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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ

EYLÜL AYI YÖNETİCİ ÖZETİ
- Eylül ayında da temel güvenlik konularından birisi Suriye kuzeyinde oluşturulması
planlanan güvenli bölge hususu idi. Ay içerisinde ABD ile kara ve hava devriyeleri başlatılırken, aynı zamanda Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Türk F-16’ları ile Suriye
kuzeyinde uçuşlar icra edildi. Güvenli bölge konusunda henüz yeterli adımların atılmadığı, güvenli bölgenin işlerliğinin nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, bu bölgenin ülke
güvenliğine faydaları ve mahsurları gibi çok sayıda soru işareti belirledi.
- Güvenlik açısından bir diğer önemli olay ise KIRAN serisi operasyonların dördüncüsünün başlatılması oldu. Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında başlatılan operasyonda, 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Yurt dışında gerçekleştirilen terörle
mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde PKK bölücü terör örgütünün kış
üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış
üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler
arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla başlatılan operasyonlarda bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirildi.
- Suriye başlıklı Üçlü Liderler Zirvesi 16 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı. Astana
formatında düzenlenen Beşinci Üçlü Zirve Toplantısında İdlib başta olmak üzere, Suriye’deki gelişmeler değerlendirilirken, Suriye’de çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün
tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımları istişare edildi.
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Yemen’in güneyinde iç savaş çıkabileceği
uyarısı…

ABD Dışişleri: İdlib’e saldırı
noktasal ve hedef odaklıydı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Yemen’in

güneyindeki Aden ve Ebyen kentlerinde Birleşik Arap

Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinin gerçekleştirdiği tutuklama ve tasfiyelerin iç savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Gözlemevi tarafından yapılan
yazılı açıklamada, Hizam Emni güçlerinin, Aden ve Ebyen
kentlerinde hükümet güçleriyle girdiği çatışmalar sırasında
çok sayıda eve baskın düzenleyerek 400 kişiyi tutukladığı
ve tasfiyeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Baskın ve tutuklamalardaki artıştan endişe duyulduğunu belirten Gözlemevi, bu eylemlerin ülkenin güneyinde iç savaş çıkmasına
ve zaten kötü olan insani durumun daha da kötüleşmesine
neden olacağı uyarısı yaptı.

Suriye’de Rusya 35, Türkiye 24 ateşkes ihlali
saptadı…

ABD Dışişleri Bakanlığı temsil-

cisi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki
El Kaide hedeflerine düzenlenen
saldırının ‘noktasal ve hedef odaklı’
olduğunu belirtti. ABD Dışişleri
Bakanlığı temsilcisi, Rus medyayı
‘Esad rejimi ve müttefikleri yüzünden kötüleşen insani krizin altını
çizmek yerine yanlış açıklamaları
yaymakla’ suçladı. ABD’li diplomat, Rusya’dan gelen açıklamaların,
‘dikkati, Esad rejimi ve Rusya’nın
İdlib’deki sivillere yönelik hava
saldırılarından uzaklaştırmaya yönelik bariz bir teşebbüs’ olduğunu
savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki ateşkes ile ilgili

mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan
açıklamada, “Suriye’deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep’te 12, Lazkiye’de 18, İdlib’de
4, Hama’da 1 olmak üzere 35 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib’de 10, Hama’da da 7, Lazkiye’de 2, Halep’te
5 olmak üzere toplam 24 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi”
ifadelerine yer verildi.
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Rus senatör: Kesinlikle provokasyon…

nından temel olarak farklı. Bizim planımız işbirliğine ve sinerjiye dayanırken ABD’ninki düşmanlık ve
saldırganlığı esas alıyor” ifadelerini kullandı.

Nasrallah’tan İsrail’e tehdit…

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon
Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi
Frants Klintseviç ABD’nin İdlib’deki gerilimi azalt-

ma bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısı ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Klintseviç, “ABD’nin
tüm mutabakatları ihlal eden İdlib’e yönelik hava
saldırısı, Suriye’nin en çok patlama tehlikesi bulunan bu bölgesinde durumu daha karmaşık hale getirme, zaten karışık olan durumu daha da karıştırma
ve böylelikle ülke genelindeki barış sürecini maksimum geciktirme girişimi olarak değerlendirilmeli”
diye konuştu.

Rusya ve İran ortak tatbikat yapacak…

Moskova’da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’la görüşmesinin ardından konuşan Zarif,
“Hint Okyanusu’nda Rusya’yla ortak tatbikat yapacağız. Belki diğer ülkeler, tatbikata katılmaya ilgi gösterebilir” dedi. Söz konusu tatbikatın barışçıl nitelikli olduğunu ve bölgede güvenliği koruma metotları
geliştirme amacı taşıdığını kaydeden Zarif, üçüncü
ülkeleri hedef almadıklarının altını çizdi. Rusya ve
İran’ın Basra Körfezi’nde güvenliğin desteklenmesi
konusundaki yaklaşımlarının birbirine çok yakın olduğunu da söyleyen Zarif, “Tüm bölgelerinin katılımıyla Basra Körfezi’nde güvenliğin desteklenmesine
yönelik Rusya’nın planına benzer bir planımız var.
Rusya’yla sahip olduğumuz konsept, ABD’nin pla
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Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan

Nasrallah, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye’deki iki Hizbullah elemanına ve güneydeki silahlı iki insansız
hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti. Nasrallah, İsrail’i muhtemel saldırılarına karşı tehdit ederek “Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz” ifadelerini
kullandı. Gecikmenin sebebine ilişkin Nasrallah,
Hizbullah’ın cevap mahiyetinde saldırının gece değil
özellikle gündüz operasyon düzenlemeyi planladığını vurguladı.

ABD: Afganistan’daki 5 bin askerimizi
çekiyoruz…

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halil-

zad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu
prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Halilzad, Afganistan’da yayın yapan özel bir televizyon
kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald
Trump’ın onayına sunacaklarını belirtti.

EYLÜL 2019 GÜVENLİK BÜLTENİ

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Akar: Güvenli bölge ile ilgili B-C
planlarımız var…

edilirken saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim’im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Volodin: Ortak terör örgütleri listesi
konusunu ele alacağız…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uçuş Eğitim

Yılı’nın açılışında yaptığı konuşmada ‘’Güvenli bölge
ile ilgili sözler yerine getirilmezse B-C planlarımız
var’’ dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38
jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi. Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış
Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile
Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. Bakan
Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve
öteki yetkililer karşıladı.

Hmeymim’e yaklaşan iki İHA imha
edildi…

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, “3

Eylül günü saat 21.20 (TSİ) sıralarında, hava sahası kontrol araçları tarafından Rusya’nın Hmeymim
hava üssü yakınlarında iki insansız hava aracı manevra halinde tespit edildi. İHA’lar kuzeybatı yönünden Rus hava üssüne yaklaşıyordu” ifadelerine yer
verildi.Hava üssündeki standart hava savunma sistemlerinin militanlara ait iki İHA’yı imha ettiği ifade

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı
Vyaçeslav Volodin, Rus vekillerin ekimde İstanbul’da
düzenlenecek bölgesel terörle mücadele konferansında ortak terör örgütleri listesi oluşturma konusunu ele almayı planlandığını söyledi. Volodin, yaptığı
açıklamada, Türkiye, Rusya, Çin, İran, Pakistan ve
Afganistan’ın kurduğu Terörle Mücadele ve Bölgesel
İşbirliği Konulu Meclis Başkanları Konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duma vekillerinin
uluslararası platformlarda da dahil olmak üzere terörle mücadele konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve 12-12 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek
konferansa katılacağını belirten Volodin, ortak terör
örgütleri listesi oluşturma konusunu istişare etmeyi
planlandıklarını ifade etti.

Mardin’den acı haber...

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerce

yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi
sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Tavuklu
Mahallesi mevkisinde PKK’lı teröristlerce menfeze
tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu, 2
asker yaralandı. Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine
kaldırıldı.
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Birleşmiş Milletler: Yemen’de işlenen savaş suçlarında
ABD, İngiltere ve Fransa suç ortakları

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen’deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik

Uluslararası Yemen Heyeti, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu açıkladı. Raporda,
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon olmak üzere tüm tarafların “muhtemelen savaş suçu işlediği”
ve “uluslararası hukukun” açıkça ihlal edildiğinin altı çizildi. “Savaş taktiği gereği sivilleri açlığa mahkum
eden” Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satan, istihbarat ve lojistik destek sağlayan Fransa,
İngiltere ve ABD de bu suçun muhtemel ortakları. Heyetin raporunda, savaşan tarafların, son 5 yılda hava
saldırıları, ayrım gözetmeyen bombardımanlar, keskin nişancılar, mayınlar, keyfi cinayet ve gözaltılar, işkence, cinsel şiddet, çocuk savaşçılar ve insani yardımların engellenmesi suretiyle “muhtemel savaş suçları
işlendiği” kaydedildi.

BM: İdlib’de binden fazla sivil öldü…

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’de muhaliflerin kontro-

lündeki İdlib vilayetinde ölen sivillerin sayısı konusunda açıklamada bulundu. İsviçre’nin Cenevre kentinde
basın toplantısı düzenleyen Bachelet, Nisan sonu ile Ağustos sonu arasında İdlib’deki silahlardan arındırılmış bölge ve civarında bin 89 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. BM yetkilisi, bu kişilerden bin 31’inin,
rejim güçleri ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü belirtti. Bachelet, 58 sivilin ölümünden ise devlet
dışındaki silahlı grupların sorumlu olduğunu ifade etti.
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Rusya:
S-400,
Türkiye’de
2020 Putin, “Yakın zamanda görüştüğüm Türbaharına kadar konuşlandırılmış olacak… kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye’nin de G7’de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Federal

Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı S-400 alımından sonra Türkiye’nin hava sahasını güDmitriy Şugayev “Sistem Türkiye’de gelecek yıl, ba- venli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünhara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan
anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta
sonra Türkiye’de olacak” dedi. Şugayev, Türk uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini ve eğitimlerin 2019
sonu-2020 başına kadar devam edeceğini belirtti.

de, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate
alındığında, Türkiye’nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak” dedi.

Fırat’ın doğusunda ilk ortak devriye
tamamlandı…

AB’den terörle mücadele için ortak veri
tabanı…

Avrupa Birliği’nin yargı alanında iş birliğini amaç-

layan birimi Eurojust, terörle mücadele için ortak bir
veri tabanı oluşturdu. Oluşturulan yeni veri tabanında, militanlar ya da şüphelilerle ilgili 28 AB ülkesinde
devam eden soruşturma, kovuşturma ve mahkeme
ırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD takararları bir araya getirilecek ve bu sayede üye dev- rafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yöneletlerdeki yerel savcıların iş birliği kolaylaştırılacak. lik çalışmalar çerçevesinde somut bir adım atıldı.
Türkiye ile ABD askerleri ilk kara ortak devriyesine
Putin: S-400’lü Türkiye, G7’de yer almalı… çıktı. Kirpi tabir edilen 6 zırhlı araç, Akçakale’den
sınırın Suriye tarafına geçti. ABD öncülüğündeki
usya’nın en doğusundaki Vladivostok kentinde IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Cagdüzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu’nda konu- gins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği orşan Putin, Rusya’nın G7’ye katılımı ve G8’in yeniden tak devriye görevine ilişkin, “Müttefiklerimiz, YPG
oluşturulması konusunda değerlendirmelerde bu- unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki
lunduğu sırada Türkiye’nin bu formatta yer almasına YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kalilişkin açıklamalarda bulundu.
dırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir” dedi.

F
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Ankara’da İdlib endişesi: 500 bin sivil yolda…

Taliban’dan ABD’ye: Amerikalılar
herkesten çok daha fazla acı
çekecek…
Taliban, Trump’ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına
tehditle karşılık verdi. Barış görüşmelerinin iptal kararının ardından
açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ‘Amerikalıların
herkesten çok daha fazla acı çekeceğini’ ve kararın ‘daha fazla Amerikalının canını ve malını kaybetmesine yol
açacağı anlamına geldiğini’ belirtti.
“ABD, er ya da geç müzakerelere geri
dönmek zorunda kalacak” denilen
açıklamada, Taliban, ‘yabancı güçler
Afganistan’dan tamamen geri çekilene kadar savaşlarına devam edeceğine’ söz verdi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, ABD
Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile
barış görüşmelerini durdurmasına
ilişkin, “Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece
Afganistan’ı değil, ABD’yi de etkileyeceğine eminiz” dedi.
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Mülteci akınına karşı yapılan hazırlıklar konusunda

DW Türkçe’ye konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Rejimin sivil yerleşim bölgelerine saldırıları yeni ve büyük bir
göç hareketini tetikliyor. Sınırımıza yakın bölgelere doğru
yönelen sivil sayısı 500 bin kişiye yaklaştı” bilgisini verdi.
Kınık, bu kişilerin hepsinin henüz sınır bölgesine ulaşmadığını, ancak saldırıların sürmesi halinde İdlib’den kaçanların Türkiye sınırına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu
söyledi. Kınık sözlerini “Sayının 500 binle de sınırlı kalmayacağı çok açık. İdlib’de bu sayının çok çok üzerinde korunmasız sivil bulunuyor. Yeni bir göç hareketi Türkiye’yi
olduğu gibi Avrupa’yı da etkiler” şeklinde sürdürdü.

İdlib’de çatışmalar yeniden başlayacak endişesi…

Rusya ve Suriye ordusunun tek taraflı duyurduğu ateşke-

sin geçerliliğinin sona ermesi ile birlikte taraflar çatışmaların önümüzdeki sürecine hazırlanmaya başladı. Suriye
tarafında kaynaklar İdlip’in tüm güney kırsalı bölgelerinin
kurtarılmasından sonra yeni eksenlerden ilerlemenin tamamlanması için planlar ve askeri hazırlıklardan bahsediyorlar. Çok hassas çatışmalar süreci. Zira İdlip’te silahlı
takımlar ve grupların en son kalelerinden İdlip kentine bitişik bölgeler derinliğinde olacak. Kuşkusuz kenti kurtarmak
için stratejik adım olarak kenti ablukaya almayı amaçlayan operasyon. Öte yandan Nusra cephesi ve ‘sabredenleri
müjdele’ harekat merkezi kapsamındaki türevleri çatışma
eksenleri üzerinde güçlerini yeniden konuşlandırdılar.
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Suriye ordusu Morek ve Han Şeyhun’dan çekildi…

Han Şeyhun’dan yerel kaynaklar, güçlerin Türk-Rus anlaşmasını uygulayarak Morek’den çekildiğini ve

Han Şeyhun’dan çekilmek için hazırlandığını belirtti. Kaynaklar, Rus polisinin Khan Shaykhun ve Morek’de
konuşlanmasının kararlaştırıldığını ayrıca iki kentte Türk-Rus müşterek devriyelerinin yürütüleceğini açıkladı. Morek’de Türk noktasının yakınında Rus gözlem noktasının kurulması kararlaştırıldı. Benzer bilgiler
Suriye Gözlemevi de geçti. Suriye gözlem evinin ifade ettiğine göre, rejim milisleri Morek kentinden çekildi
ve İdlip güneyinde Han Şeyhun kentinden çekilmeye hazırlanıyor.

ABD ve Türkiye Arasındaki YPG Gerilimi BM Raporunda…

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu yayınladığı son raporda Suriye konusunda ABD ile

Türkiye arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve gerilimlere de yer verdi. Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve çoğunluğunu YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri’nin (SDG)
savaş suçları işlemiş olabileceği öne sürüldü. Komisyonun Suriye’de insan hakları ihlallerini ve olası savaş
suçlarını içeren 21 sayfalık raporunda çatışan tarafların işlemiş olabileceği savaş suçları ayrıntılarıyla yer
aldı. Raporda geçtiğimiz Ocak ayından beri ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye
sınırında güvenli bir bölge kurulması konusunda müzakerelerin devam ettiği belirtilerek,” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin 1998 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti ile imzaladığı Adana
Anlaşması ile önerdikleri güvenli bölgeyi tek başlarına kurma hakkına sahip olduklarını açıkladı. Rusya
Federasyonu ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye’nin güvenli bölge önerisinin Türkiye’nin rejim karşıtı
silahlı muhalefete verdiği desteğini sonlandırması ve Suriye’nin kuzeybatısındaki askerlerini geri çekmesi
halinde değerlendirilebileceğini açıkladı” ifadeleri yer aldı.
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İHA’lar Saudi Aramco’yu vurdu...

Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi

ran Özersay, tedbir olarak elektriklerin de kesildiğini
kaydetti. Milli Savunma Bakanlığından, Girne’deki
Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit
edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası
çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.

Pentagon: Güvenli bölge uygulaması için
ciddi adımlar attık…

Aramco’ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın

haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın ismi verilmeyen
güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00’da ülkenin
doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris
beldesinde Saudi Aramco’ya ait 2 fabrikada yangın
çıktığını belirtti. Şirketteki güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangınların kontrol altına aldığını ifade
eden Sözcü, 2 fabrikadaki yangının SİHA saldırısı
sonucu çıktığını belirtti. Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.

Kuzey Kıbrıs’ta mühimmat deposunda
patlama…

Kuzey Kıbrıs’ın Girne şehrinde Çatalköy bölgesin-

de askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5
yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret
Özersay, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, cephanelikte çıkan yangının devam ettiğini belirterek, “Şu
anda içten içe patlamalarla devam ediyor” ifadelerini
kullandı. Patlamalardan sonra çevreye şarapnel parçalarının savrulduğunu ve bu nedenle bölgeye girişlerin kapatılarak güvenli bir alan yaratıldığını akta
9

Pentagon sözcüsü Sean Robertson Türk Dışişleri

bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt
olarak: ABD’nin Ankara ile prensip uzlaşısına ilişkin
güvenlik mekanizması hükümlerini uygulamak için
hızlı bir süreçle (tarz, usul) ve bazı durumlarda belirlenmiş vakitten önce ciddi adımlar attığını belirtti. Robertson alhurra’ya yaptığı konuşmada, uygulamayı engelleyen bazı sorunların var olduğunu ve
Pentagon’un Türkler ile hala onu tartıştığını (görüştüğünü) sözlerine ekledi. Sözcü, Pentagon’un diyalog
ve koordineli çalışmanın: bu ortak ilgi alanını tahrip
edecek koordinesiz herhangi bir askeri operasyonu
sınırlama, IŞİD’i yenilgiye uğratmak için uluslararası koalisyonun çabalarında operasyonun devamının
garanti altına alınması ve sürdürülebilir yolla sınır
bölgesini güven altına almak için yegane yol olduğunu düşündüğünü vurguladı. Bu, Türk Dışişleri bakanının ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’
kurulması için anlaşma uygulanmasını etkisizleştirdiğini belirten açıklamalarından sonra geliyor.
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HTŞ ile El Nusra’ya operasyon: 41 zanlı landığı belirtildi. Açıklamada, “Rusya Savunma
hakkında gözaltı kararı verildi…
Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları, 15 Eylül’de
kontrat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 füze savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabını tamamladı” ifadeleri yer aldı.

Bağdadi’ye Ait Olduğu Söylenen Ses Kaydı
Yayınlandı…

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü HTŞ
ve El Nusra operasyonu kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü 13 il de 41 zanlıyı yakalamak için şa-

fak vakti operasyon başlattı. Aralarında Adana’nın
olduğu illerde zanlıların evlerine şafak vakti tek tek
girildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Adana’da 8 adrese
baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 3’ü kadın 8 zanlı
ŞİD terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye
gözaltına alındı.
ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Ses
kaydında günlük operasyonların düzenlenmekte
Çobanbey’de bomba yüklü araç saldırısı… olduğu belirtiliyor “Günlük operasyonlar farklı cephelerde devam ediyor” denilen söz konusu kayıt, Al
SO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Furqan adlı internet sitesinde yayınlandı. Bu, Nisan
Cerablus’a bağlı Çobanbey kasabasında bugün ak- ayından bu yana Bağdadi’nin ilk ses kaydı. Ses kayşam saatlerinde Çobanbey hastanesi önünde bomba dında Bağdadi, Mali gibi bazı bölgelerin adını verdi
yüklü araç patlatıldı. Patlama nedeniyle biri çocuk ancak daha fazla ayrıntı belirtmedi.
12 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı. Yaralılar 5 kilometre uzaklıktaki Türkiye’nin Karkamış Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında
kentindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar- intihar saldırısı …
dan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
fganistan’ın başkenti Kabil’de Şah Mesut kavşağındaki ABD Büyükelçiliği’ne yaklaşık 150 metre
Rusya
Savunma
Bakanlığı,
S-400 uzaklıkta bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. İçişlesistemlerinin Türkiye’ye teslimatının ri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı
ikinci
etabının
tamamlandığını açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı elçilidoğruladı…
ğin yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir
askeri kamp önünde patlattığını söyledi. Rahimi,
akanlıktan yapılan açıklamada, S-400 füze sa- saldırıda 6’sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını
vunma sistemlerine ait malzemelerin Türkiye’ye tes- yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldılimatının ikinci etabının bugün itibarıyla tamam
rıyı Taliban üstlendi.

I

Ö

A

B
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Ankara’da üçlü zirve

R
usya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan
Ruhani, üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Liderler, Suriye’de çözümün askeri değil, siyasal yollarla

sağlanması gerektiğine dikkati çektiler ve Suriye Anayasa Komitesi’yle ilgili mutabakatın sağlandığını belirttiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve sonrası kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
Zirvenin ev sahipliğini üstlenen Erdoğan, gelinen nokta itibarıyla Suriye’de IŞİD tehdidinin ortadan kalktığını belirtti ve “En büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı PYD’dir. ABD ile 2 hafta içinde uzlaşamazsak
kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağımızı buradaki dostlarımıza da anlattım” dedi.
Erdoğan’dan sonra sözü alan İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, üç ülkenin Suriye’nin toprak bütünlüğünün
korunmasından yana olduğunu belirtti. Ruhani ayrıca, “ABD, Suriye’yi bölmeye çalışmaktadır” görüşünü dile
getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, İdlib’de yaşananlara dikkati çekti ve bölgede gerginliğin azaltılması
gerektiğini belirtti. Putin, devamla şu açıklamayı yaptı: “Terör tehdidini yok etmek için Suriye Ordusu’na
kısıtlı harekatlarda destek vereceğiz. Bizim mutabakatlarımız terör örgütlerini kapsamamaktadır. Sivil halkın
zarar görmemesi için her türlü adımı atmaya hazırız”. Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Ankara’da düzenlenen
Suriye konulu zirvede imzaladıkları ortak açıklamada liderlerin, Suriye’de sahadaki güncel durumu ele aldıkları bildirildi. Üçlü Zirve’nin ortak bildirisinde, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.
Suriye’de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedilirken, liderler tarafından Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenlik ve istikrarın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceği vurgulandı.
Açıklamada “14 Şubat 2019 tarihinde Soçi’de yapılan son toplantılarının ardından meydana gelen gelişmeleri
gözden geçirmişler ve aralarındaki anlaşmalar uyarınca üçlü eşgüdümü güçlendirme hususundaki kararlılıklarını yinelemişlerdir” denildi.
Açıklama metni şöyle devam etti:
•
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini vurgulamışlardır. Bu ilkelere evrensel düzeyde
saygı gösterilmesi ve kim tarafından gerçekleştirildiğine bakılmaksızın, hiçbir eylemin bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.
•
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı başta gelmek üzere, Suriye Golanı’nın işgalini reddeden ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının hükümleri dahil, herkesçe tanınan uluslararası hukuk
kararlarına saygı gösterilmesi gerekliliğini bu çerçevede teyid etmişler ve bu itibarla, ABD Yönetiminin işgal
altındaki Suriye Golanı’na dair uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği
tehdit eden kararını kınamışlardır. İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırılarının istikrarı bozduğunu ve bu
ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, ayrıca bölgedeki gerilimi tırmandırdığını değerlendirmişlerdir.
•
Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ele almışlar, bu bölgede güvenlik ile istikrarın ancak ülkenin
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceğini vurgulamışlar ve bu doğrultuda çabalarını koordine etmede anlaşmışlardır.
•
Bu bağlamda, gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında
sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş; Suriye’nin egemenliği ve toprak
bütünlüğünü zayıflatmayı amaçlayan ve komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere
karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir.
•
Anayasa Komitesi’nin oluşumuna dair çalışmanın başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyetlerini ifade etmişler ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in usul kuralları
hakkında Suriyeli taraflar arasında anlaşma sağlama çabalarına desteklerini yinelemişlerdir. Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin kararları uyarınca, Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına Cenevre’de
başlamasını kolaylaştırmaya hazır olduklarını teyid etmişlerdir.
•
Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye’de ikamet ettikleri yerlere güvenli ve
gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırma ihtiyacının ve bu kişilerin geri dönme ile desteklenme haklarının korunmasının altını çizmişlerdir. Bu bağlamda, yeniden iskan edilmelerini ve normal bir hayata kavuşturulabilmelerini teminen, uluslararası topluma uygun katkılarda bulunma çağrısı yapmışlar ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarla eşgüdümü sürdürmeye hazır olduklarını teyid etmişlerdir. Suriye’ye yönelik
insani yardıma ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine dair uluslararası konferanslar düzenleme girişimlerinde eşgüdüm yapmada mutabık kalmışlardır.
11
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 111
astsubay tutuklandı…

Erdoğan: Fırat’ın doğusunu terör
örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü anke-

sörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve
KKTC’de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi’nde bulunan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele,
Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa
yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün
adliyeye sevk edildi. Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111’i
çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pentagon’da Türkiye brifingi…

ABD’nin halen DSG’ye silah verip vermediğine ilişkin bir

soruya Maier, “DSG’ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman
sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak
IŞİD ile mücadeleye yöneliktir.” yanıtını verdi. Bu konuda
şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktardı.

MSB: Türk F-16’ları Fırat’ın doğusunda uçuş
icra etti…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan Amerika ziyaretinin son gününde
kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladıErdoğan, güvenli bölge
konusunda ABD’ye mesajlar vererek, ‘’Şu
anda sürekli tacizler altında olan benim
vatandaşlarımdır. Bunun yanında da tabi
yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği
yapıyoruz. Bu mültecilerle ilgili olarak
dünyanın da batının da hala en ufak
şekilde kılı kıpırdamıyor. Hepsi seyirci.
Hepsinin bize söyledikleri şu “Bu işi nasıl
başarıyorsunuz? Bu işi buralara nasıl
getirdiniz? 4 milyon mülteciye nasıl ev
sahipliği yapıyorsunuz?” Tamam da bu
sözün hiçbirisi bizim karnımızı doyurmuyor ki? Bir defa bize verilen sözleri
yerine getirmiyorsunuz. 2016 yılında
verdikleri söz 6 milyar avro. “3’er milyar
avro olarak iki taksitte vereceğiz” dediler.
3 milyar avro da kaldı. Hep söylüyoruz;
bizim şu anda 40 milyar doların üzerinde
yapmış olduğumuz harcama var. Artık
bu adımların atılması gerekiyor. Döner
dönmez de bu planlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıp uygulamaya koyacağız.’’
dedi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan

açıklamada, “Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava
Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.0012.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda
uçuş icra edildi” ifadelerine yer verildi.
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IŞİD’in ‘Telafer emiri’ Kayseri’de
yakalandı…

Kayseri’de IŞİD’e yönelik operasyonda, örgütün

‘Telafer emiri’nin de aralarında bulunduğu Irak
uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD’in eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü
tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E’yi
adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Diyarbakır’da IŞİD’in ülkeler arası para
transferini yöneten kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda ise 22 şüpheli gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava
Sahası’nı 6 kez ihlal eden İHA, iki F-16
tarafından düşürüldü…

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat

Bölgesi ve Kilis’in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen
insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat
Bölgesi ve Kilis’in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen
Operasyonda IŞİD gönderilmek üzere desteler ha- insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vulinde hazırlanmış döviz ile örgütün kullandığı ‘El- rulduğunu açıkladı.
Haram’ döviz zincirinin çalışma sistemi deşifre
edildi. Diyarbakır polisi; önceki gün İstanbul, Kah- Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül’de milliyeramanmaraş, İzmir, Kayseri, Hatay, Adana, Sakarya ti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA’nın, Fırat Kalkanı
ve Bursa’da düzenlediği operasyonlarda 37 adrese eş Harekat Bölgesi ve Kilis’in batısında Türk Hava Sazamanlı baskın yaptı. Operasyonda 22 kişi gözaltına hasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.
alınırken, şüphelilerin ‘El Haram’ isimli döviz zinciri sistemi ile IŞİD mensuplarına para aktardıkları Açıklamada, “Yapılan koordineler sonucu kime ait
belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen 450 olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki
bin TL, 250 bin dolar, 19 bin euro, bir miktar altın ile F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enpara sayma makinalarına el konuldu. IŞİD adına in- kazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs
fazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı ise İzmir’de ya- Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında
kalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü düşmüş olarak bulundu.” ifadesi yer aldı.
ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu
bildirilen ve Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye
giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan’ın İzmir’de
olduğunu belirledi.
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Kıran-4 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Kıran-4 operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyon-

da, 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;
yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde Hakkari, Şırnak,
Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek,
hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale
getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı ‘Kıran’ operasyonları başlatıldı. Hakkari-Van-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-1
operasyonu kapsamında, 24 Eylül’de Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18
terörist etkisiz hale getirildi, 6 işbirlikçi yakalandı. 45 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 5 adet AK-47
kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet
makinalı tüfek, 5 RPG-7 Roketatar, 4 adet AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve
türde silahlara ait mühimmat, 7 adet EYP, 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde,
çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

27 Ağustos’da Mardin-Batman-Şırnak üçgeninde başlatılan Kıran-2 operasyonunda ise 9 terörist etkisiz hale
getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı
tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makinalı tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet
TB-6 Tamburalı bombaatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet EYP,
muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 21 Eylül’de Siirt ve Şırnak ara
hattında başlatılan Kıran-3 operasyonunda 7 komando taburu, 16 polis özel harekat timi, 25 güvenlik korucu timi olmak üzere toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. Devam eden operasyonda
aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan ‘Koçer’ kod adlı Orhan İince ve ‘Canda Kıçi’ kod adlı
Kader Malgoz’un da bulunduğu toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 EYP imha edildi. Kıran-4 operasyonu ise 24
Eylül’den itibaren Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılılan operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında
Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül tarihinde 1 adet EYP ele geçirildi. Operasyonda Jandarma, Poliz Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı. Bakanlık, 17
Ağustos tarihinden itibaren başlatılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 teröristin
etkisiz hale getirildiğini, 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve
yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Kıran operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde
genişleyerek devam edeceği kaydedildi.
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