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Mart 2018’de Meydana Gelen Güvenlik Olayları
Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlar kapsamında, son bir ay içerisinde;
terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu
değerlendirilen 1.690 PKK, 218 IŞİD, 2.698 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zeytin Dalı Harekatı dahil olmak üzere, düzenlenen operasyonlar neticesinde;
2.536’sı ölü, 19’u sağ ve 21’i teslim olan olmak üzere toplam 2.576 PKK/PYD terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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Sakarya'da DEAŞ operasyonu
Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü
(TEM)
ekiplerince
terör
örgütü
DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi
ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla
operasyon düzenlendi. Operasyonda,
terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu
iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

M.A.A'nın
incelenen
dijital
materyallerinde "çocuk pornosu"nun
bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Sakarya'da 23 Şubat'ta İl Emniyet
Müdürlüğü TEM ekiplerince, terör
örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre
edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi
amacıyla düzenlenen operasyonda 3
şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankesörden 5 bin kripto çıktı

Emniyetteki
işlemlerinin
tamamlanmasının ardından adliyeye
sevk edilen
şüphelilerin savcılıkça
ifadeleri alındı. Daha sonra Nöbetçi Sulh
Ceza
Hakimliğine
çıkarılan
şüphelilerden
M.J.S. "silahlı terör
örgütüne üye olma" ve "çocukların
kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye
sokmak,
çoğaltmak,
satmak
ve
nakletmek", M.A.A. ise "çocukların
kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye
sokmak,
çoğaltmak,
satmak
ve
nakletmek"
suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheli İ.A.A. ise adli kontrol ve
yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest
bırakılırken, şüpheliler M.J.S. ve

Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığı,
FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını
tespit etmek amacıyla sürdürdüğü
‘ankesörlü telefon’ soruşturmasında 5
bine yakın şüpheli tespit etti. Yaklaşık 3
bininin
Kara
Kuvvetleri
Komutanlığı’nda görevli olduğu iddia
edildi. Savcılık, şüphelilerin isimlerini
listeleyerek Genelkurmay’a bildirdi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
yürütülen soruşturma kapsamında,
kontörlü-ankesörlü telefonların HTS
(telefon trafiği) dökümleri çıkarıldı.
Yapılan çalışmayla söz konusu telefon

trafiğine takılan askerler belirlendi.
Soruşturmada öncelikle bu askerlerin
kontörlü telefondan birden fazla kez
aranıp aranmadığına bakıldı. Ardından
da aynı telefondan başka askerlerin de
ardışık olarak aranıp aranmadığı
mercek altına alındı.
Bu şekilde birçok kez ankesörlü
telefondan irtibat kurulan ve ardışık
olarak arandığı belirlenen askerler de
şüpheli olarak soruşturma dosyasına
alındı. Savcılık kaynaklarından alınan
bilgilere göre, soruşturmada 50 bin
asker üzerinde inceleme yapıldı. Ancak
yapılan analiz sonucu FETÖ şüphesi
ağırlık kazanan asker sayısının yaklaşık
5 bin civarında olduğu belirlendi.
Savcılık, şüpheli askerlerin isimlerini,
bağlı bulundukları kuvvetlere göre
listeleyerek Genelkurmay Başkanlığı’na
bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen
listelere göre en fazla şüpheli, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunuyor.
Buna göre, Kara Kuvvetleri’ndeki
şüpheli sayısının 3 bin civarında olduğu
belirtilirken,
bu
sayının
Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1000, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma
Genel Komutanlığı’nda da 1000
civarında olduğu kaydedildi.

Terör

örgütü

PKK'nın

sözde

'Karayazı-Eleşkirt Grubu' çökertildi
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör
örgütü PKK'nın sözde "KarayazıEleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil"
kod adlı Tarık Şen'in de aralarında
bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale
getirildiği operasyon sayesinde örgütün
sözde
"Karayazı-Eleşkirt
Grubu"
tamamen çökertildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye
göre, güvenlik güçleri, halkın huzur ve
barışına kasteden ve sivil ya da çocuk
gözetmeksizin terörist eylemler yapan
PKK'nın sözde "Karakayı-Eleşkirt
Grubu"na ilk operasyonu, Ocak 2017'de
Karayazı
ilçesi
Güllü
köyünde
gerçekleştirdi.
Bu operasyonda 2 teröristi etkisiz hale
getiren
güvenlik
güçleri,
örgüt
mensuplarına yönelik amansız takibini
sürdürerek örgütün dönemin sözde
"Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu"
olan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan
Teröristler
Listesi"nin
turuncu
kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı
Mehmet Salih Güvercin'in de aralarında
bulunduğu bir grup teröristin Ağrı'da
olduğunu belirledi.
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Bu tespit üzerine harekete geçen
Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı
koordinesindeki Ağrı İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Kasım
2017 tarihinde, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi
kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Komu
bölgesinde Güvercin'in de bulunduğu
terörist gruba yönelik operasyon yaptı.
Hava destekli operasyonda, Güvercin'in
de yer aldığı 5 terörist etkisiz hale
getirildi.
Söz konusu operasyonun ardından
örgütün
sözde
"Karayazı-Eleşkirt
Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren
güvenlik güçleri, aynı gruba yönelik 4
teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine
geldiğini saptadı.
Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı
(İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı
(SİHA) ile takibe başlayan güvenlik
güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende
Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini
belirledi.
Güvenlik güçlerinin çağrısına el
bombası
atarak
karşılık
veren
teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında
çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist
etkisiz hale getirildi.
Operasyon sonrası yapılan incelemede,
teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın

sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup
Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık
Şen, birinin aynı grupta faaliyet
gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı
"Canfeda" kod adlı Taner Ağar,
diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod
adlı teröristler olduğu belirlendi.
Örgütün
sözde
"Karayazı-Eleşkirt
Grubu"ndaki son teröristler olduğu
belirtilen bu kişilerden 4 Kalaşnikof
piyade tüfeği de ele geçirildi. Şen ve
diğer
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teröristin
etkisiz
hale
getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın
sözde
Karayazı-Eleşkirt
Grubu
tamamen çökertildi.

Sınırı

geçen

iki

Yunan

askeri

casusluktan tutuklandı
Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtiklerini
söyleyen Yunan askerleri Teğmen
Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş
Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri
Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan
djital verilerin incelenmesine de karar
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verdi. Pazarkule yakınlarında askeri
yasak bölgede yakalanan Yunanistan
ordusuna mensup iki asker, ifadelerinde,
karda gördükleri ayak izlerini takip
etmeleri
sonucu
Türk
tarafına
geçtiklerini söyledi.
Mitretodis
ile
Kouklatzis'in
cep
telefonlarındaki
görüntüleri
üst
rütbelilere
göndermek
amacıyla
kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.
54.
Mekanize
Piyade
Tugay
Komutanlığına bağlı 'Hudut kartalları'
adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi
sırasında
Pazarkule
yakınlarında
Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve
astsubay rütbelerindeki 2 askeri
yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan
askerler
Edirne
Jandarma
Komutanlığına teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve
adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki
ifadelerinin ardından 'askeri casusluğa
teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye
girmek' suçlarından tutuklanmaları
talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk
edilmişti.

Ankara
ve
Konya'da
operasyonu: 5 gözaltı

Nusra

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir

süredir teknik ve fiziki olarak takibe
aldığı Nusra terör örgütü üyelerinin
yakalanması için harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
haklarında gözaltı kararı verilen 7
şüpheliden 5'i, Ankara ve Konya'da
gerçekleştirilen
eş
zamanlı
operasyonlarla gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramalarda örgütsel
doküman ve dijital materyaller ele
geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak
üzere Ankara Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne götürüldü.

İçişleri Bakanlığından 'kayıp silah'
açıklaması
İçişleri Bakanlığınca, 2017 Yılı İdare
Faaliyet Raporu'nda yer alan 106 bin
740 kayıp silah sayısının, 1944'ten
2017'nin sonuna kadarki 73 yılda
kaybolan silah sayısını ifade ettiği
bildirildi.Bakanlığın
resmi
Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, kayıp
silah
sayısına
ilişkin
bilgi
verildi.Paylaşımda
şu
ifade
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kullanıldı:"İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı
İdare Faaliyet Raporu'nda 106 bin 740
olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944
yılından 2017 yılının sonuna kadar olan
73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah
sayısını ifade etmektedir.

Ağrı Dağı'nda 2 PKK'lı terörist
öldürüldü
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada,
Jandarma Özel Harekat ve Komando
taminin bir grup PKK'lı terörist ile
sıcak temas sağladığı belirtildi.

2 teröristin öldürüldüğü kaydedilen
açıklamada,
"İl
Jandarma
Komutanlığımızca;
Bölücü
Terör
Örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz
hale getirmek maksadıyla Ağrı Dağı
bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde
operasyon başlatılmıştır. 04 Mart 2018
günü saat: 16.00 sıralarında Jandarma
Özel Harekat ve Komando timlerimiz
bir grup Bölücü Terör Örgütü mensubu
ile ile sıcak temas sağlamış ve çıkan
çatışma neticesinde 2 bölücü terör
örgütü
mensubu
etkisiz
hale

getirilmiştir. Kaçan diğer bölücü terör
örgütü mensuplarının etkisiz hale
getirilmesi maksadıyla operasyon devam
etmektedir” denildi.

IŞİD silah ticaretine başladı
Suriye’de büyük bir darbe alarak
elindeki petrol kuyularını başka bir
terör örgütü olan PKK/PYD’ye kaptıran
IŞİD, silah ticaretine başladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve
jandarma Komutanlığı tarafından IŞİD
terör örgütünün Türkiye’de yapmayı
planladığı eylemlerin engellenmesi ve
lojistik silah aktarımının tespitine
yönelik yapılan çalışmalarda sınırdan
geçirilmeye çalışılan 69 adet silah ele
geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube
Müdürlüğü ve Şanlıurfa 2’inci Hudut
Tabur Komutanlığının koordineli olarak
Şanlıurfa Akçakale ilçesinde yaptığı
operasyonlarda Suriye uyruklu 3 şahıs,
69 adet değişik çap ve marka tabancayla
birlikte yakalandı.
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Samsun’da IŞİD Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli
yakalandı. Alınan bilgiye göre, terör
örgütü
DEAŞ'a
yönelik Samsun
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte
yürüttüğü çalışma sonucu SamsunAnkara
karayolunda
uygulama
noktasında durdurulan bir otobüste
Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D.
ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

Soruşturmayı
genişleten
ekipler
zanlılarla bağlantılı oldukları tespit
edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D.
ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi
de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları
yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli
dijital verilere de el konuldu.

Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı
olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu.
Güvenlik
tehdidinin
geçmesinin
ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet
vereceği belirtildi.

Ankara
Valiliği'nden:
'İstihbarat
birimlerimize, ABD kaynaklarından
gelen,
ABD
Büyükelçiliği
ve
vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik
terör eylemi yapılabileceğine ilişkin
istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik
önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave
tedbirler alınmıştır.' Açıklaması yapıldı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristler odun
toplamaya giden genci vurdu

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir
günlüğüne kapatılacak
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi
internet sitesinden yapılan duyuruda,
güvenlik
tehdidi
nedeniyle

Şırnak'ta
bölgesinde

merkeze
bağlı
odun toplamaya

Besta
giden
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köylülere PKK'lı teröristlerin saldırısı
sonucu bir genç yaşamını yitirdi.
Besta bölgesinde odun toplamaya giden
köylülere PKK'lı teröristler tarafından
ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 18
yaşındaki Engin Kenanoğlu (18) ağır
yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık
ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine
kaldırılan
Kenanoğlu,
müdahaleye
rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri
teröristlerin yakalanması için bölgede
operasyon başlattı.

Irak'ta PKK'ya operasyon...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Başbakan Yıldırım, "Irak'ta PKK'ya
operasyon konusun Irak hükümetiyle
temas halindeyiz. Kuzey Irak bölgesine
sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o
zaman operasyonlar yapılıyor. Bu
konuda Irak hükümetiyle de yakın
temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın
tamamen bölgede yok edilmesi gerekse
PKK'nın yok edilmesi konusunda...

Ümit ederim ki yakın bir gelecekte,
önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş
birliği geliştirmiş oluruz." dedi.

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 asker
şehit, 4 asker yaralı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde
gerçekleştirilen operasyon sırasında,
daha önce PKK'liler tarafından araziye
döşenen el yapımı patlayıcının infilak
etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2'si
ağır, 5 asker yaralandı. Selahattin
Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi
altına alınan ağır yaralı askerlerden biri
daha yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak şehit sayısı 3'e
yükseldi.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde,
güvenlik güçlerince PKK mensuplarına
karşı yürütülen operasyon sırasında,
PKK'liler tarafından araziye döşenen el
yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada,
2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker
yaralandı.
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TSK'dan

Kuzey

Irak'a

hava

harekatı: 8 hedef imha edildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak'ın
kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin
etki altına alınmasına devam edildiği
bildirilerek, Hakurk ve Zap bölgelerinde
keşif ve gözetleme vasıtaları ile
karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli
birliklere saldırı hazırlığında oldukları
tespit edilen bölücü terör örgütü
mensuplarına yönelik 14 Mart 2018
tarihinde hava harekatı düzenlendiği;
teröristlere ait barınak, sığınak ve silah
mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha
edildiği aktarıldı. Harekata katılan
uçakların emniyetle üslerine döndüğü
ifade edildi.

Komandolar Kuzey Irak'ta ilerliyor

öncekilerden farklı olarak 'temizleyip
çıkma' şeklinde değil 'Temizleyip güvene
alma' tarzında yürüdüğü belirtiliyor.
TSK'nın Kuzey Irak'ın 15 kilometre
kadar içine uzanan bir alanı 'güvenli
bölge' haline getireceği bildirildi.

Komandoların katıldığı operasyonun
başlangıcından bugüne kadar 55 terörist
etkisiz hale getirildi. Türk savaş
uçaklarının hava harekatı ile katıldığı
operasyona sınırdaki topçu birlikler de
destek veriyor. Genelkurmay Başkanı
Orgeneral
Hulusi
Akar,
Kuvvet
Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı
Korgeneral Metin Temel ile 21 Mart'ta
operasyona katılan Derecik, Şemdinli ve
Yüksekova'da birliklerde inceleme ve
denetlemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
Hakurk-Kani
Rash
bölgesinde
başlatılan sınır ötesi operasyon devam
ediyor. 13. gününe giren operasyonun,
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Afrin'in teröristlerden temizlenmesi
kapsamında başlatılan Zeytin Dalı
Harekatı devam ederken Türk Silahlı
Kuvvetleri Kuzey Irak'taki HakurkKani Rash bölgesinde de teröristleri
etkisiz hale getirmek için komandoların
katıldığı sınır ötesi bir operasyon
başlattı.

Türk savaş uçakları tarafından hava
harekatı düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı
hava harekatında 29 terörist etkisiz hale
getirildi. Komandaların tarafından ise
operasyonda 21 Mart tarihinde 3 ve 22
Mart tarihlerinde ise 5 terörist etkisiz
hale getirildi. Bölgede operasyonun
başlangıcından bugüne kadar toplam 55
teröristin
etkisiz
hale
getirildiği
belirtildi.

Şırnak,
Bingöl,
Ağrı
ve
Diyarbakır'da 11 terörist etkisiz hale
getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama,
iç güvenlik operasyonları kapsamında
bugün Şırnak'ta, biri (sözde YJA Star
sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu
yardımcısı olduğu değerlendirilen) 3
kadın terörist, Bingöl'de 3 terörist,
Ağrı'da 2 terörist ve Diyarbakır'da 3
teröristin silah ve mühimmatlarıyla
birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlk olarak bölgeye giren komandalar 18
teröristi etkisiz hale getirdi. 20 - 21 - 22
Mart'ta bölgede oldukları ve saldırı
hazırlığı içinde oldukları tespit edilen
teröristleri etkisiz hale getirmek için
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen
operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale
getirildi. Ağrı'da da teröristlerin taciz
ateşine karşılık veren askerlerimiz 2
PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. TSK'dan
yapılan
açıklamada,
"Ağrı/Doğubayazıt'ta, hudut hattında
görevli güvenlik güçlerine bölücü terör
örgütü mensubu teröristler tarafından
açılan taciz ateşine verilen karşılık
sonucu iki terörist etkisiz hale
getirilmiştir."
denildi.

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre,
Gabar Dağı
bölgesinin
Keçidağı
mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik
23. Jandarma Tümen Komutanlığı ve
Çakırsöğüt Jandarma Tugayı tarafından
"Hançer-1"
müşterek
operasyonu
düzenlendi.
3 PKK'lı teröristin etkisiz hale
getirildiği operasyonda M-16, biksi ve 2
uzun
namlulu
silah,
antitank
mühimmatı, 50 kilogram amonyum

nitrat, 20 litre benzin ile yaşam ve tıbbi
malzemeler ele geçirildi.

Sınırdaki nöbet kulübesine roketli
saldırı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG
Kontrolündeki Resulayn ilçesinden,
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde
askerlerin nöbet kulübesine roketli
saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan
olmazken, topçu birliklerince ateş altına
alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör
örgütü
PKK/YPG
kontrolündeki
Resulayn
ilçesinden
Ceylanpınar
sınırında askerlerin görevli olduğu
nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı
düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana
isabet edip patlarken, yaralanan olmadı.
Olayın ardından sınırda konuşlu topçu
birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş
altına aldı ve terörist grubundaki 11
terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18
teröristin etkisiz hale getirilmesinin
12

ardından sınır hattında
önlemleri artırıldı.

güvenlik

mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir”
denildi.

PKK'lı teröristler odun toplayan
vatandaşlara saldırdı

ANKA İHA Sistemi, Elektronik
Harp ve İstihbarat Sistemleriyle
uçuşlarına başladı

19 Mart 2018’de, Bitlis Valiliğinden
yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü
kırsalında saat 13.45 sıralarında odun
toplamak amacıyla bölgede bulunan 5
vatandaşa
yönelik
saldırının
gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada,
“Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden
bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ)
mensubu
tarafından
saldırı
gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde
Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş
hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi
olmayacak
şekilde
yaralanan
4
vatandaşımız
ise
Bitlis
Devlet
Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da
desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak
maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle

Savunma ihtiyaçlarının yüzde 100 yerli
kaynaklarla karşılanması amacıyla
yapılan çalışmalar hız kesmeden devam
ediyor. Türkiye de son dönemde yaptığı
yerlileştirme ve yerli projeleri geliştirme
çalışmaları ile göz kamaştırıyor. Bu
doğrultuda Türkiye’nin insansız hava
aracı kategorisinde sınıf atlamasını
sağlayan ANKA yeni yetenek ve
sistemleriyle uçuşa başladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı sosyal
medya hesabı Twitter’dan yaptığı
açıklamada ANKA İHA SİSTEMİ’nin,
SAR Radarı, Silah ve Kamera Faydalı
Yüklerine ilave olarak yeni yetenek,
Elektronik
Harp
ve
İstihbarat
Sistemleriyle (ELINT VE COMINT)
uçuşlarına başladığını açıkladı.
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23 bin fit irtifada 18 saat görev
yapabilen
ANKA-S
İHA sistemi
halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere
ilave olarak, uydu üzerinden kontrol,
telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli
uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek
çözünürlüklü milli tasarım EO/IR
kamera özelliklerini içerecek.

Özellikle uydudan kontrol yeteneği ile
görev menzili binlerce kilometreye
ulaşacak olan ANKA-S İHA sistemi ile
birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine
stratejik anlamda önemli bir katma
değer ve yetenek sağlanmış olacak.

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist
öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden Agit kod
adlı terörist Batman'ın Sason ilçesinde
çıkan çatışmada öldürüldü.
Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü
PKK'ya yönelik
operasyonda iki
teröristin silahlarıyla etkisiz hale
getirildiği bildirildi. Öldürülenlerden
birinin Aybüke öğretmeni şehit eden
Agit kod adlı terörist olduğu öğrenildi.
Batman'ın Mava Dağı bölgesinden
geldikleri belirlenen iki PKK'lı terörist,
AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı
Veysi Işık'ın aracına uzun namlulu
silahlarla rastgele ateş açmış, kurşunlar
o sırada yoldan geçen ve içinde 5
öğretmenin bulunduğu araca isabet
etmişti. Araçtaki öğretmenlerden 22
yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın başına
isabet
eden
kurşunla
hayatını
kaybetmişti.

Kuzey Irak ve Amanos’ta terör
operasyonu
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Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında PKK’lı
teröristlere
yönelik
operasyon
gerçekleştirildi. SİHA'larla düzenlenen
operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz
hale getirildiği öğrenilirken, operasyon
devam ediyor. Öte yandan Hakurk/Kani
Rash bölgesine düzenlenen hava
harekatında 12 terörist daha etkisiz hale
getirildi.
Silahlı İnsansız Hava Araçlarının
(SİHA)
katıldığı
operasyonda
teröristlerin
yakalanması
için
sürdürülen geniş çaplı operasyonun
devam ettiği ifade edildi.
Hakurk/Kani
Rash
bölgesine
düzenlenen hava harekatında 12 terörist
daha etkisiz hale getirildi.

Amanos Dağları kırsalında teröristlere
yönelik Jandarma Özel Harekat ve Polis
Özel Harekat’ın katıldığı havadan ve
karadan destekli operasyon yapıldı.
Kalabalık bir terörist grubunun tespit
edildiği Amanos Dağları Arsuz Hacı
Ahmetli kırsalına SİHA’larla operasyon
düzenlendiği ve çok sayıda teröristin
etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey
Irak'taki terör unsurlarına yönelik
operasyonları sürüyor. Bu kapsamda
Hakurk/Kani Rash bölgesine hava
harekatı düzenlendi. Harekatta 12
terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece
10
Mart'ta
başlayan
operasyonda etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 67'ye yükseldi.

15

Siirt'te PKK saldırısı: 6 şehit

Siirt'in
Eruh
ilçesi
kırsalındaki
Ormanardı üs bölgesinde PKK’lı
teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 korucu
şehit oldu. Saldırıda 3 korucu ve 4 asker
yaralandı. Sabah saatlerinde bir grup
PKK’lı terörist, Eruh kırsalındaki
Ormanardı Üs Bölgesi’ne yol yapım
çalışmalarında
kullanılan
iş
makinelerinin güvenliğini sağlayan
güvenlik görevlilerine ağır silahlarla
saldırdı. Saldırıda 6 güvenlik korucusu
şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4
asker yaralandı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet
Hastanesi’ne gelerek, buraya getirilip
tedaviye
alınan
yaralı
güvenlik
görevlileri hakkında görevlilerden bilgi
aldı.

MİT'ten
FETÖ'nün
yapılanmasına operasyon

Balkan

Milli
İstihbarat Teşkilatı
(MİT),
FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe
indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını
Türkiye'ye getirdi.
AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı
bilgiye
göre,
MİT'in
Kosova
istihbaratıyla etkin işbirliği içinde
gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de
aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey
mensubu yakalandı.
Cihan Özkan, Kahraman Demirez,
Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa
Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf
Karabina
adlı
şahısların,
MİT
tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye
getirilerek adli makamlara teslim
edildiği belirtildi.
Habere göre, operasyonla ele geçirilen 6
FETÖ/PDY
firarisi,
Balkan
ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra
Türkiye'deki
örgüt
elemanlarının
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Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını
da organize etmekle görevliydi.
Güvenlik birimleri, Özkan'ın Balkan
ülkelerinde toplanan himmet paralarını
yöneterek
bunları
Pensilvanya'ya
aktardığını tespit etmişti.
Kosova gençlik yapılanmasından da
sorumlu olan Demirez ise Balkan
ülkelerinde aktif şekilde çalışarak
örgüte
çok
sayıda
katılımın
sağlanmasında rol oynadı.
MİT'in
operasyonuyla
Türkiye'ye
getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul
yapılanmalarında
öğretmenlerden
sorumlu olarak bilinen elebaştı.
Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin
Balkanlar'daki
çeşitli
kurum
ve
kuruluşlardaki
yapılanmalarından
sorumlu üst düzey isimler olduğu
bildirildi.
Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon
davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz
konusu dönemde İstanbul Adli Tıp
Kurumu'nda
FETÖ/PDY
lehine
raporlar düzenlediği, bu nedenle
kendisine Fethullah Gülen tarafından
plaket verildiği kaydedildi.
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Haşdi

Şabi

komutanı:

Kerkük

kırsalında IŞİD'in gizli karargahını
yok ettik
Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Kerkük
kırsalında IŞİD'in hücre evlerine
yönelik
büyük
bir
operasyon
gerçekleştiriyor. Sputnik'e konuşan
Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı
Kenan Tuzlu, Kerkük kırsalında IŞİD'e
yönelik operasyon operasyonda 8 IŞİD
üyesini öldürdüklerini söyledi.

Bölgede saldırı yapan IŞİD üyelerine
yönelik
Haşdi
Şabi
tarafından
operasyon başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde IŞİD üyeleri,
Kerkük'ün Dakuk ilçesinin Ziglawe,
Xeyde, Simud köylerinde Irak ordusuna
bağlı güçlere pusu kurmuş ve
saldırmıştı. Birkaç gün önce IŞİD,
Kerkük'ün Riyaz kasabasında da Haşdi
Şabi milislerini taşıyan 8 aracı ve
içerisindeki 27 Haşdi Şabi savaşçısını
kaçırarak öldürmüştü.

Kerkük kırsalında saklanan ve zaman
zaman saldırılar yapan IŞİD'lilere
yönelik 2 gündür büyük bir operasyon
yaptıklarını belirten Tuzlu, şöyle
konuştu: "IŞİD tarafından Tuzhurmatu,
Kerkük ve Havice kırsalında Irak
ordusu ve sivillere yönelik saldırılar
yapılıyor. IŞİD, en son Kerkük
güneyinde Haşdi Şabi'nin Türkmen
güçlerine saldırmıştı ve o saldırıda 27
şehit vermiştik.

O
saldırıyı
gerçekleştiren
IŞİD
militanlarının yerini öğrendik ve büyük
bir güçle operasyon başlattık. Türkmen
Haşdi Şabi güçleri operasyonu başlattı.
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Beşyer bölgesinin etrafındaki köylerde
IŞİD militanlarının olduğuna yönelik
bize bilgi geldi. Biz de ona bianen
operasyon başlattık. Operasyonda 8
IŞİD militanını öldürdük. Ağır silah
cephaneliği
ele
geçirildi.
Gizli
sığınaklarını imha ettik."
IŞİD militanlarının Irak kırsalında hala
saklandığına dikkat çeken Tuzlu, şöyle
devam etti:" IŞİD hala Irak'ta var.
Yerleri belli değil. Sabit bir yerleri yok.
Tünellerde gizleniyorlar. Kırsal alanda
saklanıyorlar.
Havrin
dağlarında
sayıları çok. Kırsal alandaki tüm örgüt
üyelerini temizlemek için operasyon
yapmaya devam edeceğiz."

gözaltına alarak doğru hareket edip
etmediğini inceleyeceklerini belirtti.
Çekya parlamentosunda vekil Marek
Vibornoy’un, daha önce diğer AB
ülkelerinde serbestçe seyahat eden
Müslim’in neden Prag’da gözaltına
alındığı yönündeki sorusuna yanıt veren
Metnar, “Müfettişlerimize bu durumu
inceleme emrini verdim” dedi.
Bakan, Müslim’in gözaltına alınması
onayının, Türk polisinin Çek polisine
başvurusu temelinde Prag Başsavcılığı
tarafından verildiğini de sözlerine
ekledi.

Büyük Helen Denizi haritası...

Çekya İçişleri Bakanlığı, Salih
Müslim’e yapılan gözaltı işlemini
kontrol edecek

Çekya İçişleri Bakanı Lubomir Metnar,
Prag polisinin geçtiğimiz Pazar günü
PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim’i

Türk
savaş
gemilerinin
Kıbrıs
açıklarında İtalyan sondaj gemisini
uzaklaştırmasıyla yeniden gündeme
gelen Doğu Akdeniz’deki enerji krizinin
temelinde Yunanistan ile Kıbrıs Rum
Yönetimi'nin paylaşım haritası yatıyor.
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RUM Sigma televizyonu,
Rum ve
Yunanların hak iddia ettiği haritayı
yayınlayarak ana hedefin “büyük RumYunan (Helen) denizi’ olduğunu gözler
önüne serdi. Harita, sadece Kıbrıslı
Türklerin değil, Türkiye’nin de Akdeniz
ve Ege’deki tüm haklarını yok sayıyor.

ABD’li

senatör

İsrail’in

savaş

planını açıkladı...
Haaretz gazetesi, İsrailli yetkililerin
ABD’li senatör Graham’a Lübnan
Hizbullahı’yla savaş planını anlattığını
duyurdu. Graham, Lübnan yönetiminde
çok kuvvetli olan örgütün İsrail’e füze
fırlatmasıyla ilgili olarak “Eğer bu
tehdit devam ederse; yani havaalanını
vurabilen füzeler yapmaya ve İsrail
Devleti’ne zarar verirlerse, içeri girmek
zorunda kalacaklarını şüpheye kuşku
bırakmayacak şekilde söylediler.

Bir sonraki savaş Güney Lübnan’da
olacak” dedi. ABD’li senatör, İran
destekli Hizbullah’ın Lübnan’da hassas

silah fabrikası yaptığını duyuran Ocak
tarihli rapora da atıfta bulundu.
Tahran’ı hedef alarak, “Uluslararası
toplumu ve Trump’ı test ediyorlar” diye
konuştu. Graham, İsrailli yetkililerin,
İran’a ve desteklediği gruplara karşı,
kendilerinden silah ve diplomatik destek
istediğini de belirtti.

Afganistan'da
saldırı

Taliban

bombalı

Afganistan'ın
kuzeyindeki
Faryab
vilayetinin Kurgan ilçesinde bombalı
saldırı düzenlendi. Saldırı da 2 kişi
hayatını kaybederken saldırıyı Taliban
üstlendi.
Afganistan'ın
kuzeyindeki
Faryab
vilayetinin Kurgan ilçesinde düzenlenen
bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü
bildirildi.
Kurgan
Kaymakamı
Muhammed İbrahim Tinmes, Kurgan'ın
Pul Kangar bölgesinde yol kenarına
yerleştirilen
bombanın,
korucu
komutanı Hacı Muhammed Kul'un
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aracının bölgeden geçtiği sırada uzaktan
kumandayla
patlatıldığını
belirtti.
Saldırıda Kul'un kardeşi ve şoförünün
hayatını kaybettiğini ifade eden Tinmes,
iki korumasının da yaralandığını
söyledi.

Tinmes, Hacı Muhammed Kul'un
saldırıdan yara almadan kurtulduğunu
kaydetti. Saldırıyı Taliban örgütü
üstlendi.

NATO'dan S-400 açıklaması: NATO
sistemlerine entegre edilemiyor

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı
Gottemoeller, S-400 füze savunma
sistemlerinin NATO sistemlerine entegre
edilemediğini belirterek "Bir NATO

ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu
konu incelenmeli" dedi.
Atina'daki
temasları
sırasında
açıklamalarda bulunan Gottemoeller,
"Füze savunma sistemlerine gelecek
olursak, NATO üyeleri, en yüksek
etkinliğin yalnızca NATO sistemleriyle
işbirliği yapılarak sağlanabileceğini
düşünüyor. Bu sistemleri incelemek
istiyoruz. S-400 sistemleri, NATO
ülkelerinin
sistemlerine
entegre
edilemiyor. Bu nedenle, bir NATO üyesi
söz konusu sistemleri almaya karar
vermeden
önce
bu
hususu
değerlendirmeli" dedi.

Pentagon terör örgütü YPG'ye yine
'ortağımız' dedi...
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
Sözcüsü Adrian Galloway, YPG'nin yeni
ismini kullanarak, Suriye Demokratik
Güçleri için 'ortağımız' dedi.

*
terörist

Türkiye’de devam eden bir
isyan olduğunu ve bu
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operasyonların
neden
yapıldığını
anlıyoruz diyen Galloway, ABD Dışişleri
Bakanı Rex Tillerson ve Türk Dışişleri
Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
görüşmesinde var olan sorunların
çözümü için anlaşmaya varıldığını ve bu
görüşmede Afrin’de olup bitenlerin, ana
gündem maddesini oluşturduğunun
kesin olduğunu söyledi.

* Sözcü aynı zamanda “Afrin’deki
şiddetten elbette endişeliyiz. Bölgedeki
daha acil güvenlik tehdidi olan
DEAŞ'tan
dikkatleri
dağıttığını
düşünüyoruz. İhtilafın sadece Afrin’de
değil Suriye genelinde sivillere yönelik
etkilerinden de çok kaygılıyız” diye
konuştu. "Fırat Nehri’nin doğusunda
bulunan güçlerin ve orada yaşayanların
DEAŞ sonrasında kentlerini istikrara
kavuşturmakta, kendi güvenliklerini
sağlamakta ve yeniden toparlanmakta

olduğunu
görüyorsunuz."
diyen
Galloway,
Suriye
Demokratik
Güçleri’nden ortağımız olarak da
bahsetti.

* ABD’nin bu güçlere eğitim,
rehberlik ve yardım noktasında destek
sağladığını ve böylece hayatın normale
dönmeye başladığını belirten Galloway
“Fırat Nehri’nin batı yakasındaysa çok
farklı bir hikaye var. Sivillerin öldüren
ve şiddetin yatıştırılmasına yönelik BM
Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden
Suriye rejimince işlenmeye devam eden
katliamları görüyorsunuz. Güçlerimizi
savunacağımız net ortaya koyduğumuzu
düşünüyorum ama burada gerçek
anlamda önemli olan nokta şu;
Suriye’deki
tüm
taraflar
şiddeti
yatıştırmalı ve ihtilafı Cenevre süreci
üzerinden çözmek için gerekli koşulların
oluşturulmasını
sağlamalı”
diye
konuştu.
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Kerkük'te

8

DEAŞ

teröristi

öldürüldü...

Irak'ın Kerkük kentinde Reşat ilçesine
bağlı Cevale köyünde 8 DEAŞ teröristi
öldürüldü. Haşdi - Şabi'ye bağlı 26'ıncı
tugay güçleri, Cevale köyünde DEAŞ
teröristlerinin bulunduklarını tespit etti.
Köye intikal eden Haşdi- Şabi güçleri ile
terör örgütü DEAŞ teröristleri arasında
çatışma çıktı. Çatışmada 8 DEAŞ
teröristi öldürüldü.

Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü,
15 yaralı
Suriye'nin
kuzeyindeki
Cerablus
ilçesinde düzenlenen bombalı araç
saldırısında 8kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre,
TSİ 14.30 sularında Fırat Kalkanı
Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan
kurtarılan Cerablus'taki polis noktasına
bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi,
aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu
15
kişi
yaralandı.
Yaralananlardan 3'ünün durumunun
ağır olduğu belirtildi. Saldırıyı üstlenen
olmadı.

NATO’dan Rusya sınırlarında 45
bin askerlik tatbikat...
ABD Deniz Piyadeleri Komutanı
Orgeneral Robert B. Neller, NATO
ülkelerinin Rusya sınırlarında, 45 bin
askerin katılımıyla büyük tatbikat
gerçekleştireceğini belirtti.

ABD
Temsilciler
Meclisi’ndeki
oturumda
konuşan
Neller,
“Önümüzdeki sonbaharda, ekim ayında,
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amfibilerin
katılımıyla
NATO’nun
büyük tatbikatı olacak. Muhtemelen,
soğuk savaşın doruğunda Trident
Juncture adı altında yapılandan bu yana
en büyük tatbikat olacak” dedi.
Orgeneral, onlarca savaş gemisi ve
uçağının katılımıyla yapılacak tatbikatın
Norveç kıyılarında düzenleneceğini dile
getirdi.

NATO yetkilisi, Türkiye'nin S-400
alımının İttifak için doğuracağı
riskleri açıkladı
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze
savunma sistemleri almasının NATO'da
ciddi bir endişe yarattığını söyleyen
NATO Askeri Komite Başkanı Petr
Pavel, bu anlaşmanın NATO için risk
oluşturduğunu ifade etti.

edilemeyeceğini ve ayrı bir birim olarak
kullanılacağını belirtti.
Pavel'e göre asıl risk unsuru, S-400'ler
için
veritabanının
bir
NATO
müttefikinin topraklarında toplanacak
ve Türkiye'deki NATO'ya ait tüm
tesislerin
görüntülenerek
Rus
sistemlerine kaydedilecek olması.
"Muharebeye hazır bir S-400 almak,
herhangi eğitimsiz bir asker tarafından
kullanılabilecek bir Kalaşnikof tüfeği
almaya benzemez. Zira Rus uzmanlar,
kompleks radar ve ateş kontrol
sistemlerini kullanmayı öğretmek için
Türk askerine sahada eğitim verecek"
diyen Pavel, bu sayede Rusya'nın
Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında
çok önemli istihbarat elde edeceğini
vurguladı.

Astana'da üçlü dışişleri bakanları
zirvesi sonrası açıklamalar...

Breaking Defense'e demeç veren Pavel,
S-400'lerin NATO sistemlerine uygun
olmadığını ve bu nedenle İttifak'ın hava
savunma
sistemine
entegre

Astana Süreci, geçen yıl 23-25 Ocak
tarihlerinde
birinci
toplantısıyla
başladığından
bugüne
çatışma
bölgelerinde sivil halka insani yardım
ulaştırılması, garantör ülkelerce çatışan
gruplar arasında diyalog kurulmasına
aracılık
edilmesi
gibi
konularda
müzakerelere sahne oluyor. Bugünkü
Türkiye-Rusya-İran dışişleri bakanları
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toplantısı 4 Nisan’da Türkiye’nin ev
sahipliğinde yapılacak liderler zirvesine
ön hazırlık olarak da gerçekleştirildi.

uymayan tarafların, Ortadoğu’nun bu
önemli ülkesinde dış aktörler tarafından
kontrol edilebilecek küçük prensliklerin
oluşması için, Suriye’nin parçalanması
ve rejimin değişmesi yönünde hareket
ettiği açıkça görülüyor. Fakat bu
yaklaşım Astana çalışmalarına aykırı.
Eminim
ki
tarihin,
uluslararası
hukukun doğru tarafındayız” dedi.

Toplantıdan dikkat çeken açıklamalar:
*
Kazakistan’ın
başkenti
Astana’da yapılan Suriye konulu
toplantıda, Rusya ve İran, özellikle
Doğu Guta’ya Suriye Ordusu’nun
askeri
müdahalesini
savunurken;
Türkiye’nin
“sivil
halkın
bombalanması” eleştirisinde bulundu

*
Lavrov,
“Suriye’nin
toprak
bütünlüğüne ve bağımsızlığına dayalı
olarak Astana’da elde edilen gelişmeler
herkesi mutlu etmiyor. Uluslararası
hukuku ihlal eden, 2254 sayılı karara

* Lavrov, ABD’ye yönelik de
eleştiriler
bulunarak,
ABD
başkanlığındaki koalisyon tarafından
yapıcı ve ılımlı muhaliflerle El-Nusra
gibi
teröristler
arasında
ayrım
yapılmasını tamamlaması gerektiğini
söyledi. Lavrov “ABD öncülüğündeki
koalisyonun bir şekilde Doğu Guta’da
yapıldığı gibi, aşırıcıların korunmaması
gerektiğinin farkına varmasını ve El
Nusra’nın (yeni adıyla Fetih el Şam) da
aralarında bulunduğu terör örgütleriyle
ismi ve görünüşü ne olursa olsun taviz
vermeden
mücadele
etmesini
umuyorum” dedi.
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Irak'ta IŞİD saldırıları...

* Astana’da Rusya, İran ve
Türkiye’nin
dışişleri
bakanlarınca
imzalanan ortak yazılı bildiride ise,
Suriye'deki krizin çözümüne olumlu etki
yapacak görüşmelere devam edilmesi
kararı vurgulandı. Bildiride, Suriye’nin
egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve
toprak bütünlüğüne güçlü bağlılık ifade
edilerek, hiçbir aktörün ilgili BM
kararları ve Soçi’deki Suriye Ulusal
Diyalog Kongresi’nde ifade ettiği ilkeler
dışında hareket etmemesi gerektiği de
açıklandı. Bildiride, en kısa sürede
Cenevre’de anayasa komitesi kurularak
çalışmalara başlanması gerektiği de dile
getirildi.
* Bildiride, gerginliği azaltma
bölgelerine saygı duyulması gerektiğine
de dikkat çekildi. “DEAŞ, Nusra
Cephesi ve El Kaide ile ilişkili tüm diğer
terör gruplarıyla mücadeleye devam
edileceği” kaydedildi.

Irak’ta terör örgütü IŞİD militanları
tarafından
Hamrin
Dağları’nda
bulunan Allas Petrol Kuyusu’nu
koruyan
polislere
silahlı
saldırı
düzenlendi.
Güvenlik
güçleri
kaynaklarına göre, terör örgütü IŞİD’ın
silahlı
saldırısında
Allas
Petrol
Kuyusu’nu koruyan 5 polisin kayıp
olduğu bildirildi. Öte yandan aynı anda
Kerkük’ün 70 kilometre güneyinde
bulunan Safre, Kadır Kerem ve Amırlı
bölgelerinde IŞİD militanlarının başka
bir saldırı daha düzenlediği belirtildi.
Bölgede çatışmaların devam ettiği ve
Haşdi Şabi birliklerine bağlı Amırlı
Aslanları ve Seyyudu Şuhada Güclerinin
destek için intikal ettiği kaydedildi.
Kerkük’ün güneyinde TuzhurmatuDakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan
minibüse silahlı saldırı düzenlendi.
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Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi
yaralandı.

Trump Suudilere sattığı silahları
panoda gösterdi...

sonarının Rus denizaltısı sinyali üzerine
MARCOM emriyle kurulan ‘Acil Görev
Gücü’ne katılmayı reddettiği iddia
edilmişti. Gazete yayımladığı tekzipte
böyle bir olayın yaşanmadığını kabul
ederek “Türk gemisi bütün denizaltı
araştırmalarında etkin rol almıştır”
ifadesini kullandı.

Kabil'de düzenlenen saldırıda 29 kişi
hayatını kaybetti
Afganistan'ın
başkenti
Kabil'de
düzenlenen intihar saldırısında 29
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi
Arabistan
Veliaht
Prensi
Muhammed
bin
Selman,
ABD
ziyaretinin ilk durağında Washington’da
ABD Başkanı Donald Trump tarafından
ağırlandı. Trump, basın mensuplarına
Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı ve
alacağı silahları yansıtan şemalar
gösterdi.

NATO'dan Türkiye için bir ilk...
NATO, Türk Deniz Kuvvetleri’nin
başvurusu üzerine Yunanistan’ın yüksek
tirajlı gazetelerinden Kathimeri’nin
İtalya’da tatbikatta olan Türk deniz
gücüyle ilgili bir yazısını tekzip etti. 11
Mart’ta Kathimerini’de yayımlanan
yazıda Türkiye’nin Dynamic Manta
tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin

Saldırganın,
Kabil
Üniversitesi
yakınındaki nevruz kutlamalarına giden
kalabalığın arasına girerek üzerindeki
bombayı patlattığı belirtildi. Saldırıda
çoğu sivil 29 kişinin yaşamını yitirdiğini
ifade edilirken, 59 kişinin de yaralandığı
gelen
bilgiler
arasında. Afganistan
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm
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kayıpların Nevruz'u kutlamak için
toplanan gençlerden oluştuğunu ifade
etti.

mesafeden ateş açarak infaz ettiğini
söyledi.

Afganistan'da patlama

Afganistan'ın
Leşkergah
şehrinde
meydana gelen patlamada en az 15
kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı
belirtildi.Leşkergah şehrinde bombalı
araçlı düzenlenen saldırı, stadyumda bir
spor müsabakası izledikten sonra dışarı
çıkanları hedef aldı.

IŞİD Irak'ta pusu kurarak 8 polisi
öldürdü
Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eşŞemi,
AA
muhabirine
yaptığı
açıklamada,
terör
örgütü
IŞİD
üyelerinin Bağdat-Kerkük karauolı
Hamrin Dağları mevkisinde pusu
kurarak rehin aldığı 8 polisi civardaki
bir tepeye götürdüğünü ve yakın

Teğmen Semir el-Hamidi ise olayın
ardından bölgeye federal polis ve Haşdi
Şabi güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.
IŞİD'in son dönemde gerilla savaşı
yöntemini
kullanarak
düzenlediği
saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Yunan Savunma Bakanından tehdit
ve hakaret…
Kathimerini’de yer alan habere göre,
Yunanistan’ın
Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
ayrılarak
bağımsızlığına
kavuşmasının
yıl
dönümünde konuşan Yunan Savunma
Bakanı Kammenos, "Aklı Osmanlı
İmparatorluğu’nda
olanlar
1821’i,
Yunan halkının Osmanlı’yla nasıl
yüzleştiğini
ve
onu
ufaladığını
hatırlamalı" diye konuştu.
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"Silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin toprak
bütünlüğüne yönelik herhangi bir
girişimle başa çıkmaya hazır” diyen
Kammenos, sınırın Türkiye tarafına
geçmelerinin ardından gözaltına alınan
ve ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanan 2
Yunan askeriyle ilgili olarak da, "böyle
bir
davranışın
Türk
yetkilileri
‘başladıkları
yere’
Anadolu’nun
derinliklerine döndüreceği" yorumunda
bulundu.

Haşdi
Şabi
Komutanı:
PKK
Şincar'dan çekildi yerine Haşdi Şabi
ve Irak ordusu yerleşti
Irak'ın Sincar (Şengal) kentinde
PKK'nın çekildiği belirtilirken, yerine
Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin
yerleştiği belirtiliyor. Sputnik'e konuşan
Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu,
PKK
militanlarının
Sincar'dan
çekildiğini yerine Haşdi Şabi ve Irak
ordusunun yerleştiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre Irak'ın Suriye
sınırında bulunan stratejik öneme sahip
Sincar (Şengal) kentinden PKK çekildi.
PKK'nın hem Sincar kent merkezi
hemde kırsal alanından çekildiği
belirtilirken, yerine Haşdi Şabi güçleri
(Gönüllü Halk Güçleri) ile Irak
ordusunun yerleştiği öğrenildi.
PKK Sincar'dan çekildiğini açıklarken,
Türkiye'nin PKK'nın kolu olarak
gördüğü Şengal Direniş Birlikleri'nin ise
(YBŞ) Sincar'da kalacağı belirtiliyor..
YBŞ, kendini Irak'ın bir gücü olarak
görüyor ve PKK ile ilişkisinin
olmadığını savunuyor.

30

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi
Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK
militanlarının Sincar'dan çekildiklerini
belirterek, şu ifadelri kullandı:

Şengal
ve
çevresinde
güvenliğin
sağlandığını belirterek, "Şengal'den
gerillalarımızı çekiyoruz" ifadelerine
yer vermişti.

"PKK 2 gün önce Sincar'dan çekildi.
Nereye gittiklerini bilmiyoruz. YBŞ
güçlerinin çekildikleri yönünde ise
herhangi bir bilgi bize gelmedi. Sincar
kent merkezine ve kırsal alanına Haşdi
Şabi güçleri yerleşti. Haşdi Şabi'den bir
tugay yerleşti. Sincar halkını artık olası
tehlikelerden bu güçler koruyacak."

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun
yaşadığı 450.000 nüfuslu Sincar ilçesine
ağır silahlarla saldırarak kenti ve
köylerini ele geçirmişti.

Ezidilerin yoğun yaşadığı Musul'a bağlı
Şengal ilçesi IŞİD'den alındıktan sonra
PKK'ya bağlı olduğu savunulan YBŞ
güçleri kentte ve kırsalda kalmış, aynı
zamanda buralarda üs kurmuştu.

Peşmerge ve Kürt güçleri Şengal'i
2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden
almıştı. Türkiye'nin PKK'nın kolu
olarak gördüğü YBŞ
de Şengal'in
IŞİD'den
alınması
operasyonuna
katılmıştı.

Sincar’a Irak ordusunun geldiğini
teyit ettik…

Türkiye ise PKK'nın Şengal'de olmasına
sert tepki gösteriyor ve Şengal'ın 'ikinci
Kandil olmasına izin vermeyeceklerini'
açıklayarak
müdahale
etmeye
hazırlanıyordu.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı
ise
23 Mart'ta yaptığı açıklamada,

Hükümet sözcüsü Bozdağ Sincar’a
ilişkin şu açıklamaları yaptı: 25 Mart
2018’de Musul Sincar’ın kuzeyindeki
bölgeden, batısında bulunan Suriye sınır
hattına doğru Arap nüfusunun yoğun
olduğu Fal köyüne kadar, Irak
ordusunun ilerlediği, bugün de Irak31

Suriye sınırında Musul Rabia’dan
Sincar batısındaki Um-Al Jaris’e kadar
olan bölgeyi kontrol altına aldığına dair
bilgiler var. Bu bilgiler, istihbarat
örgütümüz tarafından da teyit edilmiş
bilgilerdir. Alandaki bütün hareketleri
bütün değişimi Türkiye olarak yakından
takip ediyoruz.

Beyanların
alandaki
hareketlilikle
uyumlu olup olmaması bizim için son
derece
önemlidir.
Bizim
burada
isteğimiz,
teröristlerin
üniforma
değiştirerek bölgede kalması değil
teröristlerin tamamen Sincar’ı terk
etmesidir. Umarız ki, Irak ordusu
Türkiye’nin
bu
beklentisi
doğrultusunda orada teröristlerin farklı
isim altında varlığını devam ettirmesine
izin vermez. Eğer böyle bir şey olursa,
Türkiye o zaman gereğini yapmakta
tereddüt etmez.

PKK'nın

Sincar

bölgesinden

çekildiğini görmek istiyoruz.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis,
Sincar bölgesindeki PKK varlığının
Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade ederek
"PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini
görmek istiyoruz." dedi. Mattis konuya
ilişkin, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen
karşı tarafında
yer alan Sincar'da
PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var.
Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir
terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok
masum Türk'ü öldürdüler ve PKK'nın
Sincar bölgesinden çekildiğini görmek
istiyoruz." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin PKK unsurlarına yönelik
Sincar
bölgesinde
düzenleyeceği
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muhtemel bir operasyona ABD'nin
destek olup olmayacağına ilişkin de
Mattis,
gelecekteki operasyonlar
hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi.
Mattis, AA muhabirinin "Türkiye’nin
Menbiç'te niyeti açık. Türkler Menbiç'e
girmek ve YPG unsurlarının ilçeden
çıkarılmasını istiyor. Buna karşın
ABD'nin önerisi nedir? ABD ne teklif
ediyor burada?" sorusuna, şu cevabı
verdi: "Türkiye bir NATO ortağıdır ve
birbirimizin yanında durduk. Suriye'de
özellikle
bazı
konularda
ciddi
anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak bunlar
görüşmelerimizin açıklığı ve sıklığını
etkilemedi.

Bunu da aşacağız. Daha önce de
söylediğim gibi bunu basın üzerinden
konuşmaktan ziyade (Türk yetkililerle)
yüz yüze ve birebir konuşmayı tercih
ederim.
Türkiye'nin
Afrin'de
pozisyonlarını sağlamlaştırmaya devam
ettiğini
aktaran Mattis, Menbiç'e
yönelik herhangi bir hareketlilik

görmediklerini, burası
konusunda
Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık
olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini
ifade ederek, "Bunu çözeceğimiz
konusunda iyimserim. Daha önce de zor
zamanlarımız olmuştu." dedi.

Alman medyasından 'Tornado'
iddiası:
NATO
görevi
için
elverişsiz…

Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde
bulunan Tornado uçaklarının NATO
misyonlarına katılmak için elverişsiz
olduğu ileri sürüldü. Spiegel dergisinin,
Almanya
Savunma
Bakanlığının
hazırladığı gizli rapora dayandırdığı
haberine göre, Almanya’nın sahip
olduğu 93 Tornado uçağının ivedilikle
kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi
gerekiyor.
Raporda,
uçaklardaki
sistemin eskidiğine işaret edilerek, bu
araçların
şifreli iletişim ve NATO
tarafından talep edilen dost-düşman
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tanıma sistemlerine sahip bulunmadığı
belirtildi. İddiaya göre dost-düşman
tanıma sisteminin, Alman Tornado
uçaklarına 2019 yılına kadar monte
edilmesi de mümkün değil. Haberde
ayrıca, Tornado uçaklarının silah
sisteminin, herhangi bir NATO görevine
katılmayacağı ifade edilerek, bunların
modernizasyonunun şimdiden tahmin
edilemeyen ek maliyet getireceği
aktarıldı.
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