki
bölgede
konuşlanan
Fransız askerlerinin fotoğraflarının
Anadolu
Ajansı
tarafından
yayınlanmasını
eleştirerek,
“Askerlerimizin
konumlarını
açık
etmeyin” dedi.

Irak: PKK Sincar'dan çekildi
PKK'nın Sincar'dan çekildiğini söyleyen
Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Şurş
Halid Said, bu nedenle Türkiye'nin
buraya harekat düzenlemesi için bir
gerekçe bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Said, "Türkiye,
Sincar'a harekat düzenlemek istiyor.
Türkiye'nin harekatına karşıyız. Zira
Sincar'da PKK ve başka Kürt gruplar
bulunmuyor"
dedi.

Şu anda Sincar'da Irak ordusunun
bulunduğunu kaydeden Said, bu
nedenle
Türkiye'nin
harekat
düzenlemesi için gerekçe bulunmadığını
ve ne Türkiye'nin ne de başka bir
ülkenin Bağdat'tan izin almadan
harekat
düzenlemesine
müsaade
etmeyeceklerini ifade etti.
Said'e Irak'ın bazı bölgelerinde Türk
askerinin bulunmasına Bağdat'ın nasıl
baktığı da soruldu.
Türkiye'den
Başika
ve
diğer
bölgelerdeki askerlerini çekmesini talep
ettiklerini
kaydeden
Said,
Türk
ordusunun Bağdat'ın onayı olmadan
Irak'ta operasyon düzenlemesine karşı
olduklarının altını çizdi.
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IŞİD'den 'halife' Bağdadi'ye biat
açıklaması
IŞİD üyeleri sosyal medya grupları
üzerinden
yaptıkları
açıklamada,
"Kafirleri kızdırmak ve korkutmak için
inananların
komutanı
ve
Müslümanların halifesi mücahit şeyh
Ebubekir Bağdadi el Hüseyini el
Kureyşi'ye
sadakat
yeminimizi
tekrarlıyoruz"
dediler.

Kürt ve Arap milislerin de Rakka'yı ele
geçirmesinden bu yana Bağdadi'ye
yapılan ilk bilinen sadakat yemini
olduğunu söyledi.

Haşimi Reuters'e yaptığı açıklamada
Bağdadi'nin Suriye-Irak sınırındaki
geniş çöllük bölgede saklandığını
düşündüğünü de belirtti.

IŞİD militanları, bombalama, pusu ve
suikastlar gibi eylemlerini bu iki ülkede
olduğu gibi Libya'da da sürdürüyor.
Bağdadi'nin, 2014 yılında Irak ve
Suriye'de ilan ettiği 'hilafetin' Irak'ta
Musul ve Suriye'de Rakka kentlerinin
düşmesinin ardından dağılması sonrası
nereye gittiği bilinmiyor.
Iraklı
Bağdadi'nin
hayatta
olup
olmadığı konusunda da çelişkili haberler
alınmıştı. IŞİD konusunda Irak dahil
birden fazla ülkeye danışmanlık yapan
Hişam el Haşimi adlı yetkili, IŞİD'in son
açıklamasının Irak ordusunun Musul'u,

ABD hava saldırılarında aralarında
örgütün 'savaş bakanı' olarak anılan
Abu Ömer el Şişani, 'Irak emiri' olarak
anılan Ebu Müslim el Türkmeni, örgüt
sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani ve
örgütün 'Suriye emiri' olarak anılan
Ebu Ali el Anbari'nin öldürüldüğü
açıklanmıştı.

İngiltere, Ortadoğu'daki ilk daimi
deniz üssünü Bahreyn'de açtı
İngiltere'nin, Ortadoğu'daki ilk daimi
askeri deniz üssünü Bahreyn'de açtığı
bildirildi. Bahreyn haber ajansı BNA'ya
göre, ülkenin doğusundaki Selman
Limanı'nda kurulan üssün açılışına
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Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin
Hamed el Halife, York Dükü Prens
Andrew ile her iki ülkeden yetkililer
katıldı.

Veliaht Prens Selman açılışta yaptığı
konuşmada,
söz
konusu
üssün
Bahreyn'in "terörizmle mücadelede
uluslararası koalisyonu destekleme,
dünya barışını, uluslararası su yolları ve
küresel ticaret hareketini koruma
konusundaki çalışmalarında" önemli bir
kilometre
taşı
olduğunu
söyledi.

York Dükü Andrew ise üssün, iki
ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini dile
getirdi.Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid

bin Ahmed el Halife de bu üssün,
İngiltere'nin 1971'den bu yana bölgede
kurduğu ilk daimi deniz üssü olduğunu
anlattı. El Halife, İngiliz Kraliyet
Donanmasının
kendi
karasuları
dışındaki en önemli tesislerinden biri
olacak üssün ortak stratejik misyonlar
için
hayati
destek
sağlayacağını
vurguladı.Söz konusu askeri deniz üssü,
Bahreyn'in
1971'de
bağımsızlığını
kazanmasından bu yana kurulan ilk
İngiliz üssü olma özelliği taşıyor.
Bahreyn'de
ayrıca
Amerikan
Donanmasına ait 5. Filo bulunuyor.

PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına
saldırdı

Fransa'nın
Strazburg
kentindeki
Avrupa Konseyi binası, terör örgütü
PYD/PKK yandaşlarının saldırısına
uğradı. AA muhabirinin edindiği bilgiye
göre, Konseyin birçok kuruluşunun
çalışmalarını
sürdürdüğü
Agora
binasına zorla giren terör örgütü
yandaşları polisle çatışarak binaya zarar
verdi. Yaklaşık 30 kişinin güvenlik
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kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin
ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın
kişinin çalıştığı binaya terör örgütü
elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest
bırakılması yönünde bir döviz astıkları
belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı
korunan ve manyetik kartlarla açılan
güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri
bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin
gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

yöntemlerini içeren bir 'niyet muhtırası'
taslağını Ankara'ya sundu. ABD
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, teklifin
içeriği ile ilgili önemli bilgiler verdi.
ABD’li Büyükelçi Kaidanow, Patriot
hava savunma sisteminin Türkiye'ye
olası satışına ilişkin 'güncellenmiş fiyat'
önerisinin yanı sıra ABD yönetiminin
hava ve füze savunma sistemi
konusunda birlikte çalışmaya olan
ilgisini tasdik eden ortak üretim ve
ortak geliştirme yöntemlerini de içeren
bir 'niyet muhtırası' taslağı sundu.

Washington'dan Ankara'ya 'Patriot
teklifi

ABD yönetimi, Patriot hava savunma
sisteminin Türkiye'ye olası satışına
ilişkin ortak üretim ve ortak geliştirme

Büyükelçi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400
tedarik etmesine ilişkin olarak ABD'nin
duyduğu endişeyi de dile getirdi.
"Türkiye'nin
hava
savunmasını
geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir
ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin
NATO sistemleriyle çalışabilen askeri
teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus
sistemi bu standardı karşılamaz.
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El Bab’ta bomba yüklü kamyonla
saldırı; en az 9 ölü, 29 yaralı

Bu türlü bir tedarik aynı zamanda
NATO'nun Varşova Zirvesi'nde alınan
'Halihazırda sahip olunan Rusya
kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan
ulusal çabalarla uzaklaşılsın' kararıyla
da bağdaşmamaktadır" Türk hükümet
yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki
görüşmede, S-400 tedariki konusundaki
endişelerimizi vurguladık. Bu konunun,
Türkiye'nin ABD ve NATO ile savunma
ilişkileri üzerindeki etkilerine ilave
olarak,
dışişleri
bakanlığımız
'Amerika'nın
Düşmanlarına
Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın
(CAATSA) uygulanmasını da çok
ciddiye almaktadır. CAATSA'nın 231.
bölümündeki listede yer alan Rusya
kuruluşlarıyla
savunma
ile
ilgili
herhangi bir alışveriş yapmaktan
vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine
baskı yapmaya devam ediyoruz.

Fırat
Kalkanı
bölgesinini
en
güneyindeki El Bab’ta çarşı merkezi
Büyük Camii yanında plakası tespit
edilemeyen bomba yüklü kamyonetin
patlatılması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır
olmak üzere 29 kişi yaralandı. Ölü ve
yaralıların kimlik tespiti için çalışmalar
devam ederken, saldırıda yaralananlar
Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı.

Doğu

Guta'da

kimyasal

saldırı

iddiası
Suriye'de Beşar Esad rejiminin abluka
altındaki
Doğu
Guta
bölgesinde
muhaliflerin kontrolündeki son nokta
olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli
gaz içerikli kimyasal silah saldırısında
40 sivilin hayatını kaybettiği öne
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sürüldü.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz
Baretliler) ekiplerinin sosyal medya
hesaplarında paylaştığı bilgiye göre,
Esad
rejiminin,
Doğu
Guta'da
muhaliflerin kontrolündeki son nokta
olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere
düzenlediği kimyasal silah saldırısında
40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan
etkilendi.
Suriye hükümeti ve Rusya ise iddiaları
yalanladı.Öte yandan ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,
kimyasal silah saldırısı iddialarına
ilişkin olarak, "Eğer bu dehşet verici
haberler doğrulanırsa acil bir şekilde
uluslararası
toplumun
cevabını
gerektirir" dedi.

BMGK Doğu Guta’daki kimyasal
saldırı için toplanacak
ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden
yapılan yazılı açıklamada, Fransa,
İngiltere, ABD ve konseyin geçici

üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda,
Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi
üzerine yarın toplanma kararı alındı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki
Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri
öldürmek için çok sık kullanılır hale
geldiğine
dikkati
çekerek,
''BM
Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk
müdahale ve bağımsız bir soruşturma
için erişim talep etmek ve bu vahşeti
yapanları sorumlu tutmak zorunda.''
ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian da kimyasal saldırının ardından
Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi
için BM Güvenlik Konseyi'nden acil
toplanmasını talep etmişti. Suriye'de
rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin
kontrolündeki son nokta olan Duma
ilçesinde
sivil
yerleşimlere
dün
düzenlediği kimyasal silah saldırısında
78 sivil ölmüştü.
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Trump'tan olay yaratacak ifade:
Hayvan Esad

Suriye'de kimyasal saldırının yankıları
dünyada sürerken ABD Başkanı Donald
Trump sosyal medyadan attığı bir tweet
ile Esad yönetimini suçladı ve Suriye
lideri için 'Hayvan Esad' dedi. Donald
Trump Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı
Duma ilçesinde 80'e ulaşan can
kaybındanİran ve Rusya Devlet Başkanı
Putin'i de sorumlu tuttu.Kimyasal silah
saldırısıyla
aralarında
kadın
ve
çocuklarında olduğu çok sayıda insanın
ölümünden Esad'ı suçlu bulan Trump,
'büyük bir bedel ödeyecek' dedi.

Kimyasal saldırıya tepkiler ve artan
askeri müdahale olasılığı
Kimyasal saldırının boyutları ortaya
çıktıkça tepkiler de artıyor. ABD ve
diğer Batı ülkeler Suriye ve Rusya’yı
suçlarken Rusya ve Suriye saldırıyı
terör örgütlerinin provokasyonu olarak

niteledi ve ABD/Batı’nın muhtemel
müdahalesinin
ölümcül
sonuçları
olabileceği
uyarısını
yaptı.
İşte
tepkilerden
özet
ifadeler.

* Beyaz Saray, Washington'ın saldırıya
karşı her türlü adımı atabileceğini ilan
etti.
* İngiltere, Şam rejimi ve Rusya'yı açık
şekilde suçladı. Rejimin düzenlediği
yönünde güçlü şüphelerin bulunduğunu
belirten Türkiye ise, saldırıyı şiddetle
kınadığını
duyurdu,
karşılıksız
kalmaması ve rejimin hesap vermesi
gerektiğini,
rejime
karşı
sözden
fazlasının yapılması gerektiğini ifade
etti.
* Doğu Guta'da en az 80 kişinin öldüğü
gaz saldırısını reddedip düzmece olarak
niteleyen
Moskova
yönetimi,
Washington'ı muhaliflerin bölgeden
ayrılmasını engellemeye çalışmakla
suçladı.
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Terör

örgütü

PKK/YPG

yandaşlarına İsviçre polisinden
'plastik mermili' müdahale
Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek
aylardır İsviçre'de izinsiz gösteriler
yapan terör yandaşları polisin sert
müdahalesiyle karşılaştı. Şehri birbirine
katan YPG/PKK yandaşlarına plastik
mermilerle müdahale eden Bern polisi,
239 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre basınında resmi kaynaklara
dayandırılarak yer alan haberlere göre,
dün akşam saatlerinde yaklaşık 400
YPG/PKK
yandaşı,
Bern
Tren
İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na
yürüyüşe geçti. Polisin, tutuklamalara
yol açacak davranışlardan kaçınması
için yaptığı uyarıları dinlemeyen terör
yandaşları, bir süre sonra Bern şehir
merkezinde şiddet olayları sergiledi.

Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar,
piroteknik ürünler ve diğer objelerle
binalara zarar veren terör örgütü
yandaşlarını polis plastik mermilerle
müdahale ederek dağıttı. YPG/PKK
destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre
Frank'ı zarara yol açtı. Polis, 63'ü kadın
239 kişiyi gözaltına aldı. Polisin dağıttığı
göstericiler,
gece
saatlerinde
de
başkentin değişik bölgelerinde küçük
gruplar halinde şiddet olaylarına devam
etti.
İsviçre basını YPG/PKK destekçilerinin
İsviçre'de ilk defa şiddet olaylarına
başvurmadığını, geçen şubat ayında da
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosuluğuna
saldırdığını okuyucuları ile paylaştı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından
bu yana İsviçre'nin değişik kentlerinde
izinsiz gösteriler yapan YPG/PKK
yandaşlarına polisin ilk defa sert
müdahalede bulunduğu kaydedildi.
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İsrail Suriye’yi vurdu!

Kimyasal Silahların Yasaklanması

Suriye ordusunun devlet televizyonunda
yayımlanan açıklamasında, İsrail’in
başkent Şam yakınlarına çok sayıda
füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.
SANA'ya konuşan ordu kaynakları,
saldırıda hava savunma sisteminin
devreye girerek füzelerden birkaçını
havada imha ettiğini kaydetti.

Örgütü, Duma'ya
gönderecek

İsrail’in Haaretz gazetesi, Şam’ın
kuzeyindeki kırsalda bulunan Camraya
kasabasındaki
‘askeri
araştırma
merkezi’nin vurulduğunu yazdı. Sosyal
medyada da en az 3 patlama sesinin
duyulduğu ifade edildi.
Daha önce de İsrail saldırısına uğrayan
Camraya’daki tesisin, Esad rejiminin
silah geliştirdiği yer olduğu tahmin
ediliyor. İsrail hava kuvvetleri Suriye
içindeki hedeflere yapılan saldırılarda
genellikle Lübnan hava sahasını
kullanıyor.

uzman

ekip

Kimyasal
Silahların
Yasaklanması
Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin Duma
bölgesine ekip göndereceği bildirildi.
Şam hükümeti, Kimyasal Silahların
Yasaklanması
Örgütü'ne
Duma'da
kimyasal silah kullanıldığı yönündeki
iddiaları
incelemesi
için
davet
göndermişti.
Konuya ilişkin Kimyasal Silahların
Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW)
yapılan açıklamada, "Bugün OPCW'nin
Teknik Sekreterliği, Suriye Arap
Cumhuriyeti'nden intikale ilişkin gerekli
tertibatı yapması talep edildi. Söz
konusu
gelişme,
Suriye
Arap
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun
Duma'da kimyasal silah kullanıldığına
dair iddiaların araştırılmasına ilişkin
talebiyle birlikte gerçekleşti. Ekip,
Suriye'ye kısa sürede intikal için
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hazırlanıyor"

ifadesi

kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı
OPCW'yi
Duma'da
iddia
edilen
kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip
göndermeye
davet
ettiklerini
duyurmuştu. OPCW'yi resmen davet
ettiklerini ve iddia edilen kimyasal
saldırıyı
soruşturmasına
yardımcı
olacaklarını belirten Suriye Dışişleri
Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam
bir şeffaflık içinde çalışması ve güvenilir,
somut kanıtlara dayanması' çağrısı
yapmıştı.

Trump Rusya'ya savaş ilan etti

akıllı füzeler" dedi, dünya çalkalandı.
Hemen cevap veren Rusya, "Akıllı
füzeler
yasal
hükümetlere
değil,
teröristlere doğru uçmalı" ifadesini
kullandı. Devam tweetlerinde tonunu
yumuşatan Trump, "Silah yarışını
durduralım?" teklifini ortaya attı,
Moskova bu kez "Muhteşem fikir,
ABD’nin
kimyasal
silahlarıyla
başlayalım!" yanıtını verdi. Muhtemel
askeri
operasyonla
ilgili
yorum
yapmayan Pentagon, Trump'ın Twitter
mesajlarının Beyaz Saray'a sorulması
gerektiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığından, ABD
Başkanı Trump’ın açıklamasına yanıt
geldi. Trump’ın ‘Hazır ol Rusya, füzeler
geliyor” şeklinde ifadelerini, “Suriye’ye
saldırmak için bahane” olarak niteleyen
açıklamada “ABD cephesinden gelen bu
düşüncesizce
açıklamalara
şaşırmıyoruz” denildi.

Esad’ın ihlalleri konusunda şüphe
yok

ABD lideri Trump "Hazırlan Rusya,
çünkü bu füzeler gelecek. Hepsi yeni ve

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Heather Nauert, Esad
rejiminin
kimyasal silah kullanım tarihi hakkında
ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını
belirtti. Sözcü Nauert, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, "Esad
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rejiminin kimyasal silah kullanımının
tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir
durum yok.

Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan
taraf olarak attığı adımlarda çok kötü
ihlaller var." ifadesini kullandı. Rusya
ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert,
"Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke
eden
politikaları
Suriye'nin
silahsızlandırılması yönündeki kendi
çabalarını
şüpheye
düşürüyor."
görüşüne yer verdi. Nauert, şunları
kaydetti:
"Duma'da
bulunan
kontaklarımızdan aldığımız bilgiler
güvenilir ve
Kimyasal Silahların
Yasaklanması
Örgütü
(OPCW)
tarafından incelenecek. Bu barbarca bir
saldırıydı ve uluslararası toplum
kimyasal silahları kullanan tarafı
sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için
ayağa kalkacağız."

Suriye'ye

müdahaleye

Suudi

Arabistan ve Katar'dan destek
ABD Başkanı Donal Trump'ın Twitter
hesabı üzerinden "Hazır ol Rusya
füzelerimiz
geliyor"
mesajı
göndermesinin ardından bölgede ipler
gerilirken Suudi Arabistan ve Katar'dan
da olası Suriye operasyonuna destek
mesajları geldi. Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman, Macron
ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından
Suriye’nin kimyasal silah kapasitesinin
hedef alınacağı olası bir uluslararası
müdahalede
ülkesinin
de
yer
alabileceğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al
Thani de Washington’da Trump ile
görüşmesinin ardından "Savaş suçu
işlenmesine göz yumamayız” dedi.
Katar'da ABD’nin Ortadoğu'daki askeri
operasyonları açısından önem taşıyan
bir Amerikan hava üssü bulunuyor.
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ABD/Fransa/İngiltere

ortak

operasyonla Suriye’yi vurdu…
- Trump, ABD ile Fransa ve
İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini
vurmaya başladığını 14 Nisan 2018
Cumartesi günü Türkiye saati ile
04.00’de
duyurdu.
Saldırı
Doğu
Akdeniz’deki Amerikan Fransız ve
İngiliz savaş gemileri ve denizlatılardan,
ayrıca Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden,
Katar, Bahreyn, Ürdün’den
kalkan
uçaklardan
atılan
füzelerle
gerçekleştirildi.

Saldırılar Mezze askeri havaalanı,
bilimsel
araştırma
merkezleri
(Cemraya, Berze), Kasyun dağında hava
savunma
üsleri,
Cumhuriyet
muhafızları
karargahlarının
(105.tugay),4.tümen, Özel Kuvvetler
karargahı (41.tugay),doğu Kalamun'da
Al
Ruhaybe
yakınındaki
askeri
mevzilere ve Şam kırsalında Kisve
bölgesindeki mevzileri hedef aldı.

Kaynaklar, Dumayr askeri havaalanı,
Hama kırsalında Masyaf'taki rejime ait
karargahların ve Homs kırsalında Al
Kusayr
bölgesindeki
Hizbullah
karargahlarının hedef alındığına işaret
etti. Bombardıman Suveyda kırsalında
Khal Khalah askeri havaalanı ve Der'a
kırsalında 89.tugay karargahını da
hedef aldı.Üçlü askeri operasyon 51
dakika sürdü. Saat 04.06'da başladı ve
04.53'de
sona
erdi.

- Saldırıya Suriye hava savunma
sistemleri karşı koydu. Rus sistemleri
devreye girmedi. Rus üslerinin ve
kuvvetlerinin
hedef
alınmadığı
açıklandı. Suriye’ye 103 füze atıldığı
bildirildi. Rus ve Suriye tarafı 71
füzenin düşürüldüğünü belirtirken ABD
tüm füzelerin hedeflerini vurduğunu
bildiriyor. Vurulan hedefler arasında 3
kimyasal tesis olduğu iddia ediliyor.
- Saldırını hemen sonrasında Rusya ve
İran tepki gösterip bunu ağır ve yıkıcı
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sonuçları

olacağını

açıkladı.

Pentagon,

Suriye'de

60-65

bin

kişilik ordu kuruyor
Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde,
Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu
60-65 bin kişilik güç için silah ve
ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

- NATO Genel Sekreteri NATO’nun
saldırıyı
desteklediklerini
bildirdi.
Türkiye hem Dışişleri Bakanlığının
açıklaması hem de Bakan-BaşbakanCumhurbaşkanı düzeyinde saldırıyı
memnuniyetle karşıladıklarını, olumlu
gördüklerini, daha fazlasının yapılması
gerektiğini ifade ettiler. Saldırıya
katılmayan Almanya gibi ülkelerde
saldırıyı gerekli ve olumlu gerdiklerini
açıkladılar.
İsrail
de
saldırıyı
destekleyen ülkelerden biri oldu.
- Henüz vurulan hedeflere ilişkin hasar
kıymetlendirmesi yok. Ancak saldırıda
3-6 arası yaralanma haberi dışında can
kaybı rapor edilmedi. Bu da Suriye’nin,
Suriye’deki İran destekli birliklerin
saldırı öncesi yer değiştirdiklerini,
muhtemel
hedeflerin
boşaltılmış
olduğunu göstermektedir.

Pentagon, şubat ayında 2019 mali yılı
için Kongreye sunduğu savunma
bütçesinde, Suriye'de DEAŞ karşıtı
mücadele kapsamında iş birliği yaptığı
gruplara 300 milyon dolarlık silah
desteği talebinde bulunmuştu.Bütçede
ayrıca sınır güvenliği için söz konusu
gruplara 250 milyon dolar bütçe desteği
isteyen Pentagon, miktarların detayları
ile ilgili belgeleri
paylaşmamıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), 2019 Mali Yılı
Savunma Bütçesi kapsamında "savaş
fonu" olarak da bilinen Denizaşırı
Muhtemel Operasyonlar için ayrılan
bütçenin
detaylarını içeren belgeye
ulaştı. "2019 Mali Yılı Denizaşırı
Muhtemel Operasyonlar: DEAŞ Karşıtı
Eğit Donat Fonu Gerekçeleri" başlıklı
belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30
bini Orta Fırat Vadisi'nde devam eden
çatışmalarda, 35 bini de DEAŞ'tan
alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak
üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir
grup için silah, mühimmat ve ekipman
talebinde
bulunduğu
kaydedildi.

Belgede, ihtiyaç duyulan silahlar
arasında, 25 bin AK-47 (kalaşnikof)
otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500
ağır makineli tüfek, 400 RPG-7
roketatar, 95 keskin nişancı tüfeği, 20
adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet
120 milimetrelik havan topunun yer
aldığı belirtiliyor. Silahlar için 47 milyon
dolar talep edilirken, belgede bu silahlar
için 24 milyon dolarlık mühimmat talebi
edildiği de dikkati çekti.

Yunanistan'dan firari
hakkında skandal karar
Söz konusu belgede, 300 milyon dolarlık
bütçenin 162,6 milyon dolarının silah,
mühimmat, araç ve diğer malzemeler
için ayrıldığı dikkati çekerken, 8 milyon
dolarının
temel
yaşam
destek
malzemeleri, 28 milyon dolarının
nakliye ve konuşlanma ihtiyaçları ve
101,5 milyon dolarının da operasyonel
destek için talep edildiği ifade edildi.

FETÖ'cü

Yunanistan danıştayı 8 firari FETÖ
terör örgütü mensubundan birini
serbest
bırakma
kararı
aldı.
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Askerlerden birinin adli kontrol şartıyla
serbest bırakılmasına karar verildi. 8
asker 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından helikopterle Yunanistan'a
kaçmış buradan sığınma hakkı istemişti.
Firari FETÖ'cü askerler o tarihten beri
Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.
Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis iki
gün önce yaptığı açıklamada "18 aylık
tutukluluk halleri bittikten sonra serbest
bırakılmalarını engelleyecek bir durum
yok" diye konuşmuştu.

Rusya: Suriye'de muhaliflere ait

Duma'da görev yapan Rus askerler,
kimyasal silah üretiminde kullanılan
maddelerin bulunduğu bir depo tespit
etti. Haberde, "Sülfür ve azot gazı elde
etmek için kullanılan tiyodiglikol,
dietanolamin gibi maddeler ele geçirildi.
Ayrıca
depoda
kimyasal
saldırı
senaryosunun
sahnelenmesi
için
militanlar
tarafından
kullanılana
benzeyen klor dolu bir bidon bulundu"
dendi.

ETA terör örgütü 5 Mayıs'ta kendini
feshedecek

kimyasal silah deposu bulduk

Rus askerlerin Suriye'nin başkenti
Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma
ilçesinde kimyasal silah üretiminde
kullanılan
maddelerin
bulunduğu,
militanlara ait bir depoyu ortaya
çıkardığı
belirtildi.
Rus
Zvezda
televizyonunun haberine göre kimyasal
saldırı
iddialarının
merkezindeki

İspanya resmi haber ajansı EFE,
örgütün Fransa'nın Bask bölgesindeki
Bayona
kentinde
5
Mayıs'ta
düzenlenecek bir etkinlikle fesih
kararını açıklayacağını yazdı.
Bask kamu televizyonu (ETB) ise
örgütün mayıs ayının ilk haftasında
açıklamayı yapacağını duyurdu.
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1959 yılında kurulan ve İspanya'nın
kuzeyi
ile
Fransa'nın
güneyinde
bağımsız bir Bask devleti kurmak için
silahlı mücadele veren ETA, 800'den
fazla insanı öldürmekle suçlanıyor.
Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran
ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin
terör örgütleri listesinde yer alıyor.
ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi
İspanya, 52 kişi Fransa, bir kişi de
Portekiz'de
hapis
yatıyor.
Fesih
kararının ardından bu kişiler için af
çıkarılması beklenmiyor.

ABD'den
S-400
açıklaması:
Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım
uygulanabileceğini belirtti.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde
konuşan Mitchell, Türkiye ve Rusya
arasında Suriye kriziyle bağlantılı
olarak yapılan askeri anlaşmalardan
endişe duyduklarını söyledi.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik
hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya
stratejik tavizler verilmesinin risklerini
hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan
yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la
işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla
stratejik ve siyasi birliğini koruması,
ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur"
ifadelerini kullandı.

SDG’den ABD’de temsilcik açma
başvurusu

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess
Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında
Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan
askeri anlaşmaların endişe verici
olduğunu söyledi. Mitchell, Rusya'dan
S-400 füze savunma sistemleri satın

PKK/YPG’nin
ana
omurgasını
oluşturduğu
Suriye
Demokratik
Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye
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Demokratik
Konseyi’nin,
ABD
temsilciliği açmak için resmen kayıt
yaptırdığı
ortaya
çıktı.

Suriye Demokratik Konseyi (SDK) 31
Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı’nın
yabancı ajan yasası kapsamında
(Foreign Agents Registration Act –
FARA) ‘yabancı siyasi parti temsilciliği’
olarak kaydoldu. Dikkat çeken detay
Adalet Bakanlığı’nın web sayfasına
yüklenen
başvuru
belgelerinin
Türkiye’nin Afrin’de Zeytin Dalı
harekâtının başladığı 20 Ocak’tan
sadece 3 gün sonra 23 Ocak’ta
doldurulmuş
olması.
Temsilciliğin
misyonu
‘Amerika’daki
yasama
faaliyetlerini Suriye’de federalizmin bir
çözüm olarak seçilmesi, Türk işgalinin
sonlandırılması
ve
SDG’nin
kontrolündeki bölgede uluslararası bir
havalimanı işletmesine izin verilmesi
yönünde etkileme’ olarak tanımlandı.

SDG’nin

DAEŞ’a

yönelik

operasyonları tamamen durdu
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un
sözcülerinden Eric Pahon, Türkiye’nin
Afrin’de Zeytindalı Operasyonu’na
başladığından beri Suriye Demokratik
Güçleri’nin (SDG) DEAŞ’a yönelik kara
operasyonlarının Türkiye’nin Afrin
operasyonu
başladığından
beri
tamamen durduğunu söyledi.

Pahon, terör örgütü PKK’nın Suriye
kolu
YPG’nin
ana
omurgasını
oluşturduğu SDG’nin hala sadece
savunma
pozisyonu
oluşturmanın
ötesinde bir şey yapmadığına işaret etti.
Hürriyet’e konuşan Pahon, ‘Kendilerini
korumak
için
çaba
ve
zaman
harcamaları gereken bir süreç’ dedi.
Pentagon sözcüsü DEAŞ’a karşı aktif
mücadelenin sadece ABD öncülüğündeki
hava saldırılarıyla devam ettiğini
belirtti.
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Suriye kuzeyine takviye Fransız

Suriye ordusuna ait askeri depolara

güçleri ve Arap güçleri getirildi

yönelik füze saldırısı
Suriye yerel televizyonu, dün gece Hama
ve Halep'te Suriye ordusuna ait bazı
askeri üslere yönelik füze saldırıları
gerçekleştirildiğini duyurdu. Sputnik'e
konuşan bir yerel yetkili, "Suriye
ordusu
47.
Tugay'ın
Hama
yakınlarındaki silah deposuna saldırı
düzenlendi.

Arap ve Kürt medyasında yer alan
haberlerde ABD’nin Suriye kuzeyinden
askerlerin çekmediği gibi ilave Fransız
güçlerinin ve bazı bölge ülkelerinden
Arap güçlerinin Suriye kuzeyine
getirildiği bildiriliyor. Arap güçlerin
konuşlandırılmasıyla ilgili olarak ABD’li
askerlerle YPG’liler arasında da
görüşeler
yaptığı
ifade
ediliyor.
Fransa’nın Fırat’ın doğusunda Türk
sınırına yakın olmak üzere Haseke
bölgesine ve Deyrezzor’a yeni güçler
getirildiği, Deyrezzor bölgesinde büyük
bir petrol/doğal gaz sahasında büyük bir
üs kurdukları da bildirilenler arasında.
Amerikan ve Fransız güçlerinin YPG ve
Arap güçlerin yanında konuşlandıkları
da söyleniyor.

Saldırı sonucu kuvvetli patlamalar ve
büyük bir yangın meydana geldi" dedi.
Suriye resmi haber ajansı da, Hama ve
Halep yakınlarında patlama sesinin
duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonrası
yangın çıktığı ve en az 38 kişinin
hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise
yaralandığı öne sürüldü. Patlamanın
şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Suriye basınında
saldırının İsrail tarafından düzenlendiği
yönündeki iddialar ağır basarken,
saldırının Ürdün'deki ABD ve İngiltere
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üslerinden
iddiasına

gerçekleşmiş
da
yer

olabileceği
verildi.

Deyrezzor’da Fırat’ın doğusunda
Suriye
ordusu
ile
arasında çatışma…

PKK/YPG

Reuters, Suriye ordusunun Fırat'ın
doğusundaki bölgede YPG'nin de içinde
yer aldığı ABD destekli Demokratik
Suriye Güçleri'nin (DSG) elinden bazı
köyleri
aldığını
aktardı.

Reuters'a konuşan Hama sakinleri,
saldırının hedefindeki üslerin İran
destekli güçler tarafından kullanıldığını
söyledi. srailli Haaretz'in haberine göre
ise, saldırıdan İsrail sorumlu olabilir.
İsrail
Savunma
Bakanı
Avigdor
Lieberman pazar günkü açıklamasında
İsrail'in Suriye'de operasyon yürütmeye
devam edeceği sinyalini verdiğini
hatırlatan
Haaretz,
Lieberman'ın
"Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin
içişlerine karışma gibi bir niyetimiz yok.
Fakat birileri İsrail'e ve hava
güçlerimize
saldırmak
için
füze
ateşleyebileceğinin
mümkün
olabileceğini düşünürse, hiç şüphesiz
karşılık vereceğiz. Büyük bir güç
kullanarak
karşılık
vereceğiz"
ifadelerini hatırlattı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da
Suriye ordusunun Irak sınırındaki Deyr
ez Zor bölgesinde ABD destekli DSG'nin
elinden 4 köyü geri aldığını duyurdu.
Reuters haber ajansı Suriye ordusunun
Fırat'ın doğusundaki bölgede YPG'nin
de içinde yer aldığı ABD destekli
Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG)
elinden bazı köyleri aldığını duyurdu.
DSG ise daha sonra köyleri Suriye
ordusunun elinden geri aldıklarını öne
sürdü.

40

