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TÜRKİYE'NİN SAVUNMA-GÜVENLİK-DIŞ POLİTİKASINI
İLGİLENDİREN GELİŞMELER
SURİYE (SURİYE KUZEYİ- SOÇİ - İDLİB - SURİYE'de ATEŞKES)
ÖSO’dan YPG’ye Silah Bırak Çağrısı... ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni YPG/PKK’ya
yönelik silah bırakma çağrısında bulundu: “YPG/PKK'lı teröristlere, Harekat'a sayılı saatler
kala son çağrımızdır; Müttefikleriniz sizden vazgeçip çekildi, Bu da siz hainlerin her zamanki
kaderidir. Silahlarınızı bırakın ve kendiniz kaçın, Sizin ölmekten, bizim de kurtuluştan başka
alternatifimiz yoktur.”
PKK/YPG’ye gönderildiği iddia edilen mesajlar… MİT tarafından Tel Abyad ve Aynel Arab bölgesinde bulunan halka ve PKK'lı teröristlere son kez uyarı olarak bu tarz mesajların
gönderildiği iddia ediliyor: "Bütün kutsal bildiklerimizin üzerine yemin ederiz ki biz Türkiye
olarak PKK'yı yok edeceğiz!"

Ruhani'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu… Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hem Tahran hem de Ankara'nın, Suriye'nin toprak
bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Ruhani ayrıca,
İran ve Türkiye'nin Suriye'de barış sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. İran
lideri, Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye ve Rusya ile gerçekleştirdikleri Astana
müzakerelerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan
da bölgenin güvenliği konusunda İran ile işbirliğini artırarak sürdürmeye kararlı olduklarını
belirtti.
Putin’e göre anayasa komitesi üyeleri listesi tamam… Putin: Anayasa Komisyonunda
yer alacak kişilerin listesi üzerinde Esad ile tamamen uzlaşmış durumdayız. Listede yer alan
herkes konusunda hoşnut olmasa da Esad yine de bu listeyi kabul etti. İran ve Türkiye de kabul
ettiklerini söyledi.
BM'den Suriye Anayasası'nı yazacak komitenin tekrar gözden geçirilmesi talebi…
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM'nin Suriye
Anayasası'nı hazırlayacak komitenin "güvenilir" ve "dengeli" olması açısından gereken
kriterler karşılanmadığı için 50 ismin bulunduğu listenin hepsine olur vermeye sıcak
bakmadığını ve listenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Anayasa komitesinde
Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerin bulunduğu üç ay gruptan 50 ismin
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bulunacağı 150 kişinin yer alacağını ve her gruptan seçilecek 15 isimle oluşturulacak 45 kişinin
ise anayasayı hazırlayacağını söyledi.
Kobani’de binlerce kişi Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararını
protesto etti… ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun karargahı önüne gelen binlerce
Suriyeli, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olarak başlatması beklenen operasyonu protesto
etti. AP'de yer alan habere göre, Kobani'nin güneydoğusundaki Jalabiya'da toplananan
protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon
açıklaması sonrasında, koalisyondan net bir duruş sergilemesi talebinde bulunuyor. Öte yandan
haberde, protestocuların taşıdığı Kürtçe ve Arapça yazılı pankartlarda Türkiye'nin Fırat'ın
doğusuna yönelik yapmayı planladığı operasyonu kınadığı ve IŞİD'e karşı ABD askerleriyle
yan yana savaşırken ölen YPG askerlerinin fotoğraflarını taşıdığı aktarıldı.

TRUMP’IN SURİYE’DEN ÇEKİLME KARARI
Sürpriz yok, niye şaşırdınız?... Aniden Suriye'den tamamen çekilme sürecini başlatarak
şoke etkisi yaratan ABD Başkanı Donald Trump, "Sürpriz yok" diye tweetledi. Trump, şu
paylaşımı yaptı: "Suriye'den çıkmak sürpriz değil. Ben bunun için yıllardır kampanya
yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyunu açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun süre
kalmaya razı geldim." "Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanlarıdır" ifadesini
kullanan Trump, "Biz orada çalışıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı. #MAGA
(Amerika'yı yeniden muhteşem yap)" diye ekledi. 2 dakika sonra bir tweet daha atan Trump,
"ABD, yaptıklarımızın kıymetini hemen hemen hiç bilmeyenleri korumak için değerli
yaşamları ve trilyonlarca doları harcayıp karşılığında hiçbir şey alamadan Ortadoğu'nun polisi
mi olmak istiyor?" diye sorarak ekledi: "Biz orada ebediyen olmak mı istiyoruz? Nihayet
diğerleri için de savaşma zamanı…" Çok gecikmeden 3. tweeti atan Trump, "Rusya, İran,
Suriye ve diğer pek çokları, ABD'nin çekilmesinden mutlu değil, Yalan Haberler tam tersini
söylemesine rağmen; çünkü şimdi nefret ettikleri IŞİD ve diğerleriyle biz olmadan savaşmak
zorundalar" diyerek şu vurguyu yaptı: "Ben dünyanın açık ara en güçlü ordusunu inşa
ediyorum. IŞİD bizi vurdu mu hapı yutar."
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Suriye’den Çekilme Kararına İlişkin Açıklama...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını daha önceden bildiğini
ve kararın Başkan Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını
belirtti. Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet
gösterdiğine dikkati çekerek, "ABD, terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye’de ister
başka yerde olsun DEAŞ'a karşı savaşı sürdürecektir. Suriye'den çekilme kararı, bu yönetimin
Orta Doğu'daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı azaltmıyor."
ifadelerini kullandı.
ABD: IŞİD'i kalıcı olarak yok edeceğiz… ABD, BM Güvenlik Konseyi toplantısında
IŞİD'i yok etmeye kararlı olduklarını ve İran askerlerinin Suriye'den çekilmesi için baskının
devam edeceğini söyledi. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı gündeme gelmedi. ABD,
Perşembe günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında IŞİD'in
Suriye'de "kalıcı olarak yok edilmesi" taahhütlerinin arkasında olduklarını ve bu ülkedeki İran
askerlerinin çekilmesi için baskılarının devam edeceğini açıkladı. BMGK'da Washington adına
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konuşan diplomat Rodney Hunter, "ABD, Suriye'de ve dünyada IŞİD ve diğer terör örgütlerinin
kalıcı olarak yok edilmesi taahhüdünün arkasındadır" ifadesini kullandı.
Die Welt: Trump meydanı Batı düşmanlarına bırakıyor… Alman basınında Trump’ın
kararrına tepkiler şu şekilde yer aldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Başkan Trump'ın
Amerikan birliklerini Suriye'den çekme kararına gösterilen tepkileri konu aldığı yorumunda
Başkan'ın kimseye danışmadan böyle bir karar almasını eleştiriyor. Süddeutsche
Zeitung Trump'ın güvenlik politikasının NATO müttefiklerini zor durumda bıraktığına dikkat
çekiyor. Die Welt gazetesinin yorumunda Trump'ın Suriye'den çekilme kararının Batı
düşmanlarına davetiye çıkarmak anlamına geldiği belirtiliyor. Stuttgarter Zeitung'un aynı
konudaki yorumu ise özetle şöyle: "ABD Başkanı artık Ortadoğu'nun polisi olmak istemiyor.
Kararını eleştiren çevresindeki kişilere gönderdiği mesajda ‘artık başkaları savaşsın' ifadesini
kullandı. Böylece Başkan ABD'nin huzursuzluk bölgesindeki stratejik itibarı açısından doğacak
olumsuz sonuçları göze almış oluyor. Şimdiye kadar yüksek kayıplar vererek terör milisi IŞİD
ile mücadelenin omurgasını oluşturan Kürtler ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Trump'ın
favori düşmanı İran ise durumdan memnun. Suriye'nin savaş sonrası düzeninin
şekillendirilmesinde meydan Rusya, İran ve Türkiye'ye kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin adeta sevinircesine Trump'ın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump'ın
kararı yüzünden IŞİD'in hesaplanamaz bir tehlike olarak varlığını sürdüreceği de
unutulmamalıdır.”
SDG: Trump'ın kararı terörle mücadeleye zarar verecek, IŞİD toparlanacak… Suriye
Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası bir açıklama yaptı.
Açıklamada, kararın "terörle mücadeleye zarar vereceği" ve IŞİD'in toparlanmasına olanak
sağlayacağı belirtildi. "ABD'nin çekilmesi bölgede askeri ve siyasi bir boşluk oluşturacak"
denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Düşman güçlerin savaşında halk arada kalacak."
Fransa’dan Trump kararına bir tepki daha… Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Parly,
Trump'ın Suriye kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi.
Fransa PYD/YPG’ye sahip çıktı… PYD/YPG’nin siyasi kolu Demokratik Suriye
Meclisi eşbaşkanları bugün Fransa’da Başkanlık Sarayında kabul edilecek. Diğer taraftan
Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, ABD'nin Suriye'den
çekilme kararına ilişkin, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil
ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' dedi.
NATO’dan ilk yorum… NATO'nun, ABD’nin Suriye’den çekilme ve DEAŞ'ın toprak,
finansman ve destek elde etmesine karşı müttefiklerle çalışmaya devam etme kararını dikkate
aldığı açıklandı. NATO yetkilisi, "ABD'nin Suriye'den çekilme ve DEAŞ'ın toprak, finansman
ve destek elde etmesine karşı müttefiklerle çalışmaya devam edeceği yönündeki kararını
dikkate aldık. ABD'nin DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'a bağlılığını memnuniyetle
karşılıyoruz." ifadesini kullandı. DEAŞ'ın "geri dönmesinin" engellenmesinin bir zorunluluk
olduğuna işaret eden yetkili, müttefiklerin terör örgütüyle mücadeleye ilişkin sürekli istişare
halinde olduğunu belirtti.
Putin Trump’la hem aynı fikirde hem de temkinli… Putin: IŞİD'in Suriye'de yenildiği
konusunda Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden
gruplanması riski hâlâ korunuyor. ABD daha önce de defalarca Afganistan'dan çekileceğini
söylemişti fakat hala oradalar
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Netanyahu ile Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü… İki liderin
ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ele aldıkları aktarılan açıklamada, "Trump ve Netanyahu,
İran saldırılarına karşı mücadelede İsrail ile ABD arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik
fikir alışverişinde bulundu" ifadesine yer verildi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının
ardından Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk telefon görüşmesinin içeriğine
ilişkin daha fazla bilgi verilmedi. Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin
yaptığı değerlendirmede "İran'ın Suriye'deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok
sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı
düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız" demişti. İsrail Başbakanı dün
ABD'nin Suriye'den çekileceği haberleri basına yansıdıktan sonra yaptığı açıklamada da hem
Başkan Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla
görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini
söylemişti. Netanyahu dünkü açıklamasında ayrıca çekilmenin ABD'nin kendi kararı olduğunu
vurgulayarak "Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği
üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İsrail'in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin
sağlanması için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.
IKBY, ABD’nin birliklerini Suriye’den çıkarma kararından endişeli… Eski Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin askeri birliklerini Suriye'den çıkarma
kararı ile ilgili olarak duyduğu endişeyi ifade etti. Rudaw'ın açıklamalarından alıntılar yaptığı
Barzani, "Suriye'deki son gelişmeler, özellikle de bu ülkedeki Kürt halkının bulunduğu durum
endişe verici" diye konuştu. IŞİD'le mücadelenin sona ermediğine dikkat çeken Barzani,
Suriye'de yaşayan Kürtlerin IŞİD'in saldırılarından ve ülkedeki siyasi istikrarsızlıktan dolayı
‘haddinden fazla' eziyet çektiklerini vurguladı.
Almanya: Trump'ın kararı IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atıyor… Alman Dışişleri
Bakanı Heiko Maas, "IŞİD geri çekilmiş olabilir ama tehlike henüz geçmedi. Trump'ın bu kararı
IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi ve şimdiye kadar gerçekleştirilen başarıları tehlikeye attı" dedi.
Maas ayrıca, islamcı militanlara karşı yürütülen mücadelenin uzun vadede, askeri ve sivil
yollarla gerçekleştirilebileceğini söyledi.

ORTADOĞU-AFRİKA
El Fetih İsrail ile olan anlaşmalarını iptal edebilir… Fetih Hareketi Merkez Komitesi
Üyesi Muhammed Eştiye, İsrail'in saldırılara devam etmesi durumunda, aralarında yapılan
anlaşmalara saygı duymayacaklarını söyledi.
İsrail ordusu Lübnan sınırındaki tünelleri patlattı… İsrail ordusu tarafından yapılan
açıklamada, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünellerin "Kuzey Kalkanı" adı verilen
operasyonla imha edildiği belirtildi.
Suudi Arabistan'dan istihbarat birimlerinde 'reform'… Suudi resmi haber ajansı SPA,
Suudi Arabistan'ın muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde çalışanlarının adının
geçmesiyle ilgili raporlar nedeniyle genel istihbarat servisi reformu üzerinde çalıştığını belirtti.
Habere göre Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin
Selman'ın talimatıyla ülkede üç yeni birim oluşturuldu. Kaşıkçı cinayeti sonrası zor günler
geçiren Riyad yönetimi istihbarat operasyonlarının verimini ve başarısını arttırmayı öneriyor.
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AB – AVRUPA
Ukrayna, Azak Denizi ve Karadeniz kıyısına asker takviyesi yapıyor… Ukrayna Devlet
Başkanı Pyotr Poroşenko, Azak Denizi ve Karadeniz kıyısına çıkarma ve saldırı birlikleri
takviyesinin başladığını açıkladı. Poroşenko, "95. Tugay olmak üzere çıkarma ve saldırı
birliklerimiz, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarının güvenliğini güçlendirmek amacıyla
uçaklarla bölgeye takviye ediliyor" dedi. Poroşenko, "Ukrayna ordusunun savaşa hazırlık
durumu arttırıldı. Teyakkuza geçirilen sınır muhafıza, ulusal muhafız ve polis, Ukrayna
Güvenlik Servisi birlikleri takviye edildi. Ayrıca devlet sınırı güvenliği güçlendirildi"
ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN –KIBRIS
AİHM’den Yunanistan’daki Türklere Yönelik Karar... AİHM, Batı Trakya Müslüman
azınlığı mensubu kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazında
Yunanistan'ı haksız buldu. Batı Trakya'da Müslüman azınlığı arasındaki evlenme, boşama ve
miras gibi konularda Lozan Anlaşması'nda kabul edildiği şekilde İslami hukuk kuralları geçerli
kabul ediliyor. Bu tür davalarda müftüler karar veriyor. Yunanistan hükümeti, söz konusu
davanın ardından bu yılın ocak ayında, şeriat hukukunu Müslüman toplumu arasında zorunlu
olmaktan çıkaran bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti. Buna göre, İslam hukukunun
uygulanmasını taraflardan birinin kabul etmediği hallerde ülkedeki kanunlar önceliğe sahip
olacak.
Yunan Bakandan Türkiye’ye Tehdit ve Hakaretler… Yunan Savunma Bakanı
Kammenos: “Şu andan itibaren tek bir hareketlerinde onları mahvedeceğiz, ezeceğiz. Biz barış
istiyoruz, huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz fakat bir mm dahi geri adım atma durumunda
değiliz” dedi. Son zamanlarda Türkiye’ye yönelik ard arda sert açıklamaların gelmesi,
Yunanistan’da yaklaşan seçimler bağlamında yorumlanabilir.

ABD
Mattis istifa etti, Şubat 2019’da görevi bırakacak… ABD Başkanı Donald Trump,
Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat ayının sonunda emekli olacağını açıkladı. Trump,
Mattis'in yerine gelecek ismi açıklamadı ama görevlendirmenin yakında yapılacağını duyurdu.
Mattis'in görevden ayrılma kararı, Trump'ın 2 bine yakın ABD askerini Suriye'den geri
çekmeye başladığı günlerde geldi. Savunma Bakanı Trump'a verdiği istifa mektubunda "Sizin
görüşlerinize daha yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya hakkınız var" ifadelerini
kullandı. ABD Başkanı, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Mattis'in "şeref derecesiyle"
emekli olacağını kaydetti. Reuters'a konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise, Trump
ve Mattis'in Perşembe günü yaptıkları ikili gürüşmede bazı konularda görüş ayrılığına
düştüğünü öne sürdü. Mattis de mektubunda, görüşlerinin "ortak savunma için tüm Amerikan
gücünün kullanılması" ve "tüm ortaklara saygı duyulması" üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
Mektup şöyle devam etti: "Bu ve bazı diğer konularda sizin görüşlerinize daha yakın bir
Savunma Bakanı'yla çalışmaya hakkınız var. Bu nedenle benim için doğru olanın geri çekilmek
olduğunu düşünüyorum."
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ABD Afganistan’dan da çekilecek iddiası… Önceki gün sürpriz bir kararla Suriye’deki
Amerikan askerlerini çekme kararı alan Washington yönetiminin Afganistan’daki güçlerinin
sayısını önemli ölçüde azaltmayı düşündüğü öne sürüldü. ABD merkezli The Wall Street
Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Afganistan’da bulunan 14 bin
Amerikan askerinin sayısının birkaç hafta içinde büyük oranda (yarı yarıya) düşürüleceği öne
sürüldü.
Trump'tan bütçeye Meksika duvarı resti: Hükümet kapanabilir… ABD Başkanı Donald
Trump'ın Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı finansmanını içermediği için
imzalamayacağı konuşuluyor. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda 24 saat içerisinde
anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak. ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'ın federal hükümetin yerel saatle
cuma gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını imzalamayacağını
söyledi.

RUSYA
Putin’den nükleer savaş uyarısı… Putin: Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de
Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az
şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu
gözleniyor.
Putin: Kırım ilhak edilmedi… Putin: Kırım'ın Rusya'yla birleşmesini Batı'da ilhak
olarak adlandırıyorlar, yani burasının güç kullanılarak ele geçirildiğini söylüyorlar. Fakat ilhak
olmadı, insanlar sandığa gidip Rusya bünyesine geri dönmek için oy verdiler
ASYA - PASİFİK
Pakistan Başbakanından Türkiye Açıklamaları... Pakistan Başbakanı Han, Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabulünde, Pakistan-Türkiye ilişkilerine dair
değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Han, Türkiye ile ticaret ve savunma iş birliği gibi ortak
çıkarlara dair her alanda iş birliğini artırmak istediklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI
ABD Dışişleri’nden kaynak: Türkiye’ye S-400 yüzünden yaptırım getirebileceğimizi
hatırlattık… ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus basınına konuşan bir sözcü, ABD’nin uzun
zamandır Türkiye’ye Patriot füze sistemlerini satın almasını teklif ettiğini, Washington’ın
Ankara’ya aynı zamanda Rus S-400 sistemlerini alması halinde yaptırım ve sevkiyatları
durdurabileceğini hatırlattığını ifade etti.
PPK tutanakları yayımlandı: Enflasyonda riskler devam ediyor… Merkez Bankası PPK
tutanaklarında, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon
görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin
sürdüğü vurgulandı.
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KÜRESEL
Interpol'den uyarı: IŞİD 2.0 dalgası başlayabilir… Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
(Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, birçok ülkenin birkaç yıl içerisinde IŞİD ile bağlantılı
yeni bir suç dalgası ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Paris'te gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Stock, IŞİD üyesi olmaktan hüküm giyen birçok suçlunun küçük
eylemlerden dolayı kısa süreli hapis cezaları aldığına ve dolayısıyla yakında serbest
kalacaklarına dikkat çekti. Interpol Genel Sekreteri, terör örgütlerine destek vermekle suçlanan
hükümlüler "belki iki, üç, dört ya da beş yıllık cezalar aldılar, çünkü somut bir terör
saldırısından dolayı suçlu bulunmadılar" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Stock,
"Dünyanın birçok yerinde bu ilk nesil terör destekçileri, erken dönem teröristler birkaç yıla
kadar serbest kalacaklar" şeklinde konuştu ve sonrasında olası bir "IŞİD 2.0" saldırı dalgası
yaşanabileceğini söyledi. Genel Sekreter, Suriye ve Irak'ta bir dönem etkin olan IŞİD'in coğrafi
olarak yenilgiye uğratılmasıyla birlikte serbest kalacak bu bireylerin bir kısmının Güneydoğu
Asya ve Afrika ülkelerine gidecekleri, bir kısmının da Avrupa'da kalarak eylem girişiminde
bulunabileceği öngörüsünde bulundu. Interpol'ün veri tabanındaki sahte ve çalıntı kimliklerin
bu kişilerin muhtemel hareketlerini takip etmede büyük bir rol oynadığının altını çizen Stock,
Suriye ve Irak'ta çatışan 44 bin yabancı savaşçının profilini içeren yeni bir veritabanı
oluşturdukları bilgisini paylaştı. Dünya çapında 190 ülkenin üyeliğiyle güvenlik güçlerinin ve
adalet birimlerinin sınır ötesi suçluların yakalanması için ortak hareket etmesini hedefleyen
Interpol bu bilgilerin çok kritik anlarda işe yarar hale gelebileceğini ve suçluların henüz suça
kalkışmadan önce niyetlerini öğrenmede fayda sağlayabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald
Trump'ın IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını ve ülkesinin Suriye'deki askerlerini çekeceğini
açıklaması ile birlikte birçok devlet Başkan'ın açıklamalarına ters düşen ve örgütün tekrar
güçlenebileceği uyarısında bulunan açıklamalarda bulunmuştu.
TERÖRLE MÜCADELE
Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde
terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan
silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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