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Zeytin Dalı Harekâtı Başladı
Yaklaşık bir yıldan uzun bir süredir Afrin’deki PKK/PYD terör örgütü varlığının
temizlenmesine yönelik yapılacağı belirtilen harekât, 20 Ocak 2018’de “Zeytin
Dalı Harekâtı” adı ile başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından
yapılan harekâta yönelik yapılan
açıklamada; “Hudutlarımızda ve
bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak
maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında
Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri
etkisiz hale getirmek ve dost ve
kardeş bölge halkını bunların baskı
ve zulmünden kurtarmak üzere, 20
Ocak 2018 saat 17:00’dan itibaren
“Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.”
denildi.

Harekatta 1. Gün (20 Ocak 2018)
Harekâtın birinci gününde yoğun bir hava akını ile daha önceden tespit
edilen terör örgütü hedeflerinin vurularak yumuşatıldığını görüyoruz. Yine TSK
tarafından harekâta yönelik yapılan ikinci açıklamada 7 bölgede tespit edilen
108 hedefin 72 savaş uçağı ile vurulduğu belirtildi.
Bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde
gerçekleştirilen harekâtlar ile Suriye
kuzeyine geçtiğimiz yıl düzenlenen Fırat
Kalkanı harekâtı ile kıyaslandığında, 72
savaş uçağı ile yapılan bu harekâtın
oldukça yoğun bir baskı yaratabilecek
büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz.
Bu kadar çok sayıda savaş uçağı
ile eş zamanlı olarak harekâtın
gerçekleştirilmesinin, hedeflerin tam
isabetle vurulmasının ve şimdiye dek sivil kaybın bulunduğuna yönelik bir
haberin gelmemesinin büyük bir başarıya imza atıldığına işaret ettiğini de
vurgulamak gerekiyor.
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Harekatta 1. Gün (20 Ocak 2018)

Rusya’nın, BM’de TSK’nın başlattığı Afrin harekatına son vermesini talep edeceği
belirtildi. Rus senatör Klintseviç, Rusya’nın Suriye’yle diplomatik işbirliği yapacağını ve
Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’nin Afrin’de başlattığı operasyonu sonlandırmasını
talep edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye´nin
Afrin operasyonuna ilişkin yapılan
açıklamada, “Moskova bu bilgiler
konusunda çok endişeli. Gelişmeleri
dikkatle takip ediyoruz” denildi. Savunma
Bakanlığı açıklamasında ise ABD’nin
sorumsuz davranışlarının barışçıl çözüm
sürecine zarar verdiği ifade edilirken,
ABD’nin kontrolsüz modern silah
sevkiyatlarının Türkiye’yi operasyona ittiği
öne sürüldü.

ABD: Gerilim tırmandırılmasın...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin
kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve IŞİD’e mensup teröristleri etkisiz
hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gerilimin tırmandırılmaması
mesajı verdi. Pentagon Sözcüsü Adrian RankineGalloway, yaptığı yazılı açıklamada
“Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ’ı ortadan
kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz.” ifadesine yer verdi. RankineGalloway, Türkiye’nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki
kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.” ifadelerini kullandı.
Bu arada Moskova yönetimi, Pentagon’un
Suriye’deki ABD yanlısı gruplara modern
silahlar verdiğini belirterek Türkiye’nin
Afrin’e operasyon başlattığını açıkladı.
Rus Savunma Bakanlığının açıklamasında,
Washington’un sorumsuz davranışlarının
Suriye’deki çözüm sürecini baltaladığı
vurgulandı.
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Rus askerleri Tel Rıfat bölgesine kaydırıldı...
Rusya
Savunma
Bakanlığı,
Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı
operasyon bağlamında bölgedeki
Rus askerlerinin, güvenliklerinin
sağlanması amacıyla Afrin’den Tel
Rıfat bölgesine sevk edildiklerini
duyurdu.

Harekatta 2. Gün (21 Ocak 2018)
Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı
başladı... Unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti... 45
hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak
müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir... 21 Ocak’ta
yapılan açıklama ile taarruz edilen hedef sayısının 153’e yükseldiği belirtiliyor.
Afrin’den Hatay’ın Reyhanlı ilçe merkezine 11 roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda
ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 16’sı Suriyeli 46 kişi
yaralandı. Roketlerin atıldığı hedeflerin daha sonra imha edildiği bildirildi.
TSK tarafından yayımlanan günlük
bilgi notunda; Tespit edilen hedefler,
kara ateş destek vasıtaları ile
ateşle taarruz edilerek etkisiz hale
getirilmeye devam edilmektedir. Bu
kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri
tarafından kullanılan sığınak, barınak,
mühimmat deposu vb. 153 hedef
ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı
Harekâtı planlandığı şekilde devam
etmektedir” denildi.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ / Özel Bülten - Kasım 2018

5

YPG’nin mezuniyet töreni...
ABD ve Türkiye’yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini
Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Uluslararası
haber ajansı Reutes, terör örgütü PKK’nın
Suriye uzantısı YPG’nin eğitim kampından
çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis
etti.
Haseke’deki mezuniyet töreninde çok
sayıda YPG’li terörist ellerinde silahlarla
geçit töreni yapıyor. Halayların çekildiği
törende güneş gözlüğü takmış ABD özel
kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

YPG Terör Örgütü Rusya’yı suçladı...
YPG, “Türkiye’nin Rusya’dan onay almadan Afrin’e operasyon düzenlemeyeceğini”
iddia ederken, “Rusya’yı da en az Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz” sözleriyle Rusya’ya
tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım:
TSK’nın kara unsurları Afrin’e Girdi
TSK Kilis’in Gülbaba mevkinden 11.05 itibariyle bölgeye giriş yaptı. Başbakan Yıldırım
konuyla ilgili olarak “Kara harekatımız resmen başlamış oldu. İlk aşamada Türkiye’nin
içine doğru uzanan güvenli bir alan oluşturacağız.
Sonrasında sivil yaşamın olduğu
bölgelerde çok titiz ve bölge insanını
koruyan operasyonlar gerçekleşecek.
Afrin’de sadece PKK değil, DAEŞ de
var. Muhtemel terörist sayısın 8-10
bin arasında görüyoruz. Oradaki
mücadelemiz sadece PKK ile sınırlı
değil, terör örgütlerinin isimleri farklı
olsa da amaçları bir. Dolayısıyla terörle
topyekun bir mücadele verip, bölgeyi
temizleyeceğiz.” dedi.
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Harekat saha ve süre olarak kısıtlanmalı,
sivillere dikkat...
ABD ve Türkiye’yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini
Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Uluslararası
haber ajansı Reutes, terör örgütü PKK’nın
Suriye uzantısı YPG’nin eğitim kampından
çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis
etti.
Haseke’deki mezuniyet töreninde çok
sayıda YPG’li terörist ellerinde silahlarla
geçit töreni yapıyor. Halayların çekildiği
törende güneş gözlüğü takmış ABD özel
kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

BMGK Afrin için toplanacak...
Fransa’nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyini (BMGK), Afrin için acil toplantıya
çağırmasının ardından bugün için toplantı kararı çıktı.
Fransa, Birleşmiş Milletleri Güvenlik
Konseyini (BMGK), Afrin için acil
toplantıya çağırmıştı. Fransa Dışişleri
Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi Twitter
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda
tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve
bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları
gerektiğini” söylemişti.

Terörün yanında yer alırlar...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Fransa’nın Afrin operasyonu ile ilgili
olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
görüşülmesi çağrısına yanıt geldi. Bakan
Çavuşoğlu, Fransa ya da bir başka ülkenin
konuyu BMye götürmesinin, kendilerini
terörün yanında olan ülke konumuna
düşüreceğini söyledi.
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ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri
Türkiye’yi çıldırttı...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Kommersant gazetesine verdiği
röportajda Türkiye’nin Afrin Harekatı
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, “Birçok siyaset uzmanı niçin
endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle
diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye’yi
çılgına döndüren tek taraflı eylemleri
yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma
yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü
ispatlaya dursun” diye konuştu.

Afrin’e girme planımız yok...
Özgür Suriye Ordusu yetkilisi TSK’nın
başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Yetkili, “Afrin’e
girme gibi bir planımız yok. Bölgeyi
kuşatıp terör örgütü YPG’nin bölgeyi terk
etmesini hedefliyoruz” ifadesinikullandı.

Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasındaki çatışma
endişe verici...
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,
Türkiye ile Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler
arasındaki askeri çatışmanın, içinde
öngörülmemiş riskler barındırdığını ve
büyük endişelere yol açtığını belirtti.
Gabriel, “Kuzey Suriye’deki gelişmeleri
endişeyle izliyoruz. Türkiye ile Kürt güçler
arasındaki askeri çatışma öngörülmemiş
riskleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.
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İran Harekata Son Verin Çağrısı Yaptı
İran, Türkiye’nin Afrin operasyonunun
bölgedeki
teröristlerin
elini
güçlendirebileceğini belirterek hareketa
son verilmesi çağrısı yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram
Kasımi, Türkiye’ya Afrin operasyonuna
son verme çağrısı yaptı. Kasımi’nin yarı
resmi haber ajansı Tasnim’in yayınladığı
açıklamasında, “İran, Suriye’nin Afrin
kentindeki gelişmeleri dikkatle takip
ediyor ve operasyonun derhal sona erdirileceğini umuyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘Afrin’deki krizin devam etmesinin, Suriye’nin kuzeyindeki
terör gruplarını harekete geçirebileceği, ülkede savaşı alevlendirerek yıkıma
neden olabileceği’ belirtildi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkenin
egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kasımi, Türkiye’ye Suriye
krizini siyasi yollardan çözmeye çağırdı.

Afrin harekatı Ankara’nın teröristleri destekleme
politikasına dayanıyor...
Suriye devlet başkanı Esad, “Türkiye’nin
Afrin’e düzenlediği saldırı, Türk
yönetiminin Suriye krizinin ilk gününden
bu yana izlediği ve temelde terörü
ve terör örgütlerini desteklemek
üzerine inşa edilen politikasından ayrı
tutulamaz” ifadelerini kullandı. Suriye
hükümeti, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası
olarak nitelediği Afrin’e yönelik harekatı
kınamıştı.
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Mısır Afrin Harekatını Eleştirdi
Türkiye’nin Afrin harekatını eleştiren Mısır
Dışişleri Bakanlığı, harekatı Suriye’de siyasi
çözüme yönelik çabaların baltalanması
ve mevcut siyasi kararların ihlali olarak
nitelendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mısır,
Türk ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki
Afrin’e düzenlediği harekattan duyduğu
memnuniyetsizliği dile getiriyor. Bu
harekatı Suriye’nin egemenliğinin ihlali
ve Suriye’de terörle mücadeleye yönelik mevcut siyasi kararların ve çabaların
baltalanması olarak görüyoruz” denildi.
Mısır Dışişleri, Suriye’deki çözüm sürecinde askeri kararların kabul edilemez olduğunu
da belirterek, bu ülkede tüm tarafların kabul edebileceği bir siyasi süreç izlenmesi
yönünde çağrı yaptı.

Harekat Dört Safhalı Olacak
Başbakan Yıldırım, Afrin’de başlatılan
Zeytin Dalı Harekatı’nın 4 safhada
yapılacağını, 30 kilometre derinliğinde
güvenli alan oluşturulacağını söyledi.
Yıldırım, Türk askerinin saat 11.05’te Kilis’in
Gülbaba mevkiinden Suriye’ye geçerek
kara harekatını başlattığını duyurdu.
Yıldırım, ÖSO’nun da TSK’yla birlikte
Afrin’e girdiğini belirtti.
İstanbul’da medya temsilcileriyle bir
araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklamalarda
bulundu.
Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını ve 30 kilometre derinlikte güvenli bir
alan oluşturulacağını açıkladı. Yıldırım, Afrin’de 8-10 bin civarında terörist olduğunu
söyledi. Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmelerin yapıldığını
aktardı.
Başbakan Yıldırım, Türk askerinin saat 11.05’te Kilis’in Gülbaba Mevkii’nden Suriye’ye

10

ZEYTİN DALI HAREKATI

geçerek kara harekatını başlattığını
açıkladı. Yıldırım, ÖSO’nun da TSK’yla
birlikte Afrin’e girdiğini söyledi.
Yıldırım, “Buraya kadar kolay gelinmedi.
Çok çetin mücadeleler verdik” dedi.
Yıldırım, “Şu ana kadar yaralımız yok” diye
konuştu.
İran’ın endişelerinin dikkate alınacağını
söyleyen Yıldırım, “Terör temizlenene dek
harekat devam edecek” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “İran’ın endişelerini gideriyoruz,
Rusya’nın itirazı yok” dedi. Geçmişte Afrin bölgesinden 700 taciz olduğunu ifade eden
Yıldırım, şunları söyledi: “ÖSO da bizim birliklerimizle Afrin’e girdi, hedefimiz araçgereç ve sığınaklar. Mücadelemiz aynı zamanda Afrin’deki DEAŞ’la. Operasyona
halkımızın yüzde 100 desteği var. Göç için sınır dışında kamp alanları oluşturuyoruz.”
Yıldırım, Suriye’deki Beşar Esad hükümetiyle doğrudan görüşme ihtimalinin sorulması
üzerine, “Daha alt düzeylerde konuşuluyor, hem Rusya hem Suriye düzeyinde temaslar
sürüyor. Çok yanlışlar yapıldı, çok zulüm yapıldı, çok insan öldü ancak rejim de işin
parçası, yok sayamayız” dedi.

Ceyş’ül Suvar Taraf Değiştirdi
Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük
gruplardan biri olan Ceyş’ül Suvar’ın taraf
değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil
olduğu duyuruldu.
Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük
gruplardan biri olan Ceyş’ül Suvar’ın
Twitter ve Telegram hesaplarından,
grubun taraf değiştirerek Türkiye destekli
güçlere dahil olduğu duyuruldu.
Al-Masdar da, Ceyş’ül Suvar’ın taraf değiştirdiğini duyururken YPG’den konuyla
ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ceyş’ül Suvar’ın Afrin’de DSG’ye bağlı en büyük
Arap grup olduğu söyleniyor.
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Harekatta 3. Gün (22 Ocak 2018) Afrin
operasyonunda ilk şehit...
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan
açıklamada, “Harekât kapsamında,
23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı
Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/
PYDYPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları
ile girilen çatışmada bir kahraman silah
arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman
silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bununla beraber şu ana kadar bölgeden
elde edilen bilgilere göre; en az
260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği
tespit edilmiştir.” denildi.

Erdoğan, video konferansla Zeytin Dalı Harekatı
hakkında bilgi aldı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
video konferans aracılığıyla Zeytin Dalı
Harekatı’nın
durumu
hakkında
yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Hatay,
Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilere ile
de görüştü. Saraydaki merkezden de
fotoğraflar yayımlandı.

ÖSO stratejik önemdeki Burseya Dağı’ndan
çekildi...
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
desteğiyle Afrin’in doğusundaki Azez’den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki
Burseya Dağı’ndan çekildi.
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Zeytin Dalı Harekatı, ABD’nin desteklediği terör
örgütüne karşı yapılan bir operasyondur...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, BBC World’e yaptığı açıklamada
Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Bu
kesinlikle Kürtlere ya da Suriye’ye ya da
Afrin’e karşı bir operasyon değildir. Bu,
ABD’nin Menbiç’te ya da Suriye’nin başka
noktalarında IŞİD ile mücadele ediyor
diye destek verdiği terör örgütüne karşı
yapılan bir operasyondur” dedi.

BMGK toplandı: Müttefikler arasındaki birlik
korunmalı...
Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM)
Daimi Temsilcisi François Delattre,
“Fransa, Türkiye’nin güvenlik ve sınırları
hakkındaki endişelerini anlıyor ve
Türkiye’ye Suriye’deki oldukça değişken
durum konusunda itidal çağrısı yapıyor.
Müttefikler arasındaki birliği korumak
hayati önem taşıyor’’ dedi.

İtidal sergileyin, meşru güvenlik kaygılarınızı
anlıyoruz...
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,
“Türkiye’yi, askeri eylemlerinde ve
açıklamalarında itidal sergilemeye ve
askeri operasyonlarının
kapsam ve
zaman bakımından sınırlı olduğundan
emin olmaya çağırıyoruz” dedi.
Tüm tarafları IŞİD’i yenme, gerilimi
azaltma, Suriye’deki krizi çözme ve sivilleri
koruma üzerinde odaklanmaya çağıran
Sanders, “Türkiye’nin güvenlik alanındaki meşru endişelerini ciddiye alıyoruz ve
Türkiye’yle çalışmalara bağlıyız” diye ekledi.
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Kaygılıyız, güvenli bölge konusunda birlikte
çalışabiliriz...
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye’nin Afrin harekatı konusunda yeni bir
açıklama yaptı. Tillerson Türkiye’nin harekatı nedeniyle ‘kaygılı’ olduklarını söyledi.

temas halindeyiz” ifadesini kullandı.

Tillerson “Türkiye’nin kendi vatandaşlarını
terörist unsurlardan koruma konusundaki
meşru hakkını tamamen tanıyor ve
takdirle karşılıyoruz” ifadelerini de
kullandı. Tillerson, Türk tarafına “ihtiyacınız
olan türde bir güvenli bölge yaratmak
için beraber çalışıp çalışamayacağımızı
görelim” yanıtını verirken “Türk yetkililerle
ve sahadaki kimi kuvvetlerle durumu nasıl
stabil hale getirebileceğimize dönük

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki
heyet, Suriye’de devam eden operasyon ve adli işbirliği gibi konularda görüşmelerde
bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Pentagon sözcüsü Galloway: Afrin konusunda
Türkiye ile görüşme halindeyiz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin’de YPG’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı
Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki kaygıları konusunda Türkiye ile
görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
AA muhabirinin ABD Dışişleri Bakanı Rex
Tillerson’ın Ankara ile birlikte Türkiye’nin
meşru güvenlik endişelerini gidermek için
birlikte neler yapılabileceğini görmeyi
amaçladıklarına dair açıklamaları
hatırlatarak Pentagon’un bu konuda
bir görüşme yapıp yapmadığını sorması
üzerine Pentagon sözcülerinden Adrian
Rankine Galloway, “Şu anki durumu
çözmek üzere Türk müttefiklerimizle
görüşme halindeyiz” dedi.
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Tillerson’dan Güvenli Bölge Açıklaması
Lavrov ve Tillerson, Suriye’nin kuzeyindeki
durumu konuştu. Tillerson, Londra’da Türk
Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü
“Zeytin Dalı Harekatı’ndan” dolayı endişe
duyduklarını ifade etmiş, “Türkiye’nin
vatandaşlarını terörist unsurlardan
korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor
ve takdir ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.
Tillerson, ABD’nin her iki taraftan da sivil
kayıpları en aza indirmesini istediğini ve
Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini
görmeyi hedeflediklerini kaydetmişti.
Ayrıca Reuters haber ajansının haberine göre Paris’e giderken beraberindeki
gazetecilere konuşan Tillerson, Türkiye’ye yönelik ifadelerinde, “İhtiyacınız olabilecek
bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı
görelim” demişti. Tillerson, “Türklerle ve ayrıca sahadaki bazı güçlerle bu durumu
nasıl istikrara kavuşturabileceğimize ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını nasıl
karşılayabileceğimize yönelik görüşme halindeyiz” ifadelerine yer vermişti.

AB’den Afrin açıklaması: Çok endişeliyiz
Avrupa Birliği’nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından
Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’nin
Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle
‘çok endişeli’ olduklarını açıkladı. Reuters’in aktardığına
göre Mogherini düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin
Afrin’e yönelik başlattığı operasyon nedeniyle ‘çok endişeli’
olduklarını açıkladı.
Mogherini ayrıca Afrin operasyonunun Suriye
barış görüşmelerine zarara verebileceğini
de vurguladı. Yüksek Temsilci Mogherini
açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çok
endişeliyim. Bir tarafta insani durum var. İnsani
yardımların ulaşacağını ve sivil halkın sahadaki
askeri faaliyetlerden etkilenmemesini garanti
altına almalıyız. Strateji bakımından askeri
faaliyetlerin IŞİD’e odaklandığından emin
olmalıyız. Beni endişelendiren bir diğer konu da Suriye’de diğer taraflarca yapılan
askeri faaliyetlerin Cenevre’deki görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesine ciddi
zarar verebilecek olması”.
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Barzani’den Afrin mesajı
Türkiye’nin
Afrin’e
düzenlediği
operasyonla ilgili açıklama yapan IKBY
Başkanı Mesud Barzani, savaş ve şiddetin
sorunları çözmeyeceğini belirterek,
“Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı
endişeliyiz” dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Başkanı Mesud Barzani, Afrin’e yönelik
operasyona ilişkin sosyal medyada bir
mesaj yayınladı. Mesajında savaş ve
şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirten Barzani, “Savaş ve şiddet sorunları daha
da büyütür” dedi.
Barzani paylaşımında, “Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve
şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Afrin’e yönelik saldırıların en kısa
sürede bitmesini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu ifade eden
Barzani, savaşın devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini söyledi.

PYD: Ruslar, Afrin’i Şam’a bırakmamızı teklif etti
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan
PYD Temsilciliği’nin yetkililerinden Rodi
Osman, Rusya’nın, kendilerine, Afrin’in
kontrolünü Suriye hükümetine teslim
etmeyi önerdiğini iddia etti.
Osman, Türkiye’nin, Afrin’e yönelik Zeytin
Dalı Harekatı devam ederken Moskova’da
düzenlediği basın toplantısında, “Rusya
tarafından bize Afrin’i rejim güçlerine
teslim etmemiz yönünde bir teklif geldi. Kürtlere her zaman baskı yapmış olan o
rejimin yeniden Afrin’e dönebilmesi için” dedi. Osman, “Elbette bunu seçemezdik.
Bu nedenle savunma yolunu seçtik” diye de ekledi.
Osman ayrıca, ABD’nin, Türkiye sınırı boyunca Kürtlerden oluşan bir koruma gücü
oluşturma planının, Ankara’nın Afrin’e operasyon düzenleme kararının asıl nedeni
olduğuna inanmadığını belirtip “Bu sadece saldırı için bir bahaneydi” ifadelerini
kullandı.
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Hükümetten ABD’ye ‘işbirliği’ yanıtı
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar
Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ,
ABD’nin güvenli bölge teklifi için
“İşbirliğine hazırız, önce verilen silahların
toplanması gerekir”dedi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar
Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ’ın
açıklamalarından başlıklar şöyle: “DEAŞ,
YPG VE PKK terör şebekesi olarak
masum Suriyelilere karşı her türlü yola
başvurmaktadır. Afrin’de ellerinde olan DEAŞ’lı teröristleri Türkiye’ye karşı savaşmak
şartıyla serbest bırakmışlardır.
Suriye’den Kürt kardeşimiz sığınmıştır.
Bu nedenle ülkemizin sınır güvenliğimizi
sağlamak, teröristlerden temizlemek,
baskı ve tehditlerden kurtarmak
maksadıyla 20 Ocak’ta Zeytin Dalı
Harekatı başlamıştır, başarıyla devam
etmektedir. Harekat gelinen noktada
Türkiye için tercih değil, zorunluluktur.
Uluslararası hukuka uygundur. Her
devletin halkını ve sınırlarını koruması
doğal hakkıdır. Hedef yalnızca terör örgütleridir. Araç-gereçleri, üsleridir. Sivillerin
zarar görmemesi için dikkat gösterilmektedir, tedbir alınmıştır.
Türkiye’nin bir ülkeye verdiği herhangi bir
garanti yoktur. Harekatın hedefi zaten
Afrin bölgesidir. Bunun için herhangi
yeni bir garanti vermeye gerek yoktur.
Fırat Kalkanı harekatı da hedeflendiği
bölgelerde icra edilmiştir. Türkiye harekat
başlamadan önce nerede başlayacağı
açıklanmıştır.
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Harekatta 4. Gün (23 Ocak 2018)
Azez’den ilerleyen TSK unsurları, Afrin’in
stratejik önemdeki Burseya Dağı’nı
ele geçirdi. Gece boyu silah seslerinin
kesilmediği bölgede internet ve radyo
bağlantıları koptu. Son gelen bilgiye
göre TSK top atışlarıyla YPG hedeflerini
vururken, özel kuvvetler ve ÖSO güçleri
de karadan ilerlemeye devam ediyor.
Harekat gün boyu devam ederken az önce Hammam köyünün teröristlerden alındığı
bilgisi geldi. İlerleyen saatlerde, savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco
bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepenin YPG teröristlerinden
alındığı bildirildi. Dört günde toplam 16 nokta kurtarıldı.

TSK’dan Harekata İlişkin Açıklama
23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât
bölgesinde meydana gelen çatışmalarda
şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın
naaşlarına, bölgede çatışmaların devam
etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması
sebebiyle ulaşılamamıştır.
24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı
Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef,
Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:0013:51 saatleri arasında icra edilen hava
harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine
dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen
bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun
etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Şehit haberleri...
Önceki gün bir astsubayın şehit
olmasından sonra dün de bir Üsteğmen
ve bir Uzman Çavuş şehit oldu. 1 askerin
de yaralı olduğu bildiriliyor. Maalesef şehit
sayısı üçe çıktı.
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Afrin’e giden PYD/YPG birliklerine desteği
keseriz...
Kamışlı
bölgesinden
PYD/PKK
konvoylarının Afrin’deki PYD/YPG
militanlarına destek vermek için harekete
geçtiği haberleri üzerine AA muhabirine
konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı
Adrian Rankine Galloway, ABD’nin PYD/
PKK’nın paravanı SDG ile ilişkisinin
komuta ve kontrol şeklinde olmadığını
dolayısıyla
böyle bir hareketlilik
konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade
etti. Galloway, “Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve
destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer
özellikle DEAŞ’a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun
desteğini kaybederler.” dedi.
Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu
göstererek şöyle devam etti: “Diyelim ki
buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye)
bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele
etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi
desteklemeye gideceğiz’ derse artık o
zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim
ortaklarımız olamazlar”. Galloway,
bu durumun sadece YPG için geçerli
olmadığını aynı şekilde Suriye’nin
güneyindeki El Tanif bölgesinde de aynı
durumun söz konusu olduğunun altını çizdi. Galloway, “Ekipmanların DEAŞ dışında
bir amaçla kullanıldığını tespit ettiğimiz takdirde yardımları kesmek dahil uygun
adımları atarız.” şeklinde konuştu.

Mattis: Türkiye’nin Suriye operasyonu, IŞİD karşıtı
çabalara yönelik dikkati dağıtıyor
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Mattis ‘’Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları, IŞİD’in yenilmesinin garantiye alınması
çabalarından dikkati dağıtıyor’’ dedi.
Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla ilgili IŞİD’le savaşı sekteye uğrattığı
uyarısı yapan ABD Savunma Bakanı, Ankara’ya itidalli olması çağrısında bulundu.
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IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına yönelik
uluslararası çabalara odaklanılması
gerekirken Afrin operasyonunun dikkati
dağıttığını öne süren Mattis, “Bu
durumdan, bizim dikkatimizin artık onlar
üzerinde olmadığını düşünen IŞİD ve
Kaide elbette faydalanmaya çalışabilir’’
dedi. Bu durumun ‘Suriye’nin büyük
bölümünde yaşanan insani krizi daha
kötüleştirme riski yarattığını’ iddia eden
Mattis, Türkiye’nin operasyonu öncesinde Afrin’in istikrar kazanıyor olduğunu ifade
ederek, “Afrin bölgesinde insani yardımın aktığı bir noktaya gelmiştik, sığınacılar
geri dönüyordu… Türkiye’nin harekatı bu çabaları aksatıyor” diye konuştu.
Sınırları içinde PKK ile mücadele eden
Türkiye’nin güvenlik endişelerinin meşru
olduğunu, ABD tarafından anlaşıldığını
ve paylaşıldığını dile getiren Pentagon
şefi, diğer yandan ‘’Türkiye’yi, askeri
adımlarında ve açıklamalarında
itidal göstermeye ve operasyonlarının
boyut ve süre açısından sınırlı tutmaya
çağırıyoruz’’ dedi. Mattis şunları söyledi:
“Türkiye ile anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak
aynı zamanda Türkiye için, Kürtler için ve
Sünniler için de (Suriye Devlet Başkanı)
Beşar Esad’dan ziyade, Amerikalıların durumu etkileyecek pozisyonda olmasının
çok daha iyi olacağını belirtmek istiyorum.”

Bölge istikrarsızlaşıyor, PKK kaygısına katılıyoruz,
tansiyonu tırmandırmamaya teşvik ediyoruz...
ABD Dışişleri sözcüsü son açıklamasında
şunları ifade etti: Afrin’e ilişkin
kaygılarımızın şu anda ABD Dışişleri
Bakanı Tillerson’ın radarındaki en
önemli konu. Türk meslektaşıyla yaptığı
yüz yüze görüşmelerde ve telefon
görüşmelerinde Tillerson Suriye’in
o bölgesinin istikrarsızlaşmasından
duyulan kaygıları açıkça dile getirdi. Biz
ABD olarak gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz.
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Daha önce Suriye ölçeğinde nispeten
güvenli bir bölge olan Afrin’de durum
bugün artık bu değil. Bugün oradaki
siviller evlerini terk edip gitme riskiyle
karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını
istediğimiz şey bu değil. Biz insanların
evlerini, köylerini terk edip gitmelerini
istemiyoruz. Kimse Suriyede DEAŞ ile
mücadeleden gözünü ayırmamalı.
Bizim ABD olarak Suriye’de olmamızın
sebebi tam olarak bu; DEAŞ ile mücadele. Türklere gerilimi düşürme ve şiddeti
tırmandırmama çağrısı yapıyoruz.
Şunu da açıkça belirtmek isterim;
Suriye’yi istikarsızlaştıran faaliyetlerle
ilgili kaygılarımız bir yana Türkiye bir
NATO müttefiki ve müttefikimizin PKK
ile kaygılarını tamamen anlıyoruz. Türk
hükümetiyle bu konudaki kaygılarını
gidermeye yönelik görüşmelerimiz
sürüyor. Ama öte taraftan onları
Suriye’ye istikrar getirme ve tansiyonu
tırmandırmama yönünde teşvik ediyoruz.
ABD Dışişleri Sözcüsü, Rusya’nın Afrin
bağlamındaki açıklamalarıyla ilgili olarak “Rusya’dan bu süreçte gelen açıklamalar
Suriye’deki gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığı gibi tam anlamıyla propaganda.
Ruslar iki NATO müttefikinin, ABD ile Türkiye’nin arasını açmak istiyor” dedi.

Hollanda: “PYD/YPG masum değil, onları hiçbir
zaman desteklemedik”
Hollanda Dışişleri Bakanı Ziljstra,
“Türkiye’de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar
oldu. Türkiye’nin kendini savunması için
yeterli işaretler var. YPG masum değil.
Hollanda hükümeti YPG’yi hiç bir zaman
desteklemedi.” dedi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra,
Hollanda Parlamentosu’nda, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, Suriye’nin Afrin bölgesinde
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başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili
milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Zijlstra, “Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir.
Bunun Hollanda’da da böyle olmaması
gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin
tırmanmaması için gereken görüşmeler
yapılıyor.” diye konuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru
müdafaa hakkını düzenlediği 51.
maddesine de atıfta bulunan Zijlstra,
“Türkiye’ye karşı açıkça saldırılar oldu.
Türkiye’nin kendini savunması için
yeterli işaretler var. YPG masum değil.
Hollanda hükümeti YPG’yi hiçbir zaman
desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü
bağlantılar var.
PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa’ya göre bir terör örgütüdür.” ifadesini kullandı.
Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, “Türkiye
ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye’nin yaptığı hareket, uluslararası
mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru
olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye yönelik tehdit vardı...
NATO Genel Sekreter Yardımcısı
Gottemoeller, NATO’nun operasyonun
başından beri Türkiye’nin güvenlik
endişeleri ile ilgili destek olduklarını ve
Türkiye’nin son derece büyük bir terör
tehdidiyle mücadele ettiğini belirtti.
Gottemoeller, “Türkiye, saldırıların
büyüklüğü ve sayısı dikkate alındığında
son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir. Neyse
ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir
tehdit vardı ve Türkiye birçok şekilde mücadele etmeye devam ediyor” ifadesini
kullandı. Gottemoeller, AWACS erken uyarı sisteminin Türk hava sahasında aktif
olduğunu ve etkili olduğunu dile getirirken bunların DEAŞ’la mücadele için de önemli
olduğunu vurguladı.
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Tüm güvenlik endişelerine karşı Türkiye’yle
birlikte çalışacağız. Türkiye’nin talep ve
ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya
devam edeceğiz. NATO hiçbir müttefikine
herhangi bir şeyi zorla empoze etmeye
çalışmaz. Burada müttefiklerimiz talepte
bulunur, daha sonra NATO’nun neleri
verebileceğini konuşuruz.
NATO Türkiye’ye çok fazla yatırım
yapmıştır. Bu da aynı şekilde terörle
mücadeleye fayda sağlamaktadır. İki
taraflı bir görüşme bu. NATO ülkesi belli
bir destek isterse, gerekli kaynaklar
değerlendirilir ve anlaşmalar yapılır.

Kilis, Hassa ve Reyhanlı’ya roket saldırısı...
Dün akşam saatlerinde Suriye’nin Afrin
bölgesinden terör örgütü PYD/PKK
mensuplarınca ateşlenen iki roketten biri
Kilis kent merkezine diğeri Reyhanlı’da
zeytin bahçesine düştü.

Resulayn’dan taciz ateşi ve PKK paçavrasının
indirilmesi...
Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulayn
ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa’nın
Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz
ateşleri, gece de devam etti. Sınırda
görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif
yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve
özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi
etkisiz hale getirdi. Resulayn’daki binanın
çatısına asılan terör örgütü YPG’nin
paçavrası da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları
dalgalandırıldı.
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Hudut karakoluna taciz ateşine misliyle karşılık...
Terör örgütü PYD/PKK’nın işgali altındaki
Suriye’nin Kamışlı bölgesinden açılan
taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Terör
örgütü PYD/PKK’nın işgali altındaki
Suriye’nin Kamışlı bölgesinden sabah
saatlerinde Türkiye sınırındaki Demirtepe
Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.
Bunun üzerine hudut birliklerince ağır
makineli ile yapılan atışların geldiği
bölge anında tespit edildi. Teröristlerin
ateş aştığı mevzi tank ve obüslerle ateş altına alınarak yok edildi. Taciz ateşinde
ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Harekatta 5. Gün (24 Ocak 2018)
TSK’dan Açıklama
Hava
Kuvvetleri
tarafından
gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu
ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef
imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu
ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
Aynı gün yapılan müteakip açıklamada TSK; “Hava Kuvvetleri tarafından gün
içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan
toplam 25 hedef imha edilmiştir.
Harekâta katılan 14 uçak emniyetle
üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu
ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere
göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz
hale getirildiği tespit edilmiştir” dedi.
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McGurk: Afrin operasyonu, yenilginin eşiğindeki
IŞİD’e can verme riski taşıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le
mücadele özel temsilcisi Brett McGurk,
Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı
Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak,
“Yenilginin eşiğine gelen IŞİD’e can verme
riski taşıyor” yorumunu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki
PYD mevzilerine başlattığı Zeytin Dalı
Harekatı’yla ilgili ABD’den gelen itirazlara,
Trump’ın IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk de katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon
görüşmesinden sonra Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamayı Twitter’dan paylaşan
McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı: “ABD artık yoğun şekilde gerilimi
düşürmeye odaklanıyor. Türkiye’yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte
çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen IŞİD’e can
verme riski taşıyor”. Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afrin’e yönelik
operasyonun sınırlı tutulmasını, ABD güçleri ile TSK arasında çatışma ihtimaline karşı
ihtiyatlı davranılmasını istemişti.

Erdoğan-Trump telefon görüşmesi....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda
görüştü. Görüşmede Suriye’deki son
gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör
örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı
Harekatı’yla ilgili görüş teatisinde
bulunuldu.
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Basın
Merkezi’nden görüşmeye ilişkin açıklama
yapıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından
arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği ve terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi
üzerinde durulduğu belirtildi. Terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin
silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkat çekildi.
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Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin
Beyaz Saray’dan da yazılı açıklama
yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı
Trump’ın Afrin harekatından duyduğu
endişeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
ilettiği belirtildi. Türkiye’nin Afrin’deki
askeri eylemlerini kısıtlaması gerektiğini
vurgulayan Trump, Suriye’de Türk ve ABD
güçleri arasında çatışma riskini ortaya
çıkarabilecek eylemlerden kaçınılması
çağrısı yaptı.
Edinilen bilgiye göre Beyaz Saray’ın yaptığı yazılı açıklama görüşmenin içeriğini tam
olarak yansıtmıyor. Görüşmede Trump’ın tırmanan şiddetten kaygıdan söz etmediği
ve Türkiye’deki OHAL’e değinmediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
ABD Başkanı Donald Trump arasında bu
akşam gerçekleşen telefon görüşmesine
ilişkin basın açıklaması yapıldı. Buna göre,
görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler
ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine
karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla
ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara
da değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk
temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru
müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki
kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin kendi ulusal
güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği
görüşmede, terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle
mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye
ABD’nin silah desteğine son vermesi
gerektiğine tekrar dikkati çekti.
Görüşmede, Erdoğan ve Trump, gerek
Suriye meselesi gerek ikili konularda
Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve
yakın teması sürdürme noktasında kararlı
olduklarını teyit etti.
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada,
ABD Başkanı Trump’ın Afrin Harekatı’ndan
duyduğu endişeyi Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a ilettiği belirtildi. Türkiye’nin
Afrin’deki askeri eylemlerini kısıtlaması
gerektiğini vurgulayan Trump, Suriye’de
Türk ve ABD güçleri arasında çatışma
riskini ortaya çıkarabilecek eylemlerden
kaçınılması çağrısı yaptı. Trump ayrıca,
Erdoğan’a bölgedeki tansiyonun
düşürülmesi ve sivil kayıplardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.Türkiye’nin güvenlik
endişelerini gidermek için daha yakın ikili işbirliği yapılmasını önerdi. Görüşmede
ayrıca, Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşları ile ilgili durumunda ele alındığı
belirtildi.
Trump’ın OHAL kapsamında Türkiye’de
gözaltına alınan Amerikan vatandaşları
hakkında ve Türkiye’den gelen yıkıcı ve
yanlış laflarla ilgili duyduğu endişeleri de
dile getirdiği ifade edildi.
Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen
telefon görüşmesine ilişkin, edinilen
bilgide, ABD tarafının yazılı açıklamasının
görüşmenin içeriğini tam olarak
yansıtmadığı vurgulandı. Trump’ın, Afrin
operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı” diye bir şeyden söz etmediğini,
operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtildi.
ABD tarafının, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması, Münbiç’te
az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle, oralarda bir sıcak çatışma
ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindiği bildirildi.
Türk tarafının da PYD/YPG unsurlarının
daha önce söz verildiği üzere, Fırat’ın
doğusuna çekilmeleri gerektiğini, çekilme
gerçekleştiğinde Münbiç’in olası DEAŞ
tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki
ÖSO tarafından korunabileceğini
belirttiği kaydedildi.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle
mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye
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ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak,
Trump ise PYD/YPG’ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.
Trump, ‘Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler’ diye bir ifade kullanmadı.
Konuşmalarda ABD’nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi.
Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG’ye silah
verilmesinden FETÖ’nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk
kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti.” Konuşmada, Türkiye’deki
OHAL’e hiç değinilmediğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti: “Trump, Türkiye’de
bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest
bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bir hukuk
devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin
tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı.”

Çavuşoğlu: Tillerson, ‘Türkiye ile karşı karşıya
gelmek istemiyoruz’ dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li
mevkidaşının kendisine ‘Türkiye ile karşı
karşıya gelmek istemiyoruz’ dediğini
aktarırken kendisinin de “Biz de ABD
ile karşı karşıya gelmeyiz ama YPG’den
bize karşı tehdit nereden olursa olsun,
Fırat’ın doğusu batısı fark etmez gerekli
müdahaleleri yapmak zorundayız”
ifadesini kullandığını söyledi.
Çavuşoğlu “Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili “Bize gelen roketleri gördün değil
mi?’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Çoğu sizin verdiğiniz silahlar’ dedim. ‘Tam net değil, her
yerden silah geliyor’ dedi. ‘Haklı olabilirsin
birbirlerinden de çok silahlar alıyorlar
ama elimizde deliller var sizin verdiğiniz
silahlar’ dedim” dedi.
Tillerson’a “ABD’nin, YPG’lilere ayrı bir
siyasi oluşum” gözüyle bakıldığına
dair söylentileri ileten Ç a v u ş o ğ l u ,
Tillerson’un şu net cevabı verdiğini
söyledi: “Böyle bir şey kesinlikle doğru
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değil, YPG’ye ayrı bir siyasi oluşum sözü
vermedik. Kesinlikle böyle bir şey gündeme
de gelmedi, buna karşıyız.” Birkaç gün
önce Türkiye ile ABD’nin çarpışmaya
doğru gitme ihtimalini yazmıştık.
Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde bu
konu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la Başkan Trump’ın görüşmesiyle
ilgili adımları da atıldığı o görüşmede
Çavuşoğlu, Tillerson’un bu konuya nasıl
baktığını şu sözlerle anlattı: “Tillerson birkaç kez ısrarla, ‘Biz, Türkiye ile karşı karşıya
ile gelmek istemeyiz” dedi. Bunu iki defa söyledi. Ben de ‘Biz de ABD ile karşı karşıya
gelmeyiz ama YPG’den bize karşı tehdit nereden olursa olsun, Fırat’ın doğusu batısı
fark etmez gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele”
dedim, net”.
Çavuşoğlu Tillerson’a ABD ile Türkiye arasında en büyük bunalımın “güven” sorunu
olduğunu iletiyor ve şöyle devam ediyordu: “Sizden önceki yönetim tarafından bize
bir sürü söz verildi. Ama aynı askerler duruyor, CENTCOM aynı, Dunford aynı…
Rakka’da da söz verildi… Bugüne kadar
bize verilen hiçbir söz tutulmadı. ‘PKK’ya
karşı somut şey görmek istiyoruz artık’
dedim. Halkımızın da güveni yok ve ABD
karşıtlığı had safhada. Bizim öncelikle bu
güvenirliği test etmemiz lazım. Bunun için
de bizim rahatsız olduğumuz durumların
ortadan kalkması lazım. Aksi takdirde bu
ilişkileri biz kaybederiz. Senin ve benim
görevim bu ilişkileri düzeltmek” dedim.
“Katılıyorum, doğru söylüyorsun” dedi.
Telefon görüşmesi yetmez oturup başkanların bir araya gelmesi lazım, bizlerin
daha sık bir araya gelmemiz lazım’ dedim”.
Çavuşoğlu, Tillerson’un güvenli bölge meselesine bakışını da şöyle anlattı: “Önce
Türkiye ile çalışmadan ve güvenli bölgeden neyi kast ettiklerini, Afrin’i sordum. Tillerson;
‘Sizin endişeleriniz var. Size roketler geliyor. Biz önceden 10 km hat düşünüyorduk
kafamızda. Esasen 30 kilometre öngörüyoruz ki ancak bu sizin durumunuzu karşılıyor.
Baştan sona bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı gelmesin’ cevabını verdi.
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Türkiye ile Suriye sınırı arasında 30 km
içinde kullanılmayan alan gibi bir şey,
güvenli bölge. Ben dedim ki ‘Siz daha
önce bunu söylemiştiniz. Ekipler bir araya
gelip çalışacaktı’ ama yapmadınız”.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile
görüştük onlar sordu; ‘Afrin operasyonu
ne kadar sürer?’ diye. Biz dedik ki şu an
daha içerdeyiz, şehirlerin merkezlerine
varmadık. Tillerson, Afrin hakkında çok
soru sormadı. Onlar olayı kabullenmiş. Pentagon da açıklamış ‘YPG, Afrin’e geçerse
desteği çekeriz’ diye. Herkes operasyonu satın aldı.
Şimdi insani boyutuyla ilgileniyorlar. “Ne kadar süreceğini bilmiyoruz hava durumları
da var. Bir hafta on beş gün içinde tablo ortaya çıkar” dedik. Herkes biliyor durumu
o yüzden sormuyorlar ‘Lütfen bir an önce bitirin, sivil insanlar etkilenmesin’ denildi.
Biz de aldığımız tedbirleri sıraladık. ‘Sizin endişeleriniz bizim de endişelerimiz sayılır.
Yerel halk dahil şimdiye kadar gördüklerimiz de operasyondan memnun’ dedik.
YPG’lierin sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştıklarını da söyledik.

YPG’deki yabancı teröristler: Afrin’e gidip
Türkiye’yle savaşacağız
YPG’nin yabancı teröristleri, Zeytin
Dalı harekatı başlatılan Afrin’e gitme
kararı aldı. İngiltere, ABD, Almanya
ve Fransa’dan 20 kişi ‘Türkiye’ye karşı
savaşmaya hazır olduklarını’ söyledi.
Türkiye’nin harekat başlatmasının
ardından Afrin’e intikal etmeye karar veren
YPG safındaki İngiltere yurttaşlarına
geniş yer ayıran BBC, İngiliz yurttaşlarının
NATO müttefiki ve egemen bir ülke olan Türkiye’ye karşı savaşması ihtimalinin yasal
sorunlar yaratacağına da dikkat çekti. 2015’te Suriye’ye gidip IŞİD’e karşı savaşa
katılmış olan 24 yaşındaki Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, BBC’ye konuştu.
Manchester Üniversitesi’ndeki siyasi bilimler eğitimini yarım bırakarak Suriye’ye gitmiş
olan Lei, ‘’IŞİD’e karşı savaşıyorduk. Sonra birden Türkiye’nin Afrin’e saldırdığını, kenti
bombaladığını duyduk’’ dedi.
‘’Oraya gidip şehrin savunulması için halka yardım etmeyi ve halkı korumayı

30

ZEYTİN DALI HAREKATI

istiyoruz. Afrin’i korumak bizim görevimiz’’
görüşünü dile getiren Lei, ‘’Türkiye’ye karşı
direnme motivasyonum, Kürt halkının
bize gösterdiği iyilik, sevecenlik ve
yoldaşlıktan kaynaklanıyor’’ gerekçesini
ifade etti.
İngiltere’nin Kürtlerin yanında IŞİD’e
karşı savaşan yurttaşlarını da geri
döndüklerinde ‘terör örgütü üyeliğinden’
tutuklamaya başladığı hatırlatıldığında bu riskin farkında olduğunu söyleyen Lei
‘’Geri dönebilmeyi gerçekten umuyorum, dönüp de tutuklanmak istemem. Ben
burada teröristlerle savaşıyorum. Eve döndüğümde terörist muamelesi görmek
istemiyorum’’ dedi.
Çin asıllı İngiliz vatandaşı, IŞİD’le
muharebelerde hayatta kalmasına
rağmen Türkiye ile bir savaştan sağ
çıkamayabileceği uyarısı üzerine şöyle
konuştu: ‘’Elbette ölümden korkuyorum,
ama temelde, YPG saflarında savaşan
her insan böyle hissediyor.’’
YPG de Afrin’e intikal edecek ‘gönüllü
uluslararası gücü’ ile ilgili bir video
yayımladı. Videoda konuşan yabancılar, Rakka ve Deyr ez Zor’da IŞİD’e karşı
savaştıktan sonra şimdi Afrin’de Türkiye’ye karşı savaşmaya hazır olduklarından
söz ederken Türkiye’nin ‘işgalci ve terörist’ olduğunu iddia etti.

Kilis’e 2 roket atıldı: 2 ölü, 11 yaralı...
Kilis’e atılan iki roket, kent merkezine
isabet etti. Roketlerden biri namaz
kılındığı esnada Çalık Camii’ne isabet
ederken, bir diğeri camiye 100 metre
uzaklıktaki bir noktaya düştü.
Kilis Valisi Tekinarslan’ın yaptığı
açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi hayatını
kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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Arap Birliği: Afrin’deki operasyon endişe verici
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul
Geyt, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin
Dalı Harekatı’yla ilgili endişelerini dile
getirdi. Geyt “Suriye’nin kuzeyindeki
durumu, özellikle de Türk ordusunun
operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki
durumu endişe ile takip ediyorum” dedi.
Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini
yalnızca daha da zorlaşmasına neden
olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin
tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan
gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.

Harekatta 6. Gün (25 Ocak 2018)
Harekat Altıncı Gününde
TSK tarafından yapılan açıklamada;
“Hava Kuvvetleri tarafından gün
içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı
ile dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii olarak
kullanılan toplam 25 hedef imha edilmişti,
bu sabaha kaşı ise 23 hedef imha edildi.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu
ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere
göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz
hale getirildiği tespit edilmiştir.” denildi.
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PYD Suriye ordusunu Afrin’e çağırdı
PYD’nin ilan ettiği Afrin Kantonu, Suriye ordusunu ‘Afrin topraklarını korumaya çağıran’
bir açıklama yayınladı. Suriye’de Afrin Kantonu, Suriye ordusunu Afrin topraklarını
korumaya çağıran resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Suriye topraklarının
bir parçasıyız. Suriye devletini, sınırını ve bu egemenliğe yönelik saldırılara karşı
koymaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan açıklamada, YPG’nin son 6 yıldır Suriye’nin toprak bütünlüğünü istilacılara
karşı savunduğu öne sürülürken, Suriye ordusunun dahil olması durumunda bunu
yapmayı sürdürecekleri belirtiliyor.

Afrin harekatı yeni ve tehlikeli bir
meydan okuma...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Zaharova, Türkiye’nin Afrin harekatını
‘yeni ve tehlikeli bir meydan okuma’ olarak
niteledi. Zaharova, “Suriye toplumunun
birliğini yeniden sağlama girişimleri, yeni
ve tehlikeli meydan okumalarla karşı
karşıya.
Türk ordusunun Suriyeli muhalif birliklerle
askeri operasyon düzenlediği Afrin’de de
bu durum yaşanıyor” diye konuştu.
Zaharova, “Bilindiği gibi, Türkiye, bunu Suriye hükümetinin kontrol etmediği kuzey
bölgelerde oluşan ulusal güvenliğine yönelik tehdide yanıt olarak gerçekleştiriyor”
diye ekledi.

Afrin harekatı işgaldir, Suriye’nin cevap verme
hakkı vardır...
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, TSK’nın YPG/PKK’ya yönelik Afrin’e
başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Mekdal,
harekatı ‘işgal’ olarak nitelendirirken “Suriye’nin böylesi bir saldırıya karşı her tür
cevabı vermeye hakkı var” açıklamalarında bulundu. “Rusya buna yeşil ışık yaktığı
belirtiliyor” denmesi üzerine Mekdad, “Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü
biliyoruz. Rusya’nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye’de şimdiye
kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum.
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Dolayısıyla bu, Türkiye’nin Suriye
egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve
Suriye’nin böylesi bir saldırıya karşı her tür
cevabı vermeye hakkı var”. “Buna askeri
olarak karşılık verecek misiniz?” sorusuna
Mekdad şu yanıtı verdi: “Doğrudan ya da
dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda
yaşananlara bakabilirsiniz. Bizim kendi
politikalarımız var, kendi konumumuz
var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre
hareket edeceğiz. Özellikle herhangi bir
eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye’nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar
tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı
kullanacağız”

Türkiye’nin kendini savunma hakkı var, ancak
orantılı ve ölçülü...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin
kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör
örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik
başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin,
“Türkiye, en çok terör saldırısına maruz
kalan NATO üyesi. Türkiye’nin de diğer
ülkeler gibi kendini savunma hakkı var
ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde
yapılması önemli” dedi.

Türkiye çekilsin, sonuçları ağır olur...
ABD Başkanı Donald Trump’ın Anayurt
Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert,
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda
Zeytin Dalı Harekâtı’nı değerlendirdi.
Türkiye’nin
YPG’li
teröristlerle
çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın
Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak
kalmasını tercih edeceklerini söyledi.
ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede
olduğunu belirten Trump’ın danışmanı,
“Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir” dedi.
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Almanya’dan Afrin çıkışı; askeri müdahaleler
siyasi müzakereleri durmamasın....
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,
“Fransa ile birlikte Türkiye’nin güvenlik
çıkarlarının dikkate alınmasından yana
olacağız. Ancak Suriye’de barış ve
istikrarın sağlanması konusunda siyasi
müzakereler yapma fırsatı var ve bunun
askeri çatışmalarla durdurulmaması
lazım.” değerlendirmesinde bulundu.
Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Alman
hükümetinin Suriye’nin kuzeyindeki askeri
ihtilaftan dolayı endişe duyduğunu belirterek, bundan dolayı Fransa ile birlikte
gerilimin artmasının durdurulması, insani yardımların girişine imkan sağlanması ve
sivil halkın korunmasından yana olduklarını kaydetti.

Güvenli bölge ihtimalini Türkiye ile konuşuyoruz....
Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth
McKenzie
yaptığı
açıklamada,
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin
oluşturulması ihtimalinin Türkiye ile
görüşüldüğü, ancak bunun ortalıkta
dolaşan bir fikir olduğu ve henüz bir karar
konusu olmadığı belirtildi. McKenzie
Türkiye ile güvenli bölge konusunu birkaç
yıldır konuştuklarını ve bu konuda henüz
nihai bir karara varmadıklarını dile getirdi.
Güvenli bölge konusunda McKenzie,
“Komutanlarımız hala konuşuyorlar. Ancak şunu söyleyeyim o orada duran bir
kavram. Daha önce de buna baktık, daha önce kamuoyunda geniş bir şekilde
tartışıldı. Dolayısıyla şimdi de ortalıkta dolaşan bir fikir” dedi. Türkiye’nin Menbiç’e
operasyon düzenlemesi ihtimaline ilişkin sorulara da yanıt veren Pentagon yetkilisi
Korgeneral McKenzie “Türkiye’nin Menbiç’e girip girmeyeceğini bilmiyorum ancak
bu izlediğimiz bir konu, gelecekle ilgili ve farazi bir konudur.
Bu konuda şu anda yorum yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. ABD ve Türkiye’nin
Amerikan askerlerinin konumu da dahil olmak üzere koordinasyon içerisinde olduğunu
ifade eden McKenzie, yine de ABD birliklerinin gerekli olması halinde kendilerini
savunacaklarını söyledi. McKenzie, “Sahadaki komutanlar ve bölge komutanı
Orgeneral Votel (CENTCOM Komutanı) askerlerimizin güvende olduklarından emin
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olmak üzere bölgedeki taktiksel durumu
değerlendiriyor ve sürekli analizler
yapıyorlar” dedi.
McKenzie, ABD askerlerinin yerleri
konusunda da Türkiye ile koordinasyon
halinde olduklarını kaydetti. Türkiye’nin
Suriye’deki soruna en yakın ülke olduğunu
ifade eden Pentagon yetkilisi Korgeneral
McKenzie şunları kaydetti: “(Türkiye)
sınırları içerisinde aktif çatışma olan tek NATO ülkesi. Bunların tamamının anlıyoruz.
Söyleyeceğim son noktası ise şu. Biz ‘Afrin cebi’nde bulunan Kürt gruplara eğitim ve
ekipman vermedik. Biz Orta Fırat Vadisi’nden güneye ve doğuya doğru yürüttüğümüz
operasyonlara odaklanmış durumdayız.
Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth
McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları
dikkatle izlediğini söyledi. ABD Savunma
Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili
yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral
Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin
ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz.
Silahların yanlış ellere düşmemesini
sağlıyoruz” dedi. General McKenzie
açıklamasının devamında, “Bir güvenlik
bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile
görüşme halindeyiz” diye konuştu.

Harekatta 7. Gün (26 Ocak 2018)
TSK tarafından yapılan açıklamada;
“Harekâtın başından itibaren Hava
Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir.
Harekât, icra edilen Hava harekâtı
ile koordineli olarak Kara Ateş Destek
vasıtaları ile de desteklenmektedir.
Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri
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ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği
ile sürdürülmekte olan kara harekâtı
planlandığı şekilde başarıyla devam
etmektedir.Harekât kapsamında, şu ana
kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre;
en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütü mensubunun etkisiz hale
getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü
mensupları ile girilen çatışmalarda Türk
Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah
arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman
silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların
hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu
mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye
Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların
hayati tehlikeleri bulunmamaktadır”
denildi.

Başbakan Binali Yıldırım’dan açıklamalar
ABD’nin Türkiye’nin güney hudutlarında
30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz’ diye
açıklama yaptığını belirterek, ‘Bu ne
demek? Türkiye’nin güney sınırları NATO
sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp
bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının
izahını ben anlayamıyorum.
Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu
kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade
etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun.
Türkiye buna müsaade etmez’ dedi.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ / Özel Bülten - Kasım 2018

37

Reyhanlı ve Kırıkhan’a roket...
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye
tarafından terör örgütü PKK/PYD
mensuplarınca atılan 2 roket düştü.
Reyhanlı’ya da 1 roket atıldı. Bazı evlerde
hasar oluştu.

Putin kurmaylarıyla Afrin’i değerlendirdi...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un yaptığı
açıklamaya göre Putin, bugün yapılan
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında
kurmaylarıyla Türkiye’nin Zeytin Dalı
Harekatı düzenlediği Afrin’deki durumu
istişare etti.
Peskov, “Görüşmede Afrin’deki durum
ele alındı. Devlet Başkanı, bu kapsamda
birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde bu konunun ele alındığına
dair bilgi verdi” dedi. Peskov, toplantıda Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog
Kongresi’ne ilişkin hazırlıkların son aşamasının ele alındığını da kaydetti.

Sağlık Bakanı: Afrin’den 130 yaralı getirildi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin
harekatı kapsamında 130 yaralı, 14 kayıp
olduğunu belirterek, “3 tanesi bizim
askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu” dedi.
Sağlık Bakanı Demircan, Zeytin Dalı
Harekatı’nda yaralanarak Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi
gören askerleri ziyaret etti. Türkiye’ye 130
yaralı getirildiğini, 11 yaralı askerden durumu ağır kimsenin olmadığını söyleyen
Demircan, yaralılardan 82’sinin taburcu edildiğini açıkladı. Demircan, harekatta 14
kayıp olduğunu belirterek, “3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu” diye
konuştu.
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Harekatta 8. Gün (27 Ocak 2018)
TSK tarafından yapılan açıklamada;
“Hava Kuvvetleri tarafından gün
içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı
ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii
olarak kullanılan toplam 42 hedef imha
edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018
tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen
çatışmalarda Türk Silahlı
Kuvvetlerinden iki kahraman silah
arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi
olmayacak şekilde 11 kahraman silah
arkadaşımız yaralanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen
iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit
olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde
dört Özgür Suriye Ordusu mensubu
yaralanmıştır. “Zeytin Dalı Harekâtı”
kapsamında bölgeden elde edilen
bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.”
denildi.
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Kritik isimler bölgedeyken Kilis’e roketli saldırı
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis
kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Saldırının düzenlendiği Kilis’te Başbakan
Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı
Gül ile Genelkurmay Başkanı Akar’la
tüm kuvvet komutanları temaslarda
bulunuyordu. Saldırı sonucu roketin isabet
ettiği binadaki iki vatandaş yaralandı.
Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG
mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis’te Tekye Mahallesi’ndeki 7 katlı bir evin çatısına
düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk
edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın
mesafede bulunan Tekye Mahallesinde
çatısına roket düşen evi Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte
ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile
Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş
olsun dileklerinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp
patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.
Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi
gösterisinde bulunan vatandaşlara
“Bitecek, az kaldı, her şey güzel olacak”
dedi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama
ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları
uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına
haber verdi. Saldırının düzenlendiği
Kilis’te Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar’la tüm kuvvet komutanları
temaslarda bulunuyordu.
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Tel Rıfat’a kuşatma yok...
Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin destek verdiği Özgür Suriye
Ordusu içinde yer alan Sultan Murad
Tümeni Komutanı Ahmed Osman’ın
BBC’ye yaptığı “Tel Rıfat ve çevresindeki
köyleri de ele geçirmeyi planlıyoruz”
açıklaması, Türk askeri kaynakları
tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili
bilgi veren askeri kaynaklar, Tel Rıfat
ve civarındaki köylerin TSK ve ÖSO’nun
hedefi olduğu yönündeki beyanların
doğru olmadığını vurguladı.
Askeri kaynaklar harekatın hedefinin Suriye kuzeybatısındaki Afrin’deki terörist
yapılanma olduğunu belirterek, harekatın gidişatı ve hedefleriyle ilgili TSK tarafından
yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söylediler.

İran: Kuzey Suriye’deki krizin bir numaralı
sorumlusu ABD...
İran Devrim Muhafızları’nın önde gelen
komutanlarından General Ahmed Vahidi,
Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunu
değerlendirerek, Suriye’nin kuzeyindeki
mevcut krizin bir numaralı sorumlusunun
“ABD’nin buradaki varlığı” olduğunu ileri
sürdü. Vahidi, “Kuzey Suriye’deki krizin ana
sorumlusu ABD’nin buradaki gayri meşru
varlığı ve bu ülkeyi parçalamaya yönelik
çabalarıdır. Elbette, Türkiye de bölgenin
hassasiyetlerine karşı dikkatli olmalıdır”
dedi.
Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı
operasyonuna ilişkin bir açıklama da İran Devrim Muhafızları eski Komutanı Muhsin
Rızai’den geldi. İran’daki Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreterliğini yürüten Muhsin
Rızai, “Türkiye yaptığı hamlelerle ABD’nin planlarını bozmaya çalışıyor” diye konuştu.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ / Özel Bülten - Kasım 2018

41

Barzani: Afrin’de savaş çözüm değil, operasyon
derhal durdurulmalı...
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin
kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik
düzenlediği “Zeytin Dalı” harekâtıyla ilgili
olarak değerlendirmelerde bulundu.
Barzani, “Afrin’e Peşmerge göndermek
oradaki meseleyi çözmez” ifadesini
kullandı. Mesud Barzani, röportajda,
“Afrin’de savaş çözüm değil ve tarafların
bundan vazgeçmeli” dedi. Kendince
Türkiye’ye akıl vermeyi de ihmal etmeyen Barzani, “Afrin’de devam eden operasyon
derhal durdurulmalıdır, zira savaş ve çatışma hiç bir çözüme katkı sunmaz.” diye
ifade etti.

PKK yandaşları Almanya’da yürüdü, Alman polisi
sessiz kaldı
Türkiye’nin Afrin’e yönelik, “Zeytin Dalı
Operasyonu’nu” protesto eden terör
örgütü yandaşları Köln’de gösteri
yaptı. Geçtiğimiz günlerde Almanya
havaalanında Türklere saldırmak ve 2
camiye eylem düzenlemek ile gündeme
gelen Almanya’daki PKK yandaşları
Ebertplatz meydanında bir araya geldi.
Terör örgütlerinin çatı kuruluşu NAV DEM
çağrısıyla toplanan göstericiler, Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine
sloganlar attı. Türkiye karşıtı bir çok bölücü örgütün destek verdiği gösteride,
teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri açılarak lehine sloganlar atıldı. Almanya’nın
farklı eyaletlerinden gelen 2 binin üzerinde polis ise güvenlik önlemi alarak gösteriye
eşlik etti.
PKK yandaşları aynen Almanya’da olduğu gibi Londra’da da Türkiye’nin Afrin
operasyonunu protesto etti. İngiliz polisi yürüyüşü izledi.
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Afrin’den ateşlenen roket, Hatay’ın Reyhanlı
ilçesine düştü
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı
Harekatı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinden
PYD/PKK mensuplarınca atılan roket,
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 katlı bir
apartmanın birinci katındaki daireye
isabet etti. Dairede kimsenin yaşamadığı
öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif
yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis,
Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

Harekatta 9. Gün (28 Ocak 2018)
TSK’dan Açıklama
Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince
gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu
ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler
imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından
itibaren etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 484 olmuştur.
Aynı gün akşam saatlerinde TSK
tarafından yapılan ikinci açıklamada;
“Hava Kuvvetleri tarafından gün
içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı
ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii
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olarak kullanılan toplam 20 hedef imha
edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018
tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen
çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden
hayati tehlikesi olmayacak şekilde
iki kahraman silah arkadaşımız
yaralanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş,
hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre gün
içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından
itibaren etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 557 olmuştur.” denildi.

Hatay’a 2 roket daha atıldı...
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bayır mahallesindeki bir evin bahçesine roket atıldı. Ölen yada
yaralanan kimsenin olmadığı olayda fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi
sağlık ekipleri yaptı.

DSG’den ‘Türk uçakları Midanki barajını
bombalıyor’ iddiası
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bayır
mahallesindeki bir evin bahçesine roket
atıldı. Ölen yada yaralanan kimsenin
olmadığı olayda fenalık geçiren
vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık
ekipleri yaptı.
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Tel Abyad’ta yine PKK/PYD flamları asıldı...
Akçakale’nin karşısında bulunan terör
örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel
Abyad’ın yüksek yerlerine, daha önce
ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra
kaldırılan bu bayrakların ardından bugün
aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı.

Burseya Dağı ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı
Harekatı’nda Afrin’in kuzeydoğusunda
stratejik önemdeki Burseya Dağı’nı ele
geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye
Ordusu, Afrin’in kuzeydoğusundaki
Burseya’ya karadan ve havadan taarruz
başlattı. Terör hedefleri yoğun ateş altına
alındı, çatışmalar şiddetlendi.
Zeytin Dalı Harekatı için kritik öneme sahip dağ PYD’den alındı. Ayrıca terör örgütüne
ait tünel ve sığınaklar da ortaya çıkarıldı. Tünellerde teröristlerin gözetleme noktaları,
silahları, haberleşme araçları ve yaşam malzemeleri bulundu. Sığınaklarda örgüte
ait çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Bölgede, PYD’nin geri çekilme sırasında
kurmuş olabileceği tuzaklara karşı arama
ve imha faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Türk
Silahlı Kuvvetleri, harekatın dokuzuncu
gününde 73 PYD ve DAEŞ mensubunun
etkisiz hale getirildiğini açikladı.
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Harekatta 10. Gün (29 Ocak 2018)
TSK’dan Açıklama
Hava Kuvvetleri tarafından gece
süresince gerçekleştirilen hava harekâtı
ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii
olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir.
Harekâta katılan 25 uçak emniyetle
üslerine dönmüşlerdir.
Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen
dört Özgür Suriye Ordusu mensubu
hayati tehlikesi olmayacak şekilde
yaralanmıştır.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından
itibaren etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 597 olmuştur.

KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu
ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef
imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
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Aynı gün akşam saatlerinde TSK
tarafından yapılan ikinci açıklamada;
“Hava
Kuvvetleri
tarafından
gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.”
denildi.

Hatay ve Kilis’e roket atıldı...
Kilis’te zeytin bahçesine roket düştü. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan
olmadı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesin Gültepe mahallesinde ise boş araziye roket düştü.
Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı

Afrin harekatının hedefi...
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ,
Türkiye’nin sınırında ve yanı başında
bir terör devletinin kurulmasına göz
yummasını beklemenin akıl kârı
olmadığını söyledi. Bozdağ, “Afrin
Harekâtı’nın hedefi, Afrin’deki PKK, KCK,
PYD ve YPG ile DEAŞ terör örgütlerini ve
teröristlerini temizlemektir.
Burayı güvenli bir bölge haline getirmek
ve terörden arındırmaktır. Türkiye’nin ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi
egemenliğinin tehdit edilmesine son vermektir. Yanı başımızda terör yuvalarının
güçlenmesini engellemektir. Sadece Türkiye ve Suriye’yi değil İran’ı Irak’ı, bölgede
yaşayan bütün İslam ülkelerindeki huzur ve barışı tehdit eden bir oluşumun önüne
geçmektir” dedi.

Türkiye ile Afrin’de iletişim halindeyiz...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda
Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin’de “sivil kayıplar yaşandığına” ilişkin
iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi. Sözcü Afrin operasyonunun
“dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği” yönündeki iddiaları yineledi.
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Türkiye’nin ABD kuvvetlerinin yerlerini
bildiğini hatırlatan Pentagon sözcüsü
Manning, Koalisyonun Menic’te sadece
Menbic Askeri Konseyi ile ilişkisi olduğunu
ve Konseyin Menbic’i DEAŞ’a karşı
savunmak için kurulduğunu iddia etti.
AA muhabirinin, ABD’nin Türkiye’ye PYD/
PKK unsurlarını Münbiç’ten çıkarma
sözü verdiğini ancak Türkiye’nin
Washington’un bu sözünü tutmadığı
yönündeki açıklamalarını sorması üzerine
konuyla ilgili söz alan Pentagon Sözcüsü
Binbaşı Adrian Rankine-Galloway,
Menbic’in Menbic Askeri Konseyinin
kontrolünde
bulunduğunu ve söz
konusu organizasyonun yüzde 60’ının
Araplardan, geri kalanın ise Kürt, Türkmen
ve Hristiyan Suriyelilerden oluştuğunu ileri
sürdü. Binbaşı Galloway, SDG’nin (PYD/
PKK) Menbic Askeri Konseyini eğittiğini
ve söz konusu konseyin yerel halk
tarafından seçilen sivil yönetimi temsil
ettiğini savundu.

Afrin paylaşımları nedeniyle 311 kişi
gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal
medyadan ‘terör propagandası yaptığı’ iddia edilen 311 kişinin gözaltına alındığını
açıkladı.

Harekatta 11. Gün (30 Ocak 2018)
TSK’dan Açıklama
Sabah saatlerinde yapılan açıklamada; “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen
hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir.
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“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.”
denildi.
TSK aynı gün akşam açıklamasında;
“Bununla birlikte, bir süredir harekatın
meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen
dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın
ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve
iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri
ve yandaşları tarafından yapıldığı,
yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı
da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir
şekilde yürütülmekte olan harekata gölge
düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir.
Harekatın planlama ve icrasında sadece
teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak,
mevzii, silah, araç ve gereçler hedef
alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve
çevrenin zarar görmemesi için her türlü
dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatında
da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef
alınmamaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında
bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına
faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri
arasında bulunmamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında
bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye
de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik
ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat
kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde
bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket
etmektedir.” ifadelerini kullanarak harekat ile ilgili propaganda hususlarına değindi.
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Milli Savunma Bakanı Canikli’den
Meclis’e Afrin brifingi Zeytin Dalı
Harekatı hakkında milletvekillerine bilgi
veren Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, “Bugüne kadar 5’i Türk Silahlı
Kuvvetlerimizden, 24’ü ÖSO mensubu
olmak üzere 29 şehidimiz vardır” dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı
Harekatı’yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Menbic’i işbirliği ile çözebiliriz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
Adrian Galloway, Türkiye’nin Afrin’den
sonraki hedefi olarak açıkladığı
Menbiç’in iş birliği ile çözülebileceğini
söyledi. “Kuzeybatı Suriye’deki durum
nedeniyle endişeliyiz. Tüm tarafları IŞİD’i
yenmeye odaklanmaya ve masum
sivilleri korumaya çağırıyoruz. Ayrıca
PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye herhangi
bir saldırısını da kabul etmeyeceğimizi
belirtmek isterim.”...
“Afrin’deki silahlı gruplar IŞİD’le mücadelede iş birliği yaptığımız gruplardan değil. Bu
konuda onlara silah, eğitim ya da danışman desteği vermedik. Fakat Afrin’de artan
şiddet sivillerin yerinden olması ve ölümleri artırma riski taşıyor.”... “ABD iş birliği yaptığı
gruplarla kapasitesini geliştiriyor, bunun nedeni daha önce IŞİD’den temizlenen
alanları korumak. IŞİD’le mücadele evrildikçe, örgütün Suriye ve Irak’ta yeniden ortaya
çıkmasına mani olmak için yeni yollar aramamız doğal. Bu güç tamamen iç istikrar
amacı taşıyor. Amaç kaçan IŞİD’lilerin Suriye dışına çıkmasına engel olmak” dedi.
Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı
Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin meşru kaygıları ve güvenli bir
sınır vurgusuna dikkat çekerek, ABD kuvvetlerinin varlığının Suriye’yi
istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını söyledi.
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“DSG ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla IŞİD’i yenme operasyonlarıyla sınırlı” diyen
Galloway, “Son gerginliklere tepki olarak DSG’nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının
farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı” dedi.
DSG’nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı
konusunda detay vermeyen Galloway,
örgütün açıklamaları ile ilgili olarak, “SDG
adına konuşmuyorum ancak tüm tarafları
IŞİD’in yenilmesine odaklanmaya,
gerginliği azaltmaya, Suriye savaşını
çözmeye ve sivilleri korumaya
çağırmaya devam ediyoruz” dedi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, birkaç gün önceki
Ortadoğu seyahati sırasında, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ‘askerlerini Münbiç’ten çek’
çağrısına karşılık ‘Şu anda böyle bir değerlendirmemiz yok’ açıklaması yapmıştı.
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning de günlük basın toplantısında ABD’nin
NATO müttefiki Türkiye ile yakın ve devamlı temaslarının olduğunu ve şu
aşamada “ABD askerlerine yönelik bir tehlike hissetmediklerini” ifade etti.
Bu konuyla ilgili sorulara da yanıt veren Binbaşı Galloway, Türkiye ile Suriye sınırında
tansiyonu düşürmek için Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.
Galloway, “Koalisyonun Menbiç’teki tek
resmi ilişkisi, IŞİD’le mücadele etmek için
kurulan ve DSG ile bağlantılı çoğunluğu
Arap kuvvetlerden oluşan Menbiç
Askeri Konseyi’dir. DSG ile daha geniş
ortaklığımız ise sadece IŞİD’i yenmek için
yürüttükleri operasyon ve faaliyetlerle
sınırlıdır” dedi.

TSK Afrin’e Bildiri Attı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan
dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan örgütlere karşı birlik çağrısı yapılırken, “Afrin
Afrinlilerindir” mesajı verildi.
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TSK, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO)
desteğiyle 20 Ocak’tan bu yana
Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında bölge halkına yönelik
Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan
bildirileri havadan attı.
TSK’nın, halka PKK/PYD ve IŞİD’e karşı
birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye
“Besmele” ile başlandı.
“Afrinli krardeşlerimiz” diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve
refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Kilis’e roket atıldı...
Suriye’nin Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinden ateşlendiği
belirtilen bir roket, Kilis’in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi’ndeki zeytinliğe
düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından
bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin’e
gerçekleştirdiği harekat 11. gününde.
Harekatta en son olarak Kilis’in karşısında
bulunan Burseya Dağı ele geçirilmişti.
YPG’nin Burseya Dağı’ndan Kilis’e
ve Azez’e roketli saldırı düzenlediği
belirtiliyordu.

İdlib’te TSK konvoyuna saldırı
TSK’dan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri
kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya,
bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği,
konvoyda görevli bir sivil görevlinin şehit olduğu, bir asker ile bir sivil görevli personelin
yaralandığı bildirildi.
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Açıklamada,
“Saldırıda
hayatını
kaybeden aziz şehidimize Allah’tan
rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır;
yaralanan kahraman arkadaşlarımıza
acil şifalar dileriz” denildi.

Harekatta 12. Gün (31 Ocak 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK onikinci günde yaptığı açıklamada
“Hava
Kuvvetleri
tarafından
gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu
ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef
imha edilmiştir.
Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712
olmuştur.”dedi.
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PKK’nın Afrin’den sivillere attığı füzeler,
ölü ve yaralılar...
PKK/YPG terör örgütü Zeytin Dalı harekatı
vbaşladıktan sonra Afrin çevresindeki
Türk yerleşim birimlerine füze saldırıları
gerçekleştiriliyor. 31 Ocak’ta Yehyanlı’ya
5, Kırıkhan’a atılan 1 füze saldırısı dahil
12 günde 52 roket/havan saldırısında
2’si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti 73 kişi
yaralandı. En son kayıp dün Reyhanlı’da
yaşandı ve 17 yaşında bir genç kız hayatını
kaybetti.

Teröistbaşının anıtı imha edildi, altından
sığınak çıktı
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca,
Afrin’de Bülbül dağı sırtlarında
provokasyon amacıyla inşa edilen terör
örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde
anıtı, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında
yerli üretim silahlı insansız hava aracı
(SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.
Sözde anıtın altından sığınak ve barınak
çıktı.

IKBY’den Afrin operasyonuna kınama ve
BM’ye çağrı...
IKBY
Parlamentosu
dün
Afrin
gündemiyle
toplandı.
Parlamento
TSK’nın Afrin’e düzenlediği operasyonu
kınadığını açıkladı. Parlamentonun
yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler
(BM) ve uluslararası toplumdan Zeytin
Dalı operasyonuna karşı acil tavır
talebinde bulunuldu. Birkaç gün önce
İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye açıklama
yapan Mesut Barzani, operasyonların
durmasını istemişti.
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Parlamento, Kuzey Irak ile PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgeler arasında bulunan
sınır kapılarının açık tutulmasını kararlaştırdı. Barzani yönetimi, Afrin’e ulaştırılacak
insani yardım ve sağlık malzemelerini gerekçe gösterdi.

Afrin Sözde Kantonu Eş Başbakanı: Afrin’in
savunulması için Suriye yönetimine çağrı yaptık
PYD’nin ilan ettiği ancak kimsenin tanımadığı sözde Afrin Kantonu’nun Eş Başbakanı
Hevi Mustafa Afrin’in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarını söyledi.
YPG’nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke ise bu konuda rejime çağrıda bulunmadıklarını
ayrıca kentin Suriye ordusuna teslimi ilgili Rusya ile görüşme yapılmadığını belirtti.
Afrin’in Suriye rejimine teslim edileceğiyle ilgili iddiar üzerine Türkiye’nin PKK’nın Suriye
uzantısı olarak gördüğü PYD’nin ilan ettiği ancak kimsenin henüz tanımadığı Afrin
Kantonu’nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa
Sputnik’e konuştu. Afrin’in Suriye ordusuna
teslim edilmesiyle ilgili Rusya ile herhangi
bir görüşmenin olmadığını dile getiren
Mustafa, şöyle devam etti: “Afrin’in teslim
edilmesiyle ilgili görüşmelerin olduğu
iddiası yalan. Bu konuda çıkan haberler
gerçeği yansıtmıyor. Biz Afrin’i rejime
teslim etmediğimiz için Afrin’e saldırılar
oldu”.
Afrin’in savunulması için Suriye ordusuna
çağrıda bulunduklarına dikkat çeken
Mustafa, “ Evet biz Suriye ordusunu Afrin
için çağırdık. Biz 6 yıldır Suriye’nin birliği için
uğraşıyoruz. Suriye yönetimi eğer Türkiye
saldırı yaparsa biz karşılık veririz diyordu.
Biz de Suriye yönetimine çağrı yaparak
‘ Türkiye saldırı yapıyor, gel savun’ dedik.
Biz dedik ki ‘Afrin Suriye’nin bir parçasıdır’.
Suriye yönetimi Afrin konusunda neden
sessiz kalıyor? Afrin’e yönelik saldırıların
durması için diplomatik görüşmelerimiz
oluyor ancak henüz bir sonuç yok”
ifadelerini kullandı.
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Harekatta 13. Gün (01 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK tarafından sabah saatlerinde yapılan
açıklamada; “Hava Kuvvetleri tarafından
gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait sığınak, barınak, mühimmat deposu
ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef
imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar
emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur.”
denildi.
Aynı gün akşam saatlerinde yapılan
açıklamada ise TSK; “Hava Kuvvetleri
tarafından gerçekleştirilen hava
harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak,

mühimmat deposu ve silah mevzii
olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle
üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında
bölgeden elde edilen bilgilere göre
21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur.”
ifadelerini kullandı.
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Harekatta Son Durum
ÖSO ve TSK, Bülbül bölgesindeki Darmık
Dağı’nın eteklerinde yer alan Ali Kar ve
Zara teröristlerden aldı. Böylece kuzey
cephesinde Şeyh Obası’ndan Şinkal’e
kadar olan kısım birleştirildi. Öte yandan
günün ilerleyen saatlerinde Bülbül
bölgesindeki terör kampı da ele geçirildi.
Çatışmalar bu bölgede yoğunlaşırken,
kampın ele geçirilmesinden dakikalar
sonra Bülbül kasabasının YPG’li teröristlerden alındığı bilgisi geldi. Böylece Afrin
yolundaki en önemli yerlerden birisi TSK ve ÖSO’nun kontrolüne geçmiş oldu.

Pentagon sözcülerinden açıklamalar...
Afrin’den atılan roketlere ilişkin olarak;
Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu
spesifik saldırı ile ilgili bilgimiz yok ancak
PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarını
elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin
etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile
çalışıyoruz.
AA muhabirinin PYD/PKK’nın paravanı
SDG’ya verilen ağır silahların
toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak
“Bu silahların toplama işlemi başladı mı
bu konuda ne aşamadasınız?” sorusuna
ise Korg. McKenize “Bu silahlar DEAŞ ile
operasyon bittiğinde toplanacak - ki
biliyorsunuz DEAŞ’a karşı operasyonlar
Fırat Vadisinde devam ediyor - bu
ekipmanlar orada SDG tarafından iyi
amaçlarla kullanılıyor” şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin bulunduğu noktadan daha ileri
gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı
hedeflemediği anlamına geliyor...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron,
kendisinin
Afrin’de
gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile
ilgili sarf ettiği “işgale dönüşmemeli”
sözlerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’ndan gelen tepkinin,
“muhtemelen Türkiye’nin bulunduğu
noktadan daha ileri gitme veya bölgede
uzun süre kalmayı hedeflemediği” anlamı
taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin sınırında
yaptığı operasyonların, güvenliğini
sağlamak ve DEAŞ ile mücadele için
“meşru bir hak” olduğunu aktaran Macron, ancak “operasyonların yönünün
değişmesi ve işgal halini almasında tepkinin farklı olacağını” sözlerine ekledi.

PYD/PKK’dan Kilis ve Hatay’a roketli saldırı:
5 yaralı...
Alınan ilk bilgilere göre, Afrin’deki terör
örgütü PYD/PKK mensuplarınca işgal
edilen alanlardan saat 17.40 sıralarında
atılan roket, Polatpaşa Mahallesi’nde bir
iş yerine isabet etti.
Güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme
yapmasının ardından, sağlık ekipleri
söz konusu iş yerinden 4 yaralı çıkardı.
Ambulansa alınan yaralı, Kilis Devlet
Hastanesine kaldırıldı.
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK’nın roketli saldırısına ilişkin,
“Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı.” dedi. Tekinarslan,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin’deki teröristlerce kent
merkezine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı.
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“Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet
etti, 4 kişi yaralandı.” diyen Tekinarslan,
ambulanslarla hastanelere kaldırılan
yaralıların tedavisine başlandığını, polis
ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü
söyledi. Bu arada, sınır birliklerince
roketlerin atıldığı noktalar tespit edildi
ve misliyle karşılık verildi. Top atışları kent
merkezinden de duyuldu. “Yaralı sayısı 5’e
yükseldi, hayati tehlikesi olan yok”
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK’nın roketli saldırısında yaralı
sayısının 5’e yükseldiğini bildirdi. Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
akşam saatlerinde Afrin’deki teröristlerce kent merkezinde bir lokanta ve bir eve
roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini
ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, “Yaralı sayısı 5’e yükseldi,
hayati tehlikesi olan yok.” dedi.
Suriye’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK kontrolündeki alandan teröristlerce Hatay’ın
Reyhanlı ilçesine atılan roket mezarlığa isabet etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin
Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK’lı teröristler tarafından atılan
roket, Reyhanlı-Cilvegözü karayolunda bulunan Reyhanlı Asri Mezarlığı’na düştü.
Roketin boş alana isabet ettiği saldırıda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.
Güvenlik güçleri roketin düştüğü yerlerde inceleme başlattı. Saldırının hemen
ardından Reyhanlı ilçesindeki hudut birliklerinde konuşlu roketatar rampalarıyla
Afrin kırsalındaki terör hedeflerine çok sayıda atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Boş araziye düşen ve patlamayan roket, can ve mal kaybına yol açmadı. Alınan
bilgiye göre, Afrin kırsalındaki teröristler tarafından gece atılan ve Ekrem Çetin
Mahallesi’ndeki boş araziye düşen roket
patlamadı.
Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken,
roket mermisinin düştüğü alanda çukur
oluştu. Patlamayan roketin etrafında
tedbir alan polis ekipleri, mühimmatı
incelemek üzere olay yerinden kaldırdı.
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Alman parlamentosunda skandal görüntü!
Boyunlarına PKK paçavralarını astılar
Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu.
Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an
önce durdurulmasını istedi.
Alman Federal Meclisi bugünkü
oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği
üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
Suriye’nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve
DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği
Zeytin DalıHarekatı ele alındı.
Türkiye’nin harekata bir an önce son
vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.
Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi,
Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi.
Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei’i Afrin harekatına
karşı susmakla suçlayıp ‘susmak Erdoğan’a diz çökmektir’ dedi.

Fransa: Afrin’deki siviller için endişeliyiz
Fransız Dışişleri’nin açıklamasında,
“Fransa,
Türkiye’nin
Afrin’deki
müdahalesiyle ilgili endişelerini bir
kez daha hatırlatıyor. Bu müdahale,
Türkiye’nin kendi güvenliğiyle ilgili meşru
çekinceleri nedeniyle haklı gösterilebilse
de, Suriye halkının insani durumunu
kötüleştirmemelidir” ifadelerine yer
verildi.
‘Bilinçli olarak sivilleri, sağlık merkezlerini ve personelini hedef alan saldırıların’
uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu savunan bakanlık, Fransa’nın desteklediği
BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2286 sayılı kararının çatışmalar sırasında sağlık
kuruluşlarının ve personelinin korunmasını talep ettiğini anımsattı.
Fransız Dışişleri, mevcut durumun düzeltilmesi için partner ülkeler arasında yakın
koordinasyon çağrısında da bulundu.

60

ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye: Zeytin Dalı Harekatı, saldırganlık ve
işgal eylemi
Türk ordusunun Suriye’nin kuzeyinde Afrin’e
yönelik düzenlediği Zeytin Dalı adlı askeri
harekatın ‘Suriye Cumhuriyeti’ne yönelik
aleni bir saldırı olduğunu’ dile getiren
Suriye Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı
yaptı: “Suriye topraklarında bulunan,
hükümetin onaylamadığı her türlü askeri
güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir.’’
Suriye Dışişleri Bakanlığı ‘’Suriye hükümeti,
buna uygun yanıt verecektir” uyarısında
bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak’ta
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Zeytin Dalı
Harekatı’nın başlatıldığını duyurmuştu.
Suriye hükümeti, ‘Suriye’nin ayrılmaz parçası’ olarak kabul ettiği Afrin’e yönelik
harekatı kınamıştı.

Türkiye’den Afrinlilere üç dilde SMS:
‘Teröristlerden uzak durun’
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça
ve Kürtçe SMS’ler gönderildi.
Mesajlarda, “Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına,
sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin
zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin
Afrinlilerindir. Allah’ın izniyle Afrin’de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu
günlere” ifadeleri yer aldı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefinin anımsatıldığı mesajlarda, “Afrinli kardeşlerimiz!
Afrin’e ve bölgeye barış, huzur, güven ve refah getirmek için gayret gösteriyoruz.
Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin
baskı ve zulmüne son verme zamanı” ifadeleri yer aldı.
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Partnerimiz YPG’nin dikkatinin dağılmasını
istemeyiz...
ABD’den, Savunma Bakanı James
Mattis’in Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’yla
ilgili kullandığı ‘’Türkiye’nin Suriye’deki
operasyonları, IŞİD’in yenilmesinin
garantiye alınması çabalarından dikkati
dağıtıyor’’ ifadesine benzer açıklamalar
gelmeye devam ediyor. ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
Komutanı Joseph Votel, Türkiye’nin
Afrin’deki operasyonuna rağmen YPG
ile iş birliğine devam edileceğini söyledi.
AP ajansının aktardığına göre IŞİD
karşıtı koalisyon yetkilileri, harekatın
‘Fırat Vadisi’nde Irak- Suriye sınırı
boyunca elde edilen kazanımları
istikrarsızlaştırabileceği’ görüşünde.
Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan
olan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye
sınırındaki Kaim kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı
açıklamada, Afrin’deki harekatın IŞİD’in diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden
‘büyük endişe’ duyduğunu söyledi.
YPG’yi kasteden Funk “Partnerimizin
dikkatinin dağılmasını istemem. Bu,
Suriye tarafında IŞİD’e karşı aralıksız
devam eden bir mücadele” dedi. Irak’ın
batısında görev yapan Yarbay Brandon
Payne de YPG’lilerin Afrin’deki harekata
odaklanması durumunda savaşçılarını
sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi.
Böylesi bir senaryonun IŞİD’i asıl odak
noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte
manevra alanı yaratacağını belirten
Payne “Bunu yapmak istemiyoruz”
ifadesini kullandı.
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Harekatta 14. Gün (02 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve ÖSO’nun yavaş ancak temkinli
ilerleyişi sürüyor. Afrin’i Türkiye ile
olan sınırının yay şeklinde tamamının
birleştirilerek kapatılmasına yönelik
operasyonlar sürüyor. Etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 897.
Darmık Gağına Türk bayrağı dikildi.
Afrin’de meskûn mahal harekâtına
hazırlanan TSK’nın, operasyon için
Güneydoğu’da, özellikle Diyarbakır Sur’da
deneyim kazanmış özel birlikler, MAK’lar
ve METİ timlerini kullanacağı belirtiliyor.

Münbiç temizlenmezse oraya gireceğiz
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olası
Münbiç operasyonu hakkında ABD’yi
uyararak, “Münbiç teröristlerden
temizlenmezse oraya da gireceğiz
ve teröristlerden temizleyeceğiz”
dedi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ Afrin operasyonu
ve Münbiç’in durumu konusundan çok
önemli açıklamalarda bulundu.
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ABD’ye Münbiç uyarısı yapan Bozdağ,
“Münbiç’i teröristlerden arındırmazlarsa,
oradaki teröristleri oradan çıkartmazlarsa
veya teröristler çekilmezse biz Münbiç’e
de gireceğiz ve orayı da teröristlerden
temizleyeceğiz” dedi. Bozdağ şunları
söyledi: Türkiye’nin Kuzey Suriye’de olup
bitenler konusundaki tutumu çok net.
Sınırımızda bir terör örgütü, teröristler
ve bu teröristlerin oluşturduğu bir terör
yapılanması ve terör koridoru istemiyoruz.
Çünkü terör örgütünün sınırda varlığı hem sınır güvenliğimizi hem sınır boyu yaşayan
vatandaşlarımızın güvenliğini hem
de ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit
ediyor. Türkiye, böyle bir tehdidin orada
büyümesine ve gelişmesine ve sürekli
ülkesini tehdit etmesine izin vermez, izin
veremez. Biz başlangıçtan beri ABD’li
yetkililere bunu çok net söyledik.

Bir terör örgütüyle bunu yapmayın.

PYD/YPG eşittir PKK’dır. Bunlara destek
vermek PKK’ya destek vermektir. ABD’ye
‘Yapmayın. Bölgede ateşin büyümesine
yardım etmeyin. Gelin DEAŞ’la etkin
mücadeleyi Türkiye ABD beraber yapalım.

Bir terör örgütünü etkisiz hale getirmek için başka bir terör örgütünü kullanmak
çok büyük bir felakettir. Vahim bir hatadır.
Telafisi güç bir yanlıştır. Yapmayın’ dedik.
Ama onlar bize dediler ki ‘Biz bunlarla
isteyerek bir işbirliği kurmuyoruz. Bu
bizim için bir tercih değil bir zarurettir.
Sadece bir hedef için beraber oluyoruz.
DEAŞ’ı imha ettikten sonra bu işbirliği
bitecek. Silahları tek tek toplayacağız’
dediler. Ama ABD’nin Türkiye’ye verdiği
sözleri tutmadığını hep gördük. Fırat’ın
Batısına geçmeyecekti, geçti. Silahlar
toplanacaktı ve daha sonra Sayın
Trump, ‘Biz silah artık vermeyeceğiz’
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dedi. Bu sözün üzerinden daha kısa
bir süre geçmeden yüzlerce tır silah
yine verildi. Hem Afrin’de hem de diğer
yerlerde bu terör örgütü hem eğitilerek
hem donatılarak hem silah verilerek
desteklendi ve güçlendirildi. Bu bölgeyi
biz terör örgütü PKK/PYD/YPG’den
temizleyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı’nı
onun için yaptık.
Şimdi çok net söylüyoruz. Münbiç’i
teröristlerden arındırmazlarsa, oradaki
teröristleri oradan çıkartmazlarsa veya teröristler çekilmezse biz Münbiç’e de
gireceğiz ve orayı da teröristlerden temizleyeceğiz. Sınır boyunca terör devletinin,
terör risklerden oluşan bir terörist ordusunun oluşmasına Türkiye asla izin vermez,
veremez. Çünkü bu Türkiye için varoluşsal meseledir. Bir beka meselesidir. Bizim bu
terör örgütlerine bakışımızı değiştirmesini kimsenin bizden beklememesi lazım.
Herkesin bu terör örgütleri konusunda Türkiye’yi anlaması ve Türkiye’nin güvenlik
kaygılarını ve beka konusundaki yaklaşımını dikkate alması gerekir. Kimse bu konuda
bizi iknaya uğraşmasın, edemezler.

Afrin operasyonu IŞİD’le mücadelede dikkatleri
dağıtıyor
ABD Savunma bakanı Mattis, Afrin’de
PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı
Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına
yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.
Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli
Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile
görüştüğünü belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip
girmeyeceğine yönelik sorular üzerine
Mattis, “Bunları şimdi konuşmayacağım.
Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç
kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri
daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece
şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur. Ancak
bunu kamuoyuna açıklamak doğru olmaz”.
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Kilis ve Reyhanlı’ya 9 roket
2 ölü, 18 yaralı... Afrin’den roket saldırıları
devem ediyor. Dün toplam 9 roket saldırısı
oldu. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti,
18 kişi de yaralandı. Böylece roket
saldırılarında hayatını kaybedenlerin
sayısı 7 oldu, yaralı sayısı 100’ü geçti.
Atılan roket sayısı da 100’e yaklaştı.

Rejim ile PYD/YPG’nin pazarlığı...
Zeytin Dalı Harekatı’nda 14 gün geride
kalırken, köşeye sıkışan terör örgütü
PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG, Şam rejimi
ile pazarlık girişimlerini sürdürüyor.
İddiaya göre, PYD-YPG terör örgütü,
Suriye istihbaratı ile 9 kez doğrudan, 1 kez
de bölgedeki Arap aşiretleri aracılığıyla
görüştü. Afrin kent yönetimini 7 şartla
devretmek isteyen terör örgütü, merkeze
bağlı güçlendirilmiş yerel yönetim modeli
talep etti.
Suriye rejiminin hiçbir şartı kabul etmediği, tam tersine terör örgütünün sıkışmışlığını
fırsata çevirerek Deyrizor ile Rakka’yı da Afrin ile birlikte devretmesini istediği öğrenildi.
Terör örgütü PYD-YPG’nin ise Deyrizor ile Rakka kentleri hususunda “kendi başına
karar veremeyeceğini” ilettiği ileri sürüldü.

‘Afrin’de siviller hedef alınıyor’ haberleri
kara propaganda...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin
Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı
yönündeki haberleri yalanlayarak
tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi, bu
operasyonda da Türkiye’nin sivillere karşı
dikkatli davrandığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
“Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef
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alındığı yönünde son zamanda yabancı
medya organlarında çıkan asılsız
iddialar hakkındaki” bir soruya cevaben
yazılı açıklama yaptı. Son zamanlarda
yabancı medya organlarında Zeytin Dalı
Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı ve
sivil kayıpların meydana geldiği yönünde
haberlerin çıktığını ifade eden Aksoy, bu
haberleri “gerçekle ilgisi olmayan, kara
propaganda niteliğinde haberler” olarak
nitelendirdi. “Harekatın planlama ve icrasında, Afrin bölgesinde konuşlanan terör
örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak,
mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için
gereken her türlü tedbir alınmaktadır” diyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere
yer verdi: “Esasen PKK/KCK/PYD-YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakta,
bölgeden ayrılmalarına izin vermemekte, çocukları bile zorla silah altına alarak
çatışma alanına sürmekte ve DEAŞ mensuplarını da kendi saflarında çatışmaya
zorlamaktadır.
Terör örgütü, harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristleri masum siviller gibi
gösterme gayreti içindedir. Aynı terör örgütü, harekâtın başlangıcından itibaren
Hatay ve Kilis illerimize birçok roket
saldırısı düzenleyerek bugüne kadar 5
vatandaşımızın ölümüne, çok sayıda
vatandaşımızın yaralanmasına sebep
olmuştur.

Harekatta 15. Gün
(03 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri
karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı
Kuvvetlerince (TSK) ATAK helikopterleri ve
obüslerle ateş altına alındığı bildiriliyor.
Ayrıca Burseya Dağı ile Darmık Dağı
arasını birleştirmeye yönelik operasyon
yürütüldüğü ifade ediliyor. Reyhanlı
ve Kilis’e roket saldırıları düzenleyen
YPG’li teröristler, dün Azez’i hedef aldı.
Çarşıya isabet eden füze biri ağır dört
kişinin yaralanmasına yol açtı. TSK,
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harekatta bir tankın saldırıya uğradığını
açıkladı. Açıklamada, “Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018
tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz
bölgesinde harekâta katılan bir tankımız,
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı
neticesinde isabet almıştır” denildi.
Harekat başladığından buyana 16. gün
sabahı yani 04 Şubat sabahı itibariyle
543 hedef imha edilmiş en az 932 terörist
öldürülmüştür. 03 Şubat 2018 tarihinde, 1 asker terör örgütüyle girilen çatışmada,
2 asker Kilis hudut bölgesindeki sınır karakoluna yapılan aynı terör örgütü unsurları
tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 5 asker ise Afrin Şeyh Horoz mevkinde
bir tankın tanksavar güdümlü füzeyle vurulması sonucunda şehit olmuştur.

Fransız ajanstan skandal
YPG/PKK paylaşımı!
Avrupa’nın önde gelen haber
ajanslarından AFP büyük bir skandala
imza attı. YPG/PKK’lı teröristlere
destek verircesine örgütün söylemlerini
haberleştiren ajans, Türkiye’yi DEAŞ ile bir
tutarak büyük bir algı operasyonunun
parçası oldu.
Fransa’da bir haber ajansı, terör örgütü
YPG/PKK’li teröristlerin söylediklerini
doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada
geniş kitlelere ulaşan haber ajansı
‘Agence France-Presse’(AFP), Afrin’deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.
PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı
davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye’nin yaptıklarının DEAŞ’ın yaptıklarıyla
aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.
Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları,
‘onurlarını’ kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.
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Harekatta 16. Gün (04 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’in batısındaki
Raco beldesine bağlı stratejik öneme
sahip olan 1027. tepesini başlattıkları
operasyonla PYD/PKK’dan temizledi.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri harekatın başından bu yana PYD/
PKK işgalindeki Afrin’in beş beldesinde 1’i
belde merkezi, 21’i köy, biri köy altı yerleşim
ve 10’u stratejik dağ veya tepe olmak
üzere 33 noktayı örgütten kurtarmış
oldu. Harekatın başından buyana bu
sabah itibariyle etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 947 oldu. Özgür Suriye
Ordusu unsurları Afrin’de durdurdukları
bir tankerin içinde binlerce mühimmat
buldu. Ele geçirilen silahların arasında
YPG’nin en önemli eylem tehditlerinden
Konkurs anti tank füzeleri de var.
- 2 şehit daha... Genelkurmay
Başkanlığından yapılan bilgilendirmede,
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
unsurlarına karşı bugün gerçekleştirilen
operasyonlarda iki askerin şehit olduğu,
beş askerin yaralandığı belirtildi. Şehit
ve yaralıların Hatay’ın Afrin sınırındaki
Erol Çavus Karakolu’na yapılan havan
topu saldırısında yaşandığı bildiriliyor. Bu
olay sonrası Zeytin Dalı harekatında şehit
sayısı 15 oldu.
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Hatay ve Kilis’e PKK/PYD Saldırıları
Başbakan Yıldırım: ‘Hatay’a 60, Kilis’e
34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şehit, 113 yaralımız
var. 15 günde 538 hedef imha edildi,
935 terörist etkisiz hale getirildi.
Vatandaşımızın atılan roketlerden
moral bozukluğu yok, aksine hırslanmış
durumdadır. Böyle bir milletin evladı
olmaktan gurur duydum’ dedi.
Yıldırım: “Afrin’de PKK/YPG ve DEAŞ
örgütlerinin zulmünden inleyen Suriyeli kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak
için kahraman Mehmetçik ve polislerimiz canla başla çalışıyorlar. Allah muvaffak
etsin hepsi ile gurur duyuyoruz. 81 milyon vatandaşı için değil, güneyinde yaşayan
milyonlarca Müslüman kardeşinin huzuru için mücadele vermektedir. Müttefik
ülkelerin bu terör örgütleri ile iş tutması milletimizi ve bizi rahatsız ediyor. Bugün
atılan füzelerin silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Terör örgütleri ile işbirliği
yapmayın. İnsan öldürmekten başka bir şey yapmayan terör örgütleri ile hiçbir yere
varamazsınız. Türkiye bölgeye barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor.”

PYD/PKK Azez’deki mülteci kamplarına
saldırdı
AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre,
Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen
Azez bölgesinde bulunan mülteci
kamplarına Afrin’deki terör örgütü PYD/
PKK unsurları tarafından bugün öğle
saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.
Kilis ilinin karşısında bulunan kampları
hedef alan terör saldırısında kullanılan
roketlerin boş araziye düştüğü bildirildi.
Saldırının ardından 200 bin mültecinin
yaşadığı kamplarda ciddi bir panik yaşandı. 2011 yılından bu yana devam eden
savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin misafir edildiği
kamplarda, Rakka, Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke bölgesinden gelen
mülteciler bulunuyor.
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PYD/PKK mensupları dün Afrin’in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez
ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlatmış ve 4 sivil yaralanmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın başından bu yana terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis
ve Hatay’a bağlı Reyhanlı ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez ve Mare
beldelerine sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.

Harekatta 17. Gün (05 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından buyana PYD/
PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde 1’i
belde merkezi, 23’ü köy, 1’iköy altı yerleşim
ve 11’i stratejik dağ veya tepe olmak üzere
36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 947 oldu. Zeytin
Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat
2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı
bölgesinde harekâta katılan bir tankımız,
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar
saldırısı neticesinde isabet aldı. Hafif
hasar alan tankımızda personel zayiatı
bulunmamaktadır.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat
2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen

havan saldırısı neticesinde bir asker şehit
olmuştur. Toplam şehit asker sayısı 16
oldu.
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Türkiye NATO’yu bilgilendiriyor...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve diğer Türk yetkililerle yaptığım
görüşmelerde, uluslararası koalisyon
temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması
için Suriye’de kara harekâtı düzenleyen
ülkeler arasında temas kurulmasının ne
kadar önemli olduğunu dile getirdim.
Herkesin bunu anladığını düşünüyorum
ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz.
Türkiye, Afrin harekâtı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek” dedi.

Harekata son verin, politikanızı gözden geçirin...
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram
Kasımi, haftalık basın toplantısında
Türkiye’nin Afrin harekâtını değerlendirdi.
Kasımi, harekâta ‘derhal son verilmesi’
çağrısı yaptı.
Kasımi,
Türkiye’nin
Suriye’nin
egemenliğine saygı duyması gerektiğini
belirtti. Reuters’ın IRNA haber ajansından
aktardığına göre Kasımi, “Türkiye’nin askeri operasyonunun devam etmesi Suriye’ye
istikrarsızlığın ve terörizmin dönmesinin önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.
Kasımi, “Ankara politikasını gözden geçirmelidir” dedi. İranlı diplomat, Suriye’yle
ilgili gelişmelerin Astana süreci kapsamında ele alınması çağrısı da yaptı.

Azez’e füzeli saldırı..

Türkiye sınırındaki Azez ilçesine
düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını
kaybettiği, 5’inin yaralandığı iddia edildi.
Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından
Ebu Muhammed AA muhabirine
yaptığı açıklamada, durumu ağır olan
yaralılardan 3’ünü ilk müdahalenin
ardından çevre ve Türkiye’deki
hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Türkiye sınırındaki
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Azez’e roket saldırılarının sıklaştığı biliniyor. Azez, Afrin operasyonunda yer alan TSK
birliklerinin kullandığı güzergahlar arasında.

Menbiç’ten çekilme planımız yok...
Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD
askerlerinin Türkiye’nin Afrin’den sonraki
hedef olarak açıkladığı Menbiç’ten
çekilme gibi bir planı olmadığını
ifade ederken ‘Türkiye ile çatışma
olmaması için temasların sürdüğünü’
aktardı. Pahon’un açıklamaları özetle
şöyle: Türklerin Afrin’den Menbiç’e
geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda
gerçekten kaygılıyız.
Bunun DEAŞ ile mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. Bu, bugüne kadar ortaya
koyduğumuz çalışmanın büyük ölçüde dikkatini dağıtacak bir şey. Türkiye’nin terörizm
ve sınırlarındaki terör grupları konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunun
tamamen farkındayız. Türkiye ile elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışıyoruz ancak bu
operasyon (Zeytin Dalı) IŞİD’e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden
olacak bir potansiyel taşıyor. PKK, ABD için yabancı bir terör örgütüdür. Ne PKK’yı ne
de onunla aynı hizadakileri destekliyoruz. Bizim birlikte savaştıklarımız güvenlik
taramasından geçmiş Suriye muhalefetinin üyeleri. Eğer bu birimler IŞİD dışında
bir şeye odaklanmaya karar verirlerse – ki bu Türkiye de olabilir, rejim de olabilir –
destekleri kesilir. Menbic’ten çekime konusu şu anda planladığımız bir şey değil.

PKK’lılar Alman Meclisi önünde çadır açtı...
Almanya’da terör örgütü PYD/PKK
yandaşları başkent Berlin’deki Federal
Meclis (Bundestag) önünde çadır
açarak, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na
karşı propaganda yaptı.
Terör örgütü yandaşlarının Almanya’da
yasaklanan Öcalan posterlerini
kullanmamaları ancak PYD/PKK’nın
uzantısı YPG’nin paçavralarını çadıra
asmaları dikkati çekti. Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti’nin
desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.
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Harekatta 18. Gün (06 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama

Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970’e yükseldiği duyuruldu.

Harekat sona erdirilmeli...
ABD’nin Suriye’deki varlığı ve Türkiye’nin
terör örgütü PYD/PKK’ya karşı başlattığı
Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir soru
üzerine İran Cumhurbaşkanı Ruhani,
şunları söyledi:
“ABD’nin Suriye’deki mevcudiyetini
kınıyoruz. Çünkü amaç ve hedefleri
dürüstçe değil. ABD, Suriye’yi
parçalamanın peşinde. Türkiye’nin attığı
adımlarla ilgili yaklaşımımız da ilkeseldir.
Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin toprağına girerken o ülkenin devleti ve halkından
izin almalıdır. Biz Türkiye’nin Suriye’ye girmesine bu açıdan bakıyoruz. O nedenle
arzumuz Türkiye’nin askeri operasyonlarının sona ermesidir”.

Fırat’ın doğusundan gelen PKK/YPG konvoyu
Afrin’de...
PYD/PKK, geçen hafta Suriye’nin
kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde,
Afrin’e
“dayanışma
konvoyu”
tertipleyeceğini duyurmuştu.
AA’nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir
kaynaklarının verdiği bilgiye göre,
PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye,
Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye
gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen
çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab’a (Kobani) ulaştı.
Aynularab’da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan
oluşan konvoy da önceki gece geç saatlerde Afrin’e girdi. Beşşar Esad rejiminin
kontrolündeki yollardan geçerek Afrin’e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı
görüldü. Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer
aldı.
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PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı
Suriye’nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh
Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG’li
teröristlerin saldırısında zehirli gazdan
etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
mensubu 7’si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.
Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor
gazı kullanıldığını ileri sürdü.

Harekatta 19. Gün (07 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta öldürülen terörist sayısı 999
oldu. Afrin’de 1 elde, 24 köy, 3 köy altı
yerleşim, 12 stratejik dağ ve tepe olmak
üzere toplamda 40 nokta kurtarıldı.
Dün Şeyh Huruz köyü kurtarıldı. Suriye’nin
Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında
çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye
Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmetçik,
teröristlerin ÖSO’ya bağlı güçlerin
bulunduğu mevziye bombalı araçla
yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank
atışıyla engelledi. Tank atışıyla bomba
yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi
tarafından görüntülendi.

07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül
güneybatısı ve El Maski civarında bulunan
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik
PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde
iki asker şehit olmuştur. Saldırıda 11 askerin de yaralandığı bildiriliyor. Şehit sayısı
toplamda 18’e yükseldi.
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Fransa: Uluslararası hukuku ihlal eden Türkiye,
savaşa savaş eklemesin
Fransa Dışişleri Bakanı, Zeytin Dalı
Harekatı’nda sivillerin öldürüldüğünü ve
bunun kınanması gerektiğini söyledi. Le
Drian, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal
ettiğini iddia ederek Suriye’deki savaşın
daha da büyütülmemesi çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un Ankara’ya “Afrin’e harekat
Suriye’nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemeli” uyarısından bir hafta sonra Dışişleri
Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan ikaz geldi.
Türkiye hükümetine ‘bölgedeki savaşa
savaş eklememesi’ çağrısı yapan Fransız
bakan, “Sınırlarında güvenliği sağlamak
sivilleri öldürmek anlamına gelmez ve
bunun kınanması gerekir’’ çıkışını yaptı.
Daha önce de Türk mevkidaşı Mevlüt
Çavuşoğlu’yla görüşüp Ankara’ya itidalli
davranması çağrısında bulunmuş olan
Le Drian, “Türkiye, Şam rejimi, İran ve
Doğu Guta ile İdlib’e saldıranlar, uluslararası hukuku ihlal ediyor” iddiasında bulundu.

Ruhani’den Çavuşoğlu’na: Hiçbir ülke kendisini
komşularının tehdidi altında hissetmemeli
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile
yaptığı görüşmenin ardından yaptığı
açıklamada, ülke sınırlarının değişimine
yol açacak herhangi bir değişime karşı
olduğunu ifade ederek, hiçbir ülkenin
kendisini komşularının tehdidi altında
hissetmemesi gerektiğini dile getirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Tahran
ziyareti
kapsamında yaptığı temaslardan biri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı
görüşme oldu. Görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmelerde Ruhani, terörizme
karşı savaş ile bölgesel istikrar ve güvenliği sürdürmenin önemine dikkat çekti.
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Ruhani, “Ülkelerin bağımsızlığını saklı
tutması ve coğrafi sınırlarını koruyabilmesi,
bölgede güvenliğin tesis edilmesini
sağlayacaktır. Çabalarımızı ve attığımız
adımları, hiçbir ülkenin komşularının
tehdidi altında hissetmeyeceği
şekilde belirlemeliyiz. Ancak ne yazık ki
günümüzde belirli taraflar bölgedeki
coğrafi sınırları değiştirmeye çalışmakta
ve Irak’ın kuzeyindeki yenilgilerini takiben
Kuzey Suriye’de dolap çevirmektedir”
ifadelerini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cavad
Zarif’in bugünkü görüşmede Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin
sonuçlarını değerlendirdiği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında taraflar, başta
ekonomi ve kültür alanlarında olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirme yollarıyla ilgili
fikir teatisinde bulundu. Görüşmede ele alınan konulardan biri de, Soçi’de yapılan
Suriye toplantısının sonuçları dahil bölgedeki durum oldu” dendi.

Harekatta 20. Gün
(08 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya
ve Darmık dağları arasındaki bölgede
güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG
unsurları arasında çıkan çatışmada 5
Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan
10 asker ambulanslarla Kilis Devlet
Hastanesi’ne getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu
birliklerince, Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan
ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör
mevzileri vuruldu. Harekatta etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1028 oldu.
04 Şubat’tan buyana kapalı olan Afrin
hava sahasının yeniden Türk uçaklarına
açıldığı ve Türk savaş uçaklarının bazı
hedefleri vurduğu bilgileri geliyor.
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Cumhurbaşkanından Afrin, Esad,
Suriyeli mülteci açıklamaları...
* Terörist teröristler yok edilmez. ‘Yanlış
yapıyorsunuz sayın Trump’ dedim. Siz
yolunuza biz yolumuza. Şu ana kadar
yaptıklarımız, daha ısınma turları bile
sayılmaz. Asıl büyük atakları önümüzdeki
dönemde gerçekleştireceğiz.
* Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i aynı şekilde
çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar
kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün
istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok.
* Bunu Bay Kemal’e rağmen temizliyoruz.
Ne diyor beyefendi? ‘Afrin’e gitmeyin,
fazla içerilere gitmeyin.’ Senden mi
alacağız izni? Bize milletimizin emri
var, biz milletimizin talimatını yerine
getiriyoruz. Ona kalsa ‘Esed ile masaya
oturun da bu işi konuşun.’ diyor. 1 milyon
vatandaşını öldüren bir katille biz neyi
konuşacağız? Lanse edilen ABD, hem
YPG’li teröristlerle görüştü hem de sipere
yatıp Türkiye sınırını gözledi.
Buna karşın Amerikan Associated Press Bilindiği üzere Türkiye, ABD askerlerinin
Menbic’ten çekilmesini son haftalarda birçok kez resmen istedi.
* Bizim için şu anda Suriye halkı önemli,
Esed değil. Çünkü Esed, burada terör
estirmiştir, devlet terörü estirmiştir ve
bunca insanın ölümüne neden olmuştur.
Halen de öldürmeye devam etmektedir.
Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli
kardeşimizin, ‘Bir an önce evlerimize,
topraklarımıza dönmek istiyoruz.’ diyen
bu kardeşlerimize, evlerine, topraklarına
dönmelerini sağlamaktır.
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Amerikalı General; Menbic’ten çekilmeyeceğiz
Terör örgütüne açıkça destek veren
ABD, Türkiye’yi tamamen karşısına aldı.
Sözde Türkiye’nin müttefiki olarak (AP)
haber ajansının dünyaya servis ettiği bir
kare, gündeme bomba gibi düştü. ABD’li
generaller Jamie Jarrard ve Paul E. Funk,
Menbic’te YPG’li teröristlerle poz verdi.
AP’nin fotoğraflarında General Jarrard,
YPG yöneticilerine teşekkür ediyor.
Ajansa konuşan General Funk ise, Amerikan askerlerinin Menbic’te kalmaya devam
edeceğini söyledi. Gece yarısı ise ajansların son dakika duyurduğu haberde, Suriye
Ordusu ve Hizbullah güçleri, ABD ve müttefiki YPG’li teröristlerin karargahına dev
bir saldırı düzenledi. Terör örgütü YPG’yi himayesi altına alan ABD ise bu saldırılara
karşı Suriye Ordusuna saldırdı.
Türkiye ile ABD arasında yaşanan ‘Menbiç’
geriliminin zirve yaptığı günlerde, üst
düzey Amerikan askerleri PKK bağlantılı
PYD/YPG kontrolündeki bu bölgeden
mesaj verdi. ABD’li üst düzey generaller,
uluslararası medyayı yanlarına katarak
Menbiç’e giderken, New York Times’ın
konuya ilişkin haberinde görüşleri yer
alan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü
Şirvan, terör örgütü YPG’nin Afrin’e güç kaydırdığını itiraf etti. New York Times’ın
Menbiç haberinde görüşlerine yer verilen Menic Askeri konsey sözcüsü Şirvan
Derviş, “Afrin’i korumak için orada (SDG kontrolündeki bölgeler) güç azalttığımız için
DEAŞ’a karşı savaşımızı asgariye indirmek zorunda kalıyoruz” dedi. New York Times
muhabiri, Menbiç Askeri Konseyi’nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu
fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş’in
ofisinde İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın
dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.
IŞİD’le mücadele koalisyonunun en
üst düzey ABD’li komutanı Korgeneral
Paul E. Funk, ABD birliklerinin Türkiye’nin
itirazlarına rağmen Menbiç’te kalacağını
söyledi. ‘Türkiye’nin tehditlerinden
çekinip çekinmediğine’ yönelik soruya
“Endişlenmiyorum” yanıtını veren Funk,
Türkiye’ye yönelik olarak “Bizi vurursanız
agresif karşılık veririz” dedi.
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Pentagon’dan ‘PYD/PKK karargahına’ saldırı
açıklaması
Pentagon, Deyrizor’dan PYD/PKK ismini
kullanan SDG “karargahına” bir tabur
asker, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30
top ve merminin örgütün “karargahının”
500 metre yakınına düştüğünü açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Deyrizor ilinde PYD/PKK ismini kullanan
SDG “karargahına” bir tabur asker, tank
ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve
merminin örgütün “karargahının” 500
metre yakınına düştüğünü açıkladı.
Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, “Fırat
Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri’yle koordineli olduğu
görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı. Suriye rejimi yanlısı kuvvetler,
tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki
birlik formasyonunda hareket ediyordu.” şeklinde konuştu.Söz konusu rejim yanlısı
birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade
eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de
bulunduğu “karargahın” 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.
White, ABD öncülüğündeki koalisyonun,
müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba
hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen
rejim destekli araçların ise hedef
alınmadığını söyledi.Amerikan medyası
100’den fazla rejim yanlısı milisin
saldırıda öldüğünü yazarken, White,
sayı konusunda yorum yapmacağını
dile getirdi. Rusya ile ayrışma kanalı
üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran
White, ayrışma kanalının amacına
hizmet ettiğini söyledi.Saldırıda bulunan
grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade
eden White, “Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. DEAŞ’la mücadeleden
alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır” dedi.
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Harekatta 21. Gün (09 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Afrin hava sahasının yeniden Türk
uçaklarına açılması sonucu yeniden
başlayan hava operasyonları sonucunda
21. gün akşamı itibariyle toplam 562 terör
örgütü hedefi imha edildi.
1’i belde merkezi, 29’u köy, 3’ü köyaltı
yerleşim, 12’si stratejik dağ/tepe olmak
üzere 45 nokta TSK’nın kontrolüne
geçmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 1062 oldu.
TSK devam eden harekatta dün bir
askerin şehit olduğunu açıkladı. Toplam
şehit sayısı 19 oldu.

Terör örgütü PYD/YPG’nin Afrin’de sivillere eziyeti
BM raporunda
Terör örgütü PYD/YPG’nin Afrin’de halka uyguladığı eziyet BM raporuna yansıdı. BM
İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin raporunda, PYD/YPG’nin Afrin’de erkekleri zorla
silah altına alması ve halkın bölgeden ayrılmasına izin vermemesi gibi bilgiler yer aldı.
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Afrin’de halkı zorla bölgede tutmak ve
erkekleri zorla silah altına almak gibi uygulamaları BM raporuna yansıdı. Birleşmiş
Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 7 Şubat tarihli, “Suriye’nin
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kuzeybatısındaki son gelişmeler” konulu raporunda,
terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak
ihlalleri yer aldı.
Raporda, terör örgütünün Afrin’de erkekleri zorla
silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket
özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.
Örgütün, sivillerin Afrin’den çıkışını engellemeye
devam ettiğine dikkat çekilen raporda, buna
karşılık “Afrinli olmayan” bazı kişilerin 6 Şubat’ta
Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere
geçtiği bilgisi verildi. Bu kişilerin yüzde 90’ının kadın
ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk
etmesine izin verilmediği aktarıldı.
Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin
yüzde 10’unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici
kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt
el koyuyor. Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması
nedeniyle de daha önce bölgeden
ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği,
kimi çocukların ailelerinden zorla
ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi.
Raporda ayrıca şubat ayının ilk
günlerinde muhaliflerin kontrolündeki
Azez’e yönelik roketli saldırılarda birçok
sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir
araca roket isabet etmesi nedeniyle bir
çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin
tedavi için Türkiye’deki hastanelere
sevk edildiği hatırlatıldı. Raporda, aynı
günlerde Ases’de pazar yerine yönelik
roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı
bilgisi yer aldı. Terör örgütü PYD/PKK’nın
Suriye’de işlediği insan hakları ihlalleri,
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),
Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan
Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların
raporlarına da yansımıştı.
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Suriye’nin petrol ve suyunun %70’i, tarım
alanlarının %60’ı PKK’nın elinde...
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye’de en büyük
petrol ve doğal gaz sahalarını işgal ediyor.
Ülkenin enerji kaynaklarının yüzde 70’ten
fazlasını elinde tutan örgüt, Beşar Esad
rejimi ile petrolün çıkarılması için ortaklık
da yapıyor.
AA’nın haberine
göre; PKK/PYD,
ABD’nin askeri desteğiyle ülkenin en
büyük üç barajını aralık 2015-haziran
2017 döneminde ele geçirdi. Fırat Nehri
üzerinde, Halep’in doğusundaki Tişrin,
Rakka’nın batısındaki Tabka ve Baas
barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor. Suriye’nin
elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’i söz konusu 3 barajdan karşılanıyor. Ayrıca, terör
örgütü Suriye’deki tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60’lık
kısmını kontrol ediyor. Bunların tamamına yakınına, PKK/PYD’nin elindeki barajlar
kaynak sağlıyor.

Harekatta 22. Gün
(10 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Dünkü çatışmalar Cinderes bölgesinde
yoğunlaştı Dün gün içindeki çatışmalarda
en az 79 teröristin öldürüldüğü bildiriliyor.
22. gün yani dün akşam itibariyle
öldürülen terörist sayısı 1167 oldu.
TSK ve operasyonlara destek veren
ÖSO güçleri, harekatın başından bu
yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5
beldesinde 1’i belde merkezi, 30’ü köy, 3’ü
köy altı yerleşim ve 13’ü stratejik dağ veya
tepe olmak üzere 47 noktayı örgütten
kurtarmış oldu. Dün ayrıca Hatay’ın
Reyhan’lı ilçesinde bir tarlaya roket düştü.
İlk bilgilere göre saldırıda ölen ya da
yaralanan olmadı.
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Dün Cinderes bölgesinde harekata
katılan Atak tipi bir saldırı helikopteri kaza
kırıma uğradı.
Olayı ilk açıklayan helikopterin
düşürüldüğünü belirtilirken Başbakan
ve Genelkurmay açıklamalarında
düştü ifadesi kullanıldı. Harekatın dünkü
bölümünde 11 askerin şehit olduğu en az
9 askerin yaralandığı bildiriliyor. Şehitlerin
ikisi düşen helikopterin pilotları, diğerleri ise komando taburundan. Buna göre
harekatın ilk 22 günündeki şehit sayısı 30 oldu.

Rusya’dan sürpriz Afrin açıklaması...
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail
Bogdanov, Astana süreci çerçevesinde
Türkiye’nin harekât yürüttüğü Suriye’nin
Afrin bölgesinde ‘çatışmasızlık bölgesi’
oluşturulmasının görüşüldüğünü söyledi.
Basına konuşan Bogdanov, beklenmedik
bir şekilde Afrin meselesine girerek
“Afrin’deki duruma gelince... Burasının
da Suriye’de önceden ilan ettiğimiz dört bölge gibi 5’inci çatışmasızlık bölgesi
yapılması için görüşmeler sürüyor. Afrin ile ilgili temaslar Astana süreci çerçevesinde
ele alınıyor” dedi.

IŞİD’lilerden sonra Şii milisler de
PYD/YPG yanında...

Bölgeyi yakından takip eden ve yerelden aldıkları haberleri veren bazı internet
siteleri, bazı IŞİD’lilerden sonra AfrinHalep arasındaki bölgede konuşlu Şii milislerin
de PYD/YPG’li teröristlerin yanında TSK-ÖSO birliklerine karşı çatışmak üzere sahada
olduğu bilgisini veriyor. Şİİ milislerin İran kontrolünde olduğu düşünüldüğünde İdlib’te
başlayan Türk-İran çekişmesinin hatta çatışmasının Afrin’de daha açık bir şekilde
yaşanacağını gösteriyor.

Kosova’da terör örgütü YPG propagandası
engellendi

“Kürt Müziği Gecesi” adı altında başkent Priştine’de YPG terör örgütü propagandası
yapmayı planlayan “Sabota Sosyal Merkezi” Derneğinin sosyal medya hesabından
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yapılan
duyurunun
ardından
savcılığın talimatıyla Kosova Emniyet
Müdürlüğünün harekete geçerek faaliyeti
durdurduğu bildirildi.
Etkinliği protesto etmek üzere toplanan
bir grup Kosovalı gencin ise gözaltına
alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldığı
öğrenildi.
Dernek daha önce de sosyal medya sayfası aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
tarafından Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı karşıtı
paylaşımlar yapmıştı.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, konuyla ilgili yaptığı yazılı
açıklamada, provokasyonu kınayarak
Kosova’nın imajı ile ülkenin Türkiye ile olan
ilişkilerini zedeleyecek etkinliklerden uzak
durulmasını beklediklerini ifade etti.
Sivil toplum örgütlerinin bu tarz
etkinliklere katılması ve desteklemesinin
sakıncalı olduğunu belirten Yağcılar, ülkedeki sivil toplum örgütlerinin bu konularda
daha hassas davranmalarını beklediklerini kaydetti.
Yağcılar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kosova’nın hakiki ve çıkarsız dostu
olan Türkiye’ye karşı böyle davranışların sergilenmesi yersiz ve anlamsızdır, aslında
Kosova’nın zararınadır. Bugünlerde, Türkiye’nin istikrar ve bütünlüğüne karşı yapılan
çeşitli terör ve provokasyonların yaşandığını bilerek, asıl Türkiye’ye destek etkinliklerinin
yapılması gerekli olduğunu düşünmekteyiz.”
Kosovalı Türkler olarak her zaman Türkiye
ve Türkiye’nin bütünlüğünden yana
olduklarını ifade eden Yağcılar, Kosova
polisi tarafından alınan önlemleri takdirle
karşıladıklarını kaydetti.
“Terör eylemlerini meşru göstermeye
çalışan her türlü etkinliğin karşısındayız”
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP)
milletvekili Fikrim Damka da AA muhabirine, ülkedeki kurumlarının bu olayın üzerinde
durduğunu söyledi.
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Derneğin faaliyetlerinin incelenmesi
gerektiğini belirten Damka, “Bu derneğin
Kamu Yönetimi Bakanlığına kayıtlı
olup olmadığı öğrenilmeli, böyle bir
durum varsa kesinlikle feshedilmesi ve
kapatılması gerekir. Derneğin içeriğine
bakıldığında demokratik gözükse de
terörist grupları desteklediği görülüyor.”
diye konuştu.
KDTP milletvekili Müferra Şinik de sosyal medya paylaşımında, “Bu akşam
Kosova’nın başkenti Priştine’de “Kürt Müziği Gecesi” düzenlemekle Türkiye
ve Kosova dostluğunu bozmaya çalışanları, tam da Kosova bağımsızlığının 10. yıl
kutlamaları arifesinde Kosova’ya karşılıksız desteğini sunan Türkiye Cumhuriyeti’ni
karalamaya çalışanları, bu geceki faaliyetin yapılmasına izin veren ve destekleyenleri
esefle kınıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Harekatta 23. Gün
(11 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK’dan yapılan açıklamada Afrin’de
devam eden Zeytin Dalı harekatında
etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266
olduğu belirtildi.
TSK ve operasyonlara destek veren
ÖSO güçleri, harekatın başından bu
yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5
beldesinde 1’i belde merkezi, 31’i köy, 3’ü
köy altı yerleşim ve 13’ü stratejik dağ veya
tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten
kurtarmış oldu.
TSK önceki günkü çatışmada ağır
yaralanan bir askerin daha şehit
olduğunu açıkladı. Böylece son olayda
şehit sayısı 12, harekatın başından
buyana olan toplam şehit sayısı ise 33
oldu.
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Bazı PYD/YPG güçleri Afrin’e kaydı...
ABD Savunma Bakanı Mattis, Avrupa
seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la
mücadele konusunda açıklama yaptı ve
soruları yanıtladı.
DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de
devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/
PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG
içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki
operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin
dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını belirtti.
Mattis şunları kaydetti: “Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan
bir durum var.
Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net
olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha
azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor,
Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında
olduğunu görüyorlar ve bu da onların
dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor.
Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya
(Afrin’e) kaydı.” Mattis ayrıca, Türkiye’nin,
sınırları içerisinde “silahlı ayaklanmanın”
devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek,
“Türkiye’nin Suriye sınırlarına dair meşru
güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan terör listesine Salih Müslim
güncellemesi
İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle
kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34,
turuncuya 37, griye 89 isim eklendi.
Listede sol görüşü savunduğu ifade
edilen örgütlerden 128, bölücü terör
örgütlerinden 599, dini istismar eden
terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den
80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.
Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih
Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.
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Harekatta 24. Gün (12 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama

Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün 24. gün.
Son olarak verilen rakamda etkisiz hale
getirilen terörist sayısı da 1369 olarak
belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden
bugüne kadar 31 kahraman askerimiz
şehit olmuş, 143 kahraman askerimiz
yaralanmıştır. 43 ÖSO kuvveti ve dokuz
sivil hayatını kaybetti.

PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör
örgütlerine ait sığınak, barınak,
mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edildi. Afrin
merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cinderes’e mesafe 3 kilometreye
kadar düştü.

Reuters: Esad yönetimi Afrin’de Türklere karşı
‘Suriyeli Kürtlere yardım ediyor’
İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye
hükümeti ve YPG’ye yakın kaynaklardan
derlediği analiz haberinde, Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’ın Afrin’de ‘Türkiye’ye
karşı Suriyeli Kürtlere dolaylı olarak yardım
ettiğini’ yazdı.
Haberde, “Hükümet yanlısı güçler ve
Kürtlerin öncülüğündeki birlikler, Suriye’nin
diğer bölgelerinde ve Şam’da birbirleriyle
savaştılar. Şam yönetimi Kürtlerin özerlik
taleplerine karşı çıktı. Ama Afrin’de ortak
bir düşmanları ve Türkiye’nin ilerleyişini durdurmak için ortak çıkarları var” dendi.
Reuters’ın 24. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı’na ve Suriye hükümeti ile Suriyeli
Kürtlerin bölgede attığı adımlara ilişkin haberinde şu ifadeler yer alıyor: “Afrin’i
korumak isteyen Kürtler, Şam’dan sınırlarını savunmak için birliklerini göndermesini
talep etti. Hükümetin bu talebe olumlu yanıt vereceğine dair bir işaret yok ama
her iki tarafın temsilcilerinin Reuters’a yaptığı açıkmalara göre Şam yönetimi, Kürt
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savaşçıların, sivillerin ve siyasetçilerin
kendi toprakları üzerinden Afrin’e
ulaşmalarına izin vererek dolaylı olarak
Kürtlere yardım ediyor. “Esad, çok da
çaba harcamadan bu işten kazançlı
çıkabilir.
“Takviye kuvvetlerin gelmesi, Kürt
direnişini ayakta tutabilir, Türk kuvvetlerini
çıkmaza sokabilir ve Suriye topraklarının
kontrolü için kendisine rakip olan askeri
güçlerin kaynaklarını kurutan bu çatışma ortamını uzatabilir. ‘Afrin’e takviye birlik
için Şam’la anlaştık’ “Bu durum, Suriye’nin yedi yıllık savaşı boyunca ABD için ise yeni
bir sorun teşkil ediyor ve müttefikleri Suriyeli Kürtlerin ABD ile askeri bağlar kurarken
Esad’la da anlaşmaya varmaları gerektiğini gösteriyor. “Suriye’nin kuzeyindeki
Kürt birlikler, takviye kuvvetlerin yine Kürtlerin yoğun yaşadığı Kobani ve Cezire
bölgelerinden Afrin’e gönderilmeleri için Şam’la anlaşmaya vardıklarını söylüyor.
“Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Kino Gabriel, ‘Afrin’e takviye kuvvet
göndermenin farklı yolları var ama asıl temel yol, rejim birliklerinden geçiyor. Afrin’e
takviye ulaştırılması için her iki taraf arasında mutabakat var’ dedi.”
‘Ruslar aracılığıyla ikna etmeye çalıştık’
Reuters’ın haberine göre Suriyeli Kürtler
aynı zamanda kuzeyde Kürtlerin
kontrolündeki bölgelerden petrol ve yakıt
tedariki için Şam’ın kendileriyle işbirliği
yapmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun
da Esad’a karşı ellerini güçlendirdiğini
söyledi. Esad yanlısı askeri ittifak içinde
ismini vermek istemeyen bir komutan
da ‘Kürtlerin rejimle işbirliği yapmaktan
başka seçenekleri olmadığını’ söyledi
ve “Suriye rejimi Kürtlere insani yardım
ve Kürtlerin bazı cephelerine geçişine göz yumarak lojistik destek yardımında
bulunuyor” dedi.
Uluslararası Kriz Grubu’nun üst düzey Suriye analisti Noah Bonsey “Rejim, Fırat
Nehri’nin doğusuna saldırırken bir yandan da YPG’nin Afrin’e geçişine izin verdi.
Bunun aralarındaki ilişkinin iyi olduğuna işaret ettiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.
Bonsey, “Suriye’nin kuzeydoğusunun geleceğinin ne olacağına ilişkin hala YPG ile rejim
arasında önemli görüş ayrılıkları var” diye ekledi. Suriyeli Kürtlerin, sınır bölgelerini
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korumak için Şam yönetimine yaptıkları
taleplerle ilgili konuşan Türk siyasetçi Aldar
Halil de “Onları, en azından sınırlarımız
korunsun diye Ruslar aracılığıyla ikna
etmeye çalıştık ama sonuç alamadık.
Eğer sınırları korumazlarsa, o zaman
iç sorunlara bakmaksızın, en azından
sınırları koruyan Suriyeli vatanseverlere
engel olmamalılar” diye konuştu.

Harekatta 25. Gün (13 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından
bu yana 1439 teröristin etkisiz hale
getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında bugün, kara ve hava
operasyonları sonucunda terör örgütleri
PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu 70
teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
“Irak kuzeyi Sinath-Haftanin’de saldırı
hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü
terör örgütü mensuplarına yönelik hava
harekatı düzenlenmiştir. Teröristlere ait
sığınak, barınak ve silah mevzii olarak
kullanılan 16 hedef imha edilmiştir”.

Pentagon YPG/PKK/SDG’ye 550 milyon dolar
bütçe ayırdı
ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında DAEŞ ile mücadele
kapsamında, SDG/YPG/PKK’ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona
ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550
milyon dolar ayırdı.
ABD, Zeytin Dalı Harekatının bir sonraki hedefi olarak görülen Menbiç’teki YPG/
PKK’lıları korumak için iki tane üs yapma hazırlıklarına girdi. Daha önce Menbiç’te
ABD’nin üssü bulunmuyordu.
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TSK ve ÖSO, Şeyh Horoz’un doğusundaki
Ömer Simo köyünü ele geçirdi. Böylece
Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için
bir önemli adım daha atılmış oldu. TSK ve
operasyonlara destek veren ÖSO güçleri,
harekatın başından bu yana PYD/PKK
işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde
merkezi, 34’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve
14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere
53 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Cinderes’in batısındaki Arçalı köyünün teröristlerden
temizlendiği açıklandı. Kıbrıslı Türkler, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla
topladıkları 25 bin 500 lira yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Harekatta 26. Gün (14 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından
bu yana 1485 teröristin etkisiz hale
getirildiği bildirildi.
Kara ve hava operasyonları sonucunda
terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale
getirildiği belirtildi. TSK ve ÖSO, Afrin’in
kuzeybatısındaki Kude köyünü terör
örgütü PYD/PKK’dan temizledi.
Çatışmalar sırasında 3 ÖSO mensubu
şehit oldu Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin
Dalı Harekatı ile ilgili olarak ABD Ulusal
İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats,
terör örgütleriyle aynı karargahlarda
bulunan ABD askerlerinin tehlike
altında olduğunu söyledi. Afrin’de terör
örgütünden temizlenen nokta sayısı 54
oldu.
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ÖSO paylaştı: Temizlik fotoğrafı
Raco ve Şeyh Hadid arasındaki Kude
köyü, YPG’li teröristlerden temizlendi.
Raco, Afrin yolunda en kritik beldelerden
biri ve HatayKırıkhan ile Hassa’nın
karşısında yer alıyor.
Ankara’ya yarın çok kritik bir ziyaret
yapacak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson,
ılımlı görüşmeler yapmayı umduğunu
söyledi.
Anadolu Ajansı, Afrin kırsalında ilerleyen komandoların bir YPG’li teröristi yakaladığını
bildiriyor. 20 yaşlarındaki yaralı terörist, hastanede sorgulanmak üzere jandarma
ekiplerine teslim edildi.
BBC İzleme Servisi, Suriye’nin kuzeyinden
gelen YPG militanlarının rejimin kontrol
ettiği güneyindeki rotadan geçerek
Afrin’e ulaştığını bildiriyor. BBC’ye göre,
Beşar Esad yönetimi eninde sonunda
bir karar vermek zorunda kalacak: Ya
buradaki YPG’lilerle ortak bir yönetim
kuracak ya da burayı Türkiye’ye bırakacak.

ABD istihbaratından PYD/PKK itirafı
ABD köşeye sıkıştıkça terör örgütü
PYD/PKK konusunda çark etmeye
devam ediyor. Bu kez ABD İstihbarat
Topluluğu’nun raporunda YPG’nin
“PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu”
itiraf edildi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI)
Daniel Coats tarafından ABD Kongresi’ne
sunulan “ABD İstihbarat Topluluğunun
Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi” raporunda YPG’nin “PKK’nın Suriye’deki
milis gücü olduğu” belirtildi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Senato İstihbarat Komitesi’ndeki oturumda
senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi
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başlıklı raporu sundu. Raporun Suriye
ile ilgili bölümünde “PKK’nın Suriye’deki
milis gücü olan YPG, muhtemelen bir
tür otonom yapı arayışında olacak
ancak Türkiye, Rusya ve İran’ın direnciyle
karşılaşacak” ifadelerine yer verildi.
YPG’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı
olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda,
örgütün otonom bir yapı kurma peşinde
olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti.
Son dönemde ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı “itiraflar”
ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat
Teşkilatı’nın (CIA) internet sayfasında
yapılan güncellemede, ülke profilleri
bölümünde PYD/PKK’nın “Suriye’deki
yabancı kaynaklı terör örgütleri” arasında
yer aldığı görüldü. Suriye’deki yabancı
terör örgütleri arasında PKK’yı da sayan
CIA, Salih Müslim’i “PKK’nın Suriye kolunun
lideri” olarak gösterdi.
Öte yandan bugün Ankara’da olması beklenen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ürdün
ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Tillerson, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak,
“Onlar hala bizim için bölgedeki önemli bir partner” ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon),
Suriye’de terör örgütü PYD/PKK
mensuplarından oluşturarak kurmayı
planladığı sınır güvenliği konusunda
yine çark etti. Pentagon Sözcüsü Binbaşı
Adrian RankineGalloway, sınır güvenliği
için ayrılan 250 milyon dolar hakkında
düzeltme yayımladı. Galloway, “Cevabım
sehven 250 milyon doların Suriye’de
ABD destekli ortaklar için talep edilmiş
anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon
dolar, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine sınır güvenlik desteği için talep ediliyor,
Suriye’deki ortak kuvvetler için değil” dedi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Suriye’deki silahlı muhaliflerin artık
Esad’ı devirecek güçte olmadıklarını belirtti. Coats, şiddetin bazı bölgelerde
azalmasına rağmen Suriye’de 2018 boyunca çatışmaların süreceğini kaydetti.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ / Özel Bülten - Kasım 2018

93

Harekatta 27. Gün (15 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 15
Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava
operasyonları sonucunda 43 PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur.

Afrin’de 6 köy ve 3 tepe daha teröristlerden
temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye
Ordusu, afrin’de ilerliyor. Harekatın
27 gününde tam 6 köy, PKK/PYD’den
temizlendi. TSK ve ÖSO, Harab Summak,
Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan
Fevkani köyleri ile 3 tepeyi PYD/PKK’dan
kurtardı.
Harekatın başından beri 42’si köy toplam
63 nokta örgütten temizlenmiş oldu.
Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlanan Özgür Suriye Ordusu güçleri ile
Minnag’da bulunan teröristler arasında çatışma çıktı. ÖSO güçlerine keskin nişancı
ve ağır silahlarla saldırı düzenleyen YPG’li teröristler kısa süre sonra püskürtüldü.
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında
Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa
ilçeleri karşısındaki terör mevzileri,
topçu birliklerince de ateş altına alındı.
Bölgeden zaman zaman dumanlar
yükseldi.
Sınır birliklerine tank, zırhlı personel
taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da
devam etti.

Ünlü isimlerden Afrin harekatına sınırdan destek
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin’e yönelik
yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na bazı
ünlülerden destek geldi. Bu isimler,
Hatay’a giderek harekata destek
olduklarını söylediler.
Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan
Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz
ve Mustafa Ceceli gibi isimlerin de bulunduğu bir grup ünlü isim, Hatay’a gitti.

Afrin’de hareketli saatler
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı
sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/
PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz
hale getirmek, bölge halkını terör örgütü
üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak
amacıyla TSK tarafından 20 Ocak’ta
başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam
ediyor.
Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa
ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın
bölgelerindeki birlikler, Afrin’in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top
atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı
personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.
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TSK ve ÖSO’nun kritik önemdeki
Cinderes’in eteklerine ulaştığı, TSK’nın
bölgeye daha önce Sur, Cizre ve
Nusaybin’de hendek savaşına katılan
çok sayıda tecrübeli asker sevk ettiği
belirtildi. Afrin merkezini açacak kapının
kilidi Cinderes’in, kritik öneme sahip
olduğu belirtiliyor. Kara birlikleri ilerlerken,
bölge havadan anlık olarak izleniyor ve
analizler sahaya aktarılıyor.
Bu bilgilere göre terör örgütü Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir
merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO’ya kayıp verdirme
ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Teröristlerin Cinderes’te meskûn mahal
çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor. Bu arada
terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış
patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede,
teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun
şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin
ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince
kontrollü şekilde imha ediliyor.
TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Duraklı köyünü PYD/PKK’dan
kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu
yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 37’si köy, 3’ü
köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 55 noktayı örgütten
kurtarmış oldu.

Emine Erdoğan: Zeytin Dalı Harekatı sonrası
500 bin kişi Afrin’e dönecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı
Harekatı’na ilişkin, “Mehmetçiklerimiz
terörle mücadele ediyorlar. Zeytin Dalı
Harekatı’nın temel amacı, bölgede
güven ve istikrarın sağlanmasıdır.
Güven ve istikrar sağlandığında yeni
mülteci akınları duracak, Suriyeli
kardeşlerimiz inşallah ülkelerine dönebileceklerdir. Fırat Kalkanı Operasyonu
neticesinde 140 binden fazla mülteci Cerablus’a dönmüştür. İnşallah Zeytin Dalı
Harekatı’ndan sonra da 500 bin kişinin Afrin’e dönmesi beklenmektedir” dedi.
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Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden
moral mektubu
Elazığ’da ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü
“Zeytin Dalı Harekatı”na katılan
Mehmetçiğe moral ve destek vermek
için yazdıkları mektup ve şiirleri gönderdi.
Öğretmenleri öncülüğünde ellerinde
Türk bayrakları ve “Elazığ sizinle gurur
duyuyor”, “Zeytin Dalı Harekatı’nın
yiğit evlatları”, “Kimsesizlerin kimsesi
yiğitler” yazılı pankartla PTT merkez
şubesi önünde toplanan öğrenciler,
tekbir getirerek “Şehitler ölmez vatan
bölünmez” sloganları attı.
Ardından PTT şubesine giren öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan Mehmetçiğe
moral vermek amacıyla yazdıkları mektup ve şiirleri görevlilere teslim etti.
Elazığ Bilim Ortaokulu öğretmeni Nida Bak, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin
talepleri doğrultusunda ülkenin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör
gruplarından arındırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için
proje başlattıklarını belirtti.
Proje kapsamında öğrencilerinin
yazdıkları mektupları ve şiirleri Afrin’deki
Mehmetçiğe gönderdiklerini ifade eden
Bak, “Öğrencilerimizin vatan ve bayrak
sevgisini dile getirmek amacıyla onların
isteği doğrultusunda bir proje başlattık.
Öğrencilerimiz içlerinden gelen duygu
ve düşüncelerini mektup ve şiirlerinde
dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek
istediler. Bizler de onların bu isteklerini
yerine getirmek için öncü olduk” dedi.
Öğrenci Zehra Gür de Mehmetçiğe,
gencinden yaşlısına, tüm Türkiye’nin
yanında olduklarını hissettirmek için
mektup ve şiirler yazdıklarını dile getirdi.
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Mektubunu yazarken duygu dolu anlar
yaşadığını anlatan Gür, mektubundaki
şu ifadeleri paylaştı:
“Sevgili kahraman Mehmetçik. Öncelikle
sizlere güç ve kuvvet diliyorum. İnanın
Türk milleti sizin yaptığınız bu fedakarlığı
asla unutmayacak, sizlere hep minnettar
kalacak. Bayrağımız inmediği, bu ülke
üzerinde ezan sesleri dinmediği sürece bu
vatanı kimse bizden alamayacak. Bizler
de savaşırız, şehit oluruz ama bu toprakları başkasına yar etmeyiz. Atatürk’ün dediği
gibi ‘Ya istiklal, ya ölüm.” Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Nur
Efşan Göktekin de ülkenin güveni ve huzuru için mücadele tüm güvenlik güçlerine
minnet duyduklarını belirterek, “Kalbimiz her an onlarla, her dakika onlar için dualar
okunuyor, namazlar kılınıyor. Yatmadan önce onlar için dua ediyoruz, herkes de dua
etsin. Şehitlerimizi ve askerlerimizi unutmayalım” diye konuştu.

Afrin’de harita değişti! Batı cephesinde
hatlar birleşti...
Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO
güçleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nda bugün
batı cephesindeki Şedya, Şerbanlı (Kum
Reçe), Karri, Kara Suluk ve Yukarı Divan
köylerini YPG’li teröristlerden temizledi.
Böylece batıdaki cepler birleşti. Kuzey
cephesinde ise Bülbül’e bağlı Duraklı
köyününün alınmasıyla kritik adım atılmış
oldu.
Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül nahiyesine
bağlı Duraklı köyünü bu sabah ele geçirdi. Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve
Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.
ÖSO, öğle saatlerinde de Şedya, Şerbanlı (Kum Reçe) ve Karri köylerinin yanı sıra
Karri köyünün oradaki tepenin alındığını duyurdu. Böylece, Türkiye sınırı boyunca
Racu’nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer
güvenli cep birleştirildi.
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Harekatta 28. Gün (16 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 23
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1551 olmuştur.

Zeytin Dalı Harekâtında Tüneller İmha Edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e
yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’
kapsamında, terör örgütü PYD/PKK’dan
kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında,
teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda
hendek kazdığı ortaya çıktı. Anadolu
Ajansı’nın geçtiği son bilgilere göre ise,
TSK ve ÖSO, Afrin’in Hasan Kelkavi ve
Celeme köylerini teröristlerden arındırdı.
TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan
‘Zeytin Dalı Hârekatı’ kapsamında
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Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör
unsurlarından temizlendi. Teröristlerden
arındırılan yerleşim alanları ile kritik
bölgelerde güvenlik güçlerince patlayıcı
imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik
güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale
getirilen yerleşim alanlarına ise daha
önce buraları terk ederek Azez ve çevre
köylere gidenler dönüyor.
Hârekat kapsamında kısa süre önce Afrin’in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı.
Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam
edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü
arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan
4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların
ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.
Böyle görüntülendi... 5 kilometre
uzunluğunda...Kilometrelerce uzanan ve
arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği
tünelin, teröristler tarafından Burseya
Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu
olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle
ayrıca kara operasyonunda, birliklerin
hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini
engellemenin amaçlandığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK/PYD mensupları, iç
savaşın başlamasının ardından kanton
ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı
ile birçok köyü kontrolüne aldı. Araplar
ile Türkmenleri baskıyla evlerinden
uzaklaştırarak buralarda yuvalanan
teröristler, Türkiye’nin olası operasyon
ihtimaline karşı da hazırlık yaptı. Son 5
yıllık süreçte, Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe
ve stratejik noktalar, teröristler tarafından ‘kale’ye dönüştürüldü.
Teröristler, bu süre içinde hakim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1
metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin
etrafının çevrelendiği betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde, 1 metre
genişliğinde tüneller yapıldı.
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Afrin yalanları
Yıldırım-Merkel ortak basın toplantısında
kendisini gazeteci olarak tanıtan dernek
çalışanının Zeytin Dalı Harekatı’nı
protesto için gösterdiği fotoğraflar, daha
önce yalan olduğu belgelenen fotoğraf
serisi arasından çıktı. Terör örgütü PYD/
PKK yandaşı ise fotoğrafları internetten
aldığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya temasları kapsamında dün Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisini gazeteci olarak
tanıtan bir dernek çalışanının Afrin operasyonunu protesto için gösterdiği fotoğraflar,
daha önce yalan olduğunu belgelenen fotoğraf arasından çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamak
isteyen Armanc Agid Nerweyi adlı dernek çalışanı, basın mensubuymuş gibi
toplantıya katılarak Basnews için çalıştığını belirtti ancak isminin yazılı olduğu bir
derneğin kartvizitini dağıttı. Terör örgütü PYD/PKK yanlısının, toplantıda gösterdiği
fotoğrafların Afrin’den olduğu iddiası
ise yalan çıktı. Nerweyi’nin gösterdiği
fotoğrafların terör örgütü PYD/PKK’ya
yakın sosyal medya hesaplarınca da
kara propaganda için kullanıldığı ortaya
çıktı.
Toplantıda provokasyon girişiminde
bulunan Nerweyi’nin Afrin’de çekildiği
yalanıyla gösterdiği fotoğraflardan biri
olan yaralı çocuk fotoğrafının 2016’nın
ağustos ayında medyada yayımlandığı
görüldü. Basın toplantısı sonrasında
Nerweyi, bu fotoğrafları internetten
indirdiğini belirtti. Gazeteci olduğunu
iddia eden Nerweyi, basın toplantısı
kurallarına uygun davranmadı. Nerweyi,
kendisine söz verilmediği halde oturduğu
yerden yüksek sesle konuşmaya başladı.
Basın toplantısının düzenlendiği sırada
bir soruya cevap veren konuşmacının
sözünü provokatörlük yaparak kesmeye
çalıştı.
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Başbakan Yıldırım da basın toplantısında yalan söyleyerek provokatörlük yapan
Nerweyi’ye yönelik, “Onlar başka olayların resimleri. Propaganda yapma. Afrin’de
neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel. Orada doğrusunu görürsün. Bu
gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma.” ifadelerini
kullanmıştı.

Harekatta 29. Gün (17 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Genelkurmay
B a ş ka n l ı ğ ı ’n d a n
yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında gerçekleştirilen
operasyonlarda bir askerin şehit olduğu
açıklandı.
Bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan
bu saldırılarda hayatını kaybeden
aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,
şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk
Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine
başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman
silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk
Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden
almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle
mücadelesine en son terörist etkisiz hale
getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla
devam edecektir”.

Kilis’e Roket Düştü
Afrin’deki terör örgütü mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir
evin bahçesine düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri,
olay yerinde inceleme yaptı. Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren TSK, olayın ardından
Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.
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Tünellerde terörist avı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Harekatı’nda
yalnızca
çatışmalara
girmiyor.
Teröristlerden temizlenen noktalarda
tuzaklanan bombaları da temizliyor ve
incelemelerde bulunuyor.
İlerleyişin sürdüğü Afrin Harekatı’nda
her gün yeni tüneller ele geçiriliyor.
Ancak bazı tünelleri girişleri hala PYD/
PKK’lı teröristlerin elinde... Özel eğitimli
komandolar sızmaları engellemek için
tünellerde güvenlik önlemleri alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK) bağlı
birlikler, terör örgütü mensuplarından
arındırılan stratejik Burseya Dağı’ndan
Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş
köyleri ile çevredeki hakim noktalara
uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki
tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya
Dağı’ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve
örümcek ağını andıran tünellere giren
özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş
noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları “Serçe” ve çok
sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında
teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları
alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını
sağlayan tünellerde arama yapıyor.
AA’nın haberine göre; Burseya Dağı’ndan
Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri
ile çevredeki hakim noktalara kadar
sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller,
teröristlerden tek tek temizleniyor.Yer yer
90 santim kalınlığa kadar uzanan beton
bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler
ve yaşam alanları dikkati çekiyor.
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Sadece Burseya Dağı’nın zirvesindeki
tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi
aştığı tespit edildi.- Tüneller havadan da
izleniyor. PYD/PKK’lı teröristlerin Burseya
Dağı’nı savunmak için oluşturduğu
tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını
belirleyen askerler, bir yandan sızma
girişimlerini engellemek için tünellerin
giriş noktalarını kapatırken, bir yandan
da içerdeki hareketliliği gözlüyor.

Türkiye, Afrin’de kimyasal gaz kullanıldığı
iddialarını reddetti
Reuters haber ajansına konuşan Türk diplomat, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik
Zeytin Dalı Harekatı’nda kimyasal gaz kullanıldığına dair Kürt kaynaklar tarafından
ortaya atılan iddiaları yalanladı.
İsmi verilmeyen Türk yetkili “Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı” dedi.
İddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Türk diplomat, operasyonda sivillerin zarar
görmemesi için son derece büyük çaba gösterildiğini de ekledi.
Yetkili 6 sivilin kimyasal gaz saldırısında yaralandığı iddiaları için de “kara propaganda”
ifadesini kullandı.
Suriye’deki Kürt güçleri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını
ve 6 sivilin yaralandığını iddia etmişti.
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Harekatta 30. Gün (18 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 19
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1614 olmuştur.

Afrin’de üç köy
daha teröristlerden
temizlendi
Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı
Harekatı 30. günde devam ediyor. Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda
Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı ve Derviş
Obası köyleri terör örgütü PYD/PKK’dan
kurtardı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/
PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 47’si köy, 3’ü köy altı yerleşim
ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 68 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Teröristlerden temizlenen yerleşim
birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
“Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı
Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu,
Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz,
Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı,
Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile
Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı
yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman
Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı,
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Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer
Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya
ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde
Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve
Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,
Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe
ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek,
Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi”.

Afrin’deki 3 yabancı terörist öldürüldü
Afrin’deki teröristlerin temizlenmesi
için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda
operasyonlar tüm hızıyla devam ederken,
yabancı ülkelerden YPG’ye katılan 3
teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından
Suriye’nin Afrin kentindeki terör
örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen
‘Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale
getirilen terörist sayısı 1614’e yükseldi.
30. günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı’nda Fransa, İspanya ve Hollanda
vatandaşı 3 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında Afrin’e
gelen yabancı teröristlerin lideri Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver
François Jean Le Clainche de olduğu
belirtildi.
İspanyol terörist Baran Galicia kod adlı
Samuel Prada Leon’un öldürüldüğünü
İspanyol El Mundo gazetesi “Samuel
Prada, Suriye’de Kürt militanlarla savaşa
girerken öldü” başlığıyla duyurdu.

Afrin’de lojistik yollar engelleniyor
TSK’nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor.
Harekatın 9’uncu gününde önemli bir başarı elde edildi, Burseya Dağı teröristlerden
temizlenerek TSK ve ÖSO’nun kontrolüne geçti. İlk günden bu yana öldürülen terörist
sayısı açıklandı, buna göre 1595 terörist etkisiz hale getirildi. Şu ana kadar şehit olan
Mehmetçiklerin sayısı ise 33.
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gelen Raco ve Cinderes’teki teröristlerin
Afrin bağlantısı kesilmeye çalışılıyor.
Tank ve topçu birliklerinin desteğiyle
dağlık arazilere konuşlanan TSK ve
ÖSO askerlerinin, teröristlerin sızma
girişiminde bulunduğu geçiş yollarını ele
geçirdiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Zeytin Dalı
Harekâtı’nda Afrin’in batısındaki terör
örgütü PYD/PKK’nın 6 yıldır işgal ettiği
stratejik noktaları temizleyerek güvenli
ilerleme hatları oluşturdu. 3 gündür Afrin’in
batısında süren çatışmalar sonucu
Raco kırsalındaki köylerde hâkimiyet
sağlayan komandolar ve ÖSO askerleri
kritik noktalara mevzilendi. Kandil’den

Çatışmaların sürdüğü Raco cephesine
silah ve asker takviyesi yapılırken stratejik
beldeye 2 koldan operasyon yapılması
hedefleniyor. Raco’nun alınmasıyla Afrin’e
ulaşmanın kolaylaşacağı öngörülüyor.
PKK/PYD’li keskin nişancı teröristlerin ise
Raco Beldesi’ne konuşlandığı bildirildi.
Afrin’in güneybatısında bulunan
Cinderes Beldesi’ne 3 kilometre uzaklıkta
çatışmalar devam ederken ağır silahlarla
PYD cephaneliği vuruldu. Cinderes ve
Raco kırsalındaki terör örgütü mevzileri,
insansız hava araçlarıyla belirlenip topçu
bataryaları, fırtına obüsleri, çok namlulu
roketatarlar ve jetlerle ateş altına alınıyor.
Burseya Dağı’ndan 13 ayrı noktaya
uzanan ve örümcek ağını andıran
tüneller, özel eğitimli komandolar
tarafından temizlenip kapatılıyor.
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Esad güçleri bugün “Afrin’e girecek” iddiası...
Terör örgütü YPG/PKK’ya yakın kaynaklar,
Reuters’a açıklamalarda bulunarak
PKK’nın uzantısı SDG’nin Esad rejim
güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin
Afrin’e gireceğini iddia etti. Aralarında
Reuters’ın da bulunduğu uluslararası
medyaya konuşan terör örgütü PKK/
YPG’ye yakın kaynaklar, PKK’nın uzantısı
Suriye Demokratik Güçleri ile rejim
güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya
vardığını iddia etti.
İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin’e
girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca
konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin’e girebileceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde,
hükümet güçlerinin bugün Afrin’e gireceği iddiasına yer verdi.

YPG drone’u düşürüldü...
Teröristlerin sızma ve gözetleme
girişimlerine karşı koyan TSK unsurları,
örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla
havadan bilgi toplanmasını da engelliyor.
Bu kapsamda, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi
karşısındaki Afrin’in batı bölgesinde
yürütülen arama tarama faaliyetlerinde
terör örgütlerince kullanılan bir drone
tespit edildi. Özel birliklerce vurularak
düşürülen drone incelemeye alındı.

Türkiye ile birlikte çalışacağız...
ABD Savunma Bakanı Mattis ‘Suriye’de DEAŞ’tan alınan bölgelerin yerel halka
bırakılması konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde
kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda
birlikte çalışacaklarını’ söyledi.
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Türkiye ile ABD’nin
PYD/PKK’nın
Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte
desteği konusunda bir mekanizma
kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis,
“Bunların tamamını çözdüğümüzü
söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar
üzerinde
çalışıyoruz. Bu konuda
kararlıyız.” diye konuştu. ABD Savunma
Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların
Afrin’de nasıl işleyeceği konusunda da
çalışılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığına
inanmıyoruz...
Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Müzakere Yüksek Komitesi (HNC) Genel Koordinatörü
Nasır Hariri, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığına inanmadıklarını söyledi.
Sputnik’e demeç veren Hariri, “Güvenilir kaynaklardan bu yönde bir şey duymadım.
Ancak Türk askerlerinin hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını düşünüyorum”
dedi. Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında cuma günü sivillerin yaşadığı
bir köye gaz saldırısı yaptığı ve 6 sivilin yaralandığını iddia edilmişti.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir doktor da iddialara destek vermişti.
Reuters’a konuşan Türk Dışişleri’nden
bir yetkili ise, iddiaların gerçeği
yansıtmadığını söylemişti. Suriye’deki
Kürt güçleri ve Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi tarafından ortaya atılan
iddialara ilişkin konuşan bir Beyaz Saray
yetkilisi de Türkiye’nin Afrin’de kimyasal
silah kullandığı iddialarını ‘son derece
olasılık dışı’ şeklinde nitelendirmişti.
Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan Beyaz Saray yetkilisi, ilgili
haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını
söylemişti.
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Harekatta 31. Gün (19 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 27
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1641 olmuştur.

Suriye ordusu Afrin’e
girecek mi?...
Suriye yönetiminin PYD ile anlaştığı
ve Afrin’e merkeze gireceği haberleri
dün gün boyu konuşuldu ancak günü
sonunda böyle bir şey gerçekleşmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Ruhani
ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “eğer rejim PYD’yi korumak için gelirse
durmayız devam ederiz, Türk askerini kimse durduramaz” dedi. Hükümet sözcüsü
Bozdag “haberler gerçek dışı” dedi. Halen bazı kaynaklar mutabakatın sürdüğünü
ve Afrin’e girmek için uygun zamanın beklendiğini söylerken bazıları ise Suriye-PYD
mutabakatının bozulduğunu bildiriyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afrin
operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Mattis
‘’Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları,
IŞİD’in yenilmesinin garantiye alınması
çabalarından dikkati dağıtıyor’’ dedi.
Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı
harekatıyla ilgili IŞİD’le savaşı sekteye
uğrattığı uyarısı yapan ABD Savunma
Bakanı, Ankara’ya itidalli olması
çağrısında bulundu.
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Suriye hükümet güçleri Afrin’e girerse
sonuçları olur
Erdoğan ile Putin arasındaki telefon
görüşmesinde PYD/YPG ile Suriye
hükümeti arasındaki olası Afrin
anlaşmasının ele alındığı öğrenildi.
Erdoğan’Suriye hükümet güçleri bu
yola girerse sonuçları olur’mesajı verdi.
Diplomatik kaynaklar,Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin
Afrin’e girmelerine yönelik YPG ile anlaşmaya vardıklarına dair iddiaların,Ankara
tarafından teyite muhtaç gelişme olarak yakından takip edildiğini belirtti.
NTV’ye konuşan diplomatik kaynaklara göre AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı
telefon görüşmesinde’’Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur’’mesajını
net şekilde iletti.

Harekatta 32. Gün
(20 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 74
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
TSK ve ÖSO, Afrin’in Dayr Savvan
köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına
düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla
temasını kesti. Dün Afrin’in kuzeyindeki
pek çok nokta alınarak, Azez-Cerablus
hattında kuzey cephesi birleştirildi. TSK ve
operasyonlara destek veren ÖSO güçleri,
harekatın başından bu yana YPG/PKKIŞİD’in işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde
biri belde merkezi, 61’i köy, 6’sı köy altı
yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe,
biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Zeytin Dalı
Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildi.
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Afrin’e girmeye çalışan terörist gruplar
geri çekildi
Zeytin Dalı Harekatı’na karşı YPG/PKKDEAŞ’a destek vermek amacıyla Afrin’e
girmeye çalışan terörist gruplar,topçu
ateşi üzerine bölgeden geri çıktı.
Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği
bilgiye göre,Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Özgür Suriye Ordusu’nun, TürkiyeSuriye
sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü
Zeytin Dalı Harekatı’na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan
rejim destekçisi terörist gruplar, 17.00 sularında Afrin’in güneyindeki Nubul Zehra
bölgesinden hareket etti.
İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla
hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.
Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı.Top atışları
konvoydaki araçlara isabet etmedi. Konvoy, uyarı ateşi üzerine,kente 10 kilometre
kala Afrin’den geri çıkmak zorunda kaldı.
Reuters haber ajansının Suriye yönetimine
yakın yayın organlarına dayandırdığı
iddiaya göre, Halep’ten yola çıkan Esed’e
bağlı milisler, Afrin’e girmeye başladı.
Suriye devlet televizyonu, ağır makineli
silahlarla donatılmış 20 aracın Afrin’e
girişinin görüntülerini yayımladı.

JÖH,PÖH ve korucular ‘meskun mahal’
operasyonları için Afrin’e gidiyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin
bölgesinin teröristlerden temizlenmesi
için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’
kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden
jandarma özel harekât (JÖH) ve polis
özel harekât (PÖH) timlerinin sınır
bölgesine sevk ediliyor.Jandarma ve
polis özel harekat timlerinin harekat
kapsamında Afrin bölgesinde ‘meskun
mahal’ operasyonlarına katılacağı belirtildi. Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçelerinden
64 güvenlik korucusu da bölgeye hareket etti.
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Operasyonlara son verilsin...
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane
Dujarric, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü
Zeytin Dalı harekatına son verilmesi
ve taraflar arasında cepheleşmenin
önlenmesi çağrısında bulundu.Dünkü
basın toplantısında Afrin’deki son
durumu değerlendiren Dujarric,”Bu
askeri operasyonlara son verilmesi
gerekiyor.
Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar
azalıyor. Afrin veya Doğu Guta’daki çatışmalar yüzünden insanlar evlerini terk ediyor.
Her yeni gün beraberinde daha fazla acı getiriyor”dedi.

Harekatta 33. Gün
(21 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda
65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780
olmuştur.

Harekat sona erdirilsin
ve geri çekilsin...
Almanya’da
Başbakan
Merkel
liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik
Partisi’nin dış politika sözcüsü Jürgen
Hardt,Türkiye’ye Afrin’deki askeri harekatı
sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.NATO’nun Türkiye’ye destek
olmasının ise şu aşamada söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.Deutschlandfunk
radyosuna konuşan Hardt,”Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum”dedi.
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Alman Yeşiller’den NATO’ya Afrin için acil
toplanma çağrısı...
Almanya’da Yeşiller partisin eş başkanı
Annalena Baerbock, NATO’dan daimi
temsilciler düzeyinde, TSK’nın Afrin’deki
Zeytin Dalı harekatını değerlendirmek
amacıyla acil toplanmaya talep
ettiklerini belirtti.
DPA ajansının haberine göre Annalena
Baerbock.“Türkiye’nin Afrin’deki askeri
eylemleri ışığında NATO mevcut durumu
inceleyerek askerlerin çekilmesinde
ısrarcı olması gerekiyor” dedi.Baerbock,
Türk askerlerinin,ABD’nin dolaylı olarak
desteklediği güçlerle çatışmaya girebileceğini,bunun da NATO anlaşmasının ihlali
anlamına geleceğine işaret etti.

Hatay’da 3 noktaya 5 roket düştü
Zeytin Dalı harekâtının yürütüldüğü
Afrin’e sınırı bulunan Hatay’ın Kırıkhan
ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket
düştü. Bir vatandaş, evinin yanına
düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı
dikeceğini söyledi.TSK ve ÖSO güçleri
tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı
harekâtı kapsamında Türkiye-Suriye sınır
hattında hareketlilik sürüyor.YGPPYD/
PKK terör örgütleri tarafından atılan 5
roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı
noktaya düştü.
Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine Güzelce Jandarma Karakoluna bağlı unsurlar sevk edilirken Kırıkhan
Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayran da olay
yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Harekatta 34. Gün (22 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 49
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 1829 olmuştur.

Afrin’e silah ve
mühimmat taşıyan 40
araçlık konvoy vuruldu...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e girmek
isteyen konvoyun vurulduğunu açıkladı
ve görüntüler paylaştı.
Afrin’e girmek istediği belirtilen bir
konvoyun vurulduğunu gösteren
görüntüler TSK’nın Twitter hesabından
paylaşıldı. TSK’dan yapılan açıklamada,
”PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve
içinde teröristler ile silah ve mühimmat
taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde
Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken
tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar
uzaktayken kara ateş destek vasıtaları
ile vurulmuştur”ifadeleri yer aldı.
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Afrin için YPG-Şam anlaşması, Suriye güçleri
Afrin’de, Rus güçleri eşlik ediyor...
Günlerdir konuşulan ve iki gün önce Suriyeli
milislerin Afrin’e girmesiyle YPG-Şam
arasında anlaşma olduğu açığa çıkmış
oldu. İki gün önce TSK’nın topçu atışlarıyla
milislerin geri çekildiği Türk hükümetince
ifade edilse de sonradan gelen haberler
İran destekli Suriyeli milislerin Afrin’e
merkeze ulaştığı, bazılarının Cinderesi ve
Raco bölgelerine gönderildiği fotoğraf
ve videolarla anlaşıldı.
Dün ayrıca Halep’te YPG kontrolündeki Şeyh Maksut mahallesinin Suriye güçlerine
devredildiği, buradaki YPG’lilerin Afrin’e gittiği, ayrıca Tel Rıfat bölgesinin de Suriye
güçlerine devri konusunda anlaşıldığı, Suriye askerlerinin Rus askeri polis güçleri
eskortluğunda bölgeye intikal ettiği fotoğraf ve videolardan anlaşılıyor.Halep’ten
Afrin sınırına girişteki kontrol noktalarına Rus bayrağı çekilen fotografların yanısıra
Afrin merkezde de Suriye bayraklarının çekildiği, gösterilerde kullanıldığı görülüyor.
Dün akşam saatlerinde TSK’nın Afrin’e yönelen bir konvoyu vurdu, ölenler var.Suriye
güçlerinin TSK unsurlarının bulunduğu noktalara ateş açtığı da iddia ediliyor.

Pentagon: YPG ile Şam arasındaki Afrin
anlaşmasıyla ilgili bilgimiz yok...
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
Sözcüsü Dana White, TSK’nın Zeytin
Dalı hareketi bağlamında YPG ve Suriye
hükümeti arasında Afrin ile ilgili yapılan
anlaşmadan habersiz olduklarını belirtti.
Toplantıda White’a ayrıca, “Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad yanlısı milisler, YPG’yi
savunmak için Afrin’e gelmiş olduğuna
göre, ABD artık Esad rejiminin bir müttefiki
midir?” sorusu yöneltildi. İlk önce bu
konudaki haberleri görmediğini söyleyen White, gazetecilerin ısrarlı sorusunu üzerine
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“Orası çok karmaşık bir bölgesi. O nedenle de tüm tarafları ortak hedef olan
IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. White
şöyle konuştu: ‘IŞİD ile mücadele bitmiş değil. Çok karmaşık bir savaş bölgesinden
bahsediyoruz. O nedenle de tüm tarafların ortak hedef olan IŞİD’e odaklanmasına
ihtiyacımız var. IŞİD’le mücadeleyle ilgili olmayan her şey ortak hedeften dikkatin
dağılması anlamına gelir. Daha yapılacak çok iş var.”

Harekatta 35. Gün (23 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve
içinde teröristler ile silah ve mühimmat
taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde
Afrin
güneydoğusundan
şehre
yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15
km kadar uzaktayken kara ateş destek
vasıtaları ile vurulmuştur.
Harekât esnasında sadece PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
ait anılan konvoy hedef alınmış ve
her zaman olduğu gibi sivillerin zarar
görmemesi için her türlü dikkat ve
hassasiyet gösterilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından,
hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve
istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin
kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup
teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost
ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve
zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak
2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan
“Zeytin Dalı Harekâtı” başarıyla
sürdürülmektedir.
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Temizlenen köylere halk dönüyor, teröristler sivil
elbise giyiyor...
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde
halkın evlerine dönmeye başladıkları gözlenmektedir.” açıklamasını yaptı.
Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin
mensuplarına sivil elbise giydirdiği, eğitimlerini ve terör eylemlerini sivil kıyafetli
olarak gerçekleştirmelerini sağladığı belirtilerek, “Eli silahlı, terör örgütü sığınak ve
korunaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin
sivil kabul edilmesi de elbette mümkün değildir.” ifadesi kullanıldı.

Yol kesip, “Afrin işgaline son” pankartı açan 5
MLKP’li gözaltına alındı
TSK tarafından düzenlenen sınır ötesi
“Zeytin Dalı Harekatı”nı, İstanbul’da yol
kesip pankart açarak protesto eden 5
terör örgütü MLKP üyesi yakalanarak
gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan
aramalarda silahlar ele geçirilen 5
MLKP’linin gerçekleştirdiği olay sırasında
yanlarında bulunan 3 şahıs ise aranıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCKPYDYPG terör unsurlarına yönelik olarak
Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı operasyonları protesto etmek amacıyla
geçtiğimiz 31 Ocak Cuma günü saat 19.15 sıralarında Kadıköy Marmaray Caddesi’nde
toplanarak ESP imzalı “AFRİN İŞGALİNE SON” yazılı pankart ile yolu keserek trafiği
durduran 8 MLKP terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik olarak sürdürülen
çalışmalarda önce yol kesme eylemine katılan şahısları tek tek belirleyen İstanbul
Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, kimlik ve adres tespitlerinin ardından dün gece
02.00 sıralarında harekete geçti.
Eyleme katıldıkları belirlenen gruptan D.O.G., Ö.B., M.T., A.A. ve B.Y. isimli 5 şüpheli şahısı
adreslerine yaptığı eş zamanlı baskınlarla yakalayarak gözaltına alan TEM ekipleri,
basılan adreslerde yaptığı aramalarda ise 2 ruhsatsız pompalı tüfekle bu tüfeklere
ait çok sayıda fişek ve örgütsel dijital malzemeler ele geçirdi. Terör örgütü MLKP
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üyesi olduğu belirlenen şahısları Vatan
caddesinde bulunan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüp sorguya alan TEM
ekiplerinin adreslerinde bulunamayan
ve olaya katıldıkları belirlenen 3 MLKP
üyesini yakalama çalışmaları devam
ediyor.

Harekatta 36. Gün (24 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı
Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1931
teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-IŞİD’ın işgalindeki Afrin’de
biri belde merkezi, 75’i köy, 6’sı köy altı
yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe,
biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 103
noktayı örgütten kurtardı.
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Afrin’de şehit yaralı asker sayısı açıklandı
TSK, haftalık basın açıklamasını yayınladı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte
yürütülen Afrin harekatı hakkında
açıklamada şu özetle ifadeler yer
aldı:Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği
harekâtın planlama ve icrasında sadece
teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak,
mevzi, silah, araç ve gereçler hedef
alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve
çevrenin zarar görmemesi için her türlü
dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
Aynı zamanda harekâtın başlangıcından
itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik
kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.
Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve
anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür
mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek
vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.Kullanılan silah ve mühimmat
dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde
yürütülmektedir.
Harekâtın başlangıcından itibaren Hava
Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir.
Harekât kapsamında, şu ana kadar
bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az
1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği
tespit edilmiştir.
Terör örgütü mensupları ile girilen
çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah
arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
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Harekatta 37. Gün (25 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 2021 oldu.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-IŞİD’ın işgalindeki Afrin’de
biri belde merkezi, 80’i köy, 6’sı köy altı
yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe,
biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 109
noktayı örgütten kurtardı.
Afrin sınırı boyunca Cinderesi kuzey
batısındaki yaklaşık 10 km.lik hat hariç
güvenlik kuşağı tamamlandı. Afrin’de
500 km.lik alan kontrol altına alınmış
durumda. Zeytin Dalı Harekatındaki
çatışmalarda önceki gün bir asker şehit
oldu. Toplam şehit sayısı 33’e yükseldi.

Kürtlerden oluşan ÖSO grubu...
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan
Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı’nda YPG/PKK-DEAŞ’a karşı savaşmak
için hazırlıklarını tamamladı. Mensupları “özel kuvvetler” eğitimi alarak teröristlerle
savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin’e intikal edecek. Tugayın içindeki
savaşçıların 400’ünü Kürt, 200’ünü Arap unsurlar oluşturuyor.
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Harekatta 38. Gün (26 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 87
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı
Harekatı’nın başlangıcından itibaren
2059 teröristi etkisiz hale getirildi.Etkisiz
hale getirilen 2059 teröristten 58’inin sağ
ele geçirildiği bildirildi.Afrin’de şimdiye
kadar 87’i köy olmak üzere 115 stratejik
nokta YPG/PKKDEAŞ’tan kurtarıldı. TSK
ve ÖSO,Afrin’deki teröristlerin Türkiye
sınırıyla temasını tümüyle keserek
kurtarılan alandaki “hilal”i tamamladı.

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye
Afrin eleştirisi
IŞİD ile mücadele koalisyonunun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, “Afrin’deki
son faaliyetler dikkati dağıttı” diyerek Türkiye’yi eleştirdi.Dillon, bölgede IŞİD ile
mücadeleye odaklanılmasını istedi.
ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Dilllon,
telekonferans sistemiyle düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki son gelişmeler
ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. PKK’yı bir terör örgütü olarak tanıyan
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ABD’nin Türkiye’nin sınır bölgesindeki
meşru güvenlik kaygılarını anladığını
söyleyen Albay Dillon, öte yandan Afrin
operasyonunun IŞİD ile mücadelede
dikkati dağıttığını belirterek “Bu koalisyon
için kaygı verici” dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Dillon, Suriye’de bir numaralı önceliğin
IŞİD’i bozguna uğratmak olduğunu
vurgulayarak “Bundan bağımsız konu ya da operasyonlar istenmemektedir.
IŞİD’in bozguna uğratılması hedefinden dikkatler dağıtılmamalıdır. Çok açık olmak
istiyorum: Koalisyon sadece IŞİD’i bozguna uğratma amacını taşıyan askeri çabaları
destekliyor. Bölgedeki tüm taraflara IŞİD ile mücadele odağını muhafaza etme
çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.
Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), halen Fırat vadisinin belirli bölgelerini kontrol
altında tutan IŞİD unsurlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Albay Dillon, Türkiye’nin
Afrin operasyonunun bölgede IŞİD ile mücadeleyi zayıflatabileceğini söyledi.
“Afrin’deki son faaliyetler, dikkati dağıttı, IŞİD’in bozguna uğratılması amacıyla
Fırat vadisinde bulunan bazı savaşçıların çekilmesine yol açtı” diyen Dillon şöyle
devam etti:
“Bu koalisyon için kaygı verici ve ana karargahımızda görev yapan askerleriyle,
koalisyonun bir üyesi olan Türkiye’nin, Afrin’de olup bitenlerin IŞİD’i bozguna uğratma
hedefini nasıl etkilediğini bilmesini sağladık.” Geçmişte gerilim nedeniyle NATO
müttefiki iki ülkenin karşı karşıya gelebileceğinin konuşulduğunu hatırlatan Dillon,
diplomatik çabaların doğru bir başlangıç olduğunu, gerginliğe yol açan retoriğe
son verilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
Menbiç konusunda Türk tarafıyla bir
buçuk yıldır neredeyse her gün irtibat
halinde olmayı sürdürdüklerini anlatan
Dillon, “Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri
Bakanı Tillerson Türk mevkidaşlarıyla
görüştü,
Menbiç’te
ilerleme
kaydedilmesi için bir tür mekanizma
bulunmasını görüştüklerini anlıyorum.
Bu görüşmelerden çıkan sonuçları henüz
bilmiyorum ama diplomatik çabaların her
zaman bir başlangıç olduğunu biliyoruz”
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dedi.Amerikalı Albay, “Türkiye’nin PYD
ve YPG ile ilgili güvenlik kaygısı sizce
nasıl giderilebilir? Sizin öneriniz nedir?”
sorusunu da yanıtladı.”Türkiye’nin
sınırındaki terör tehditlerine karşı
endişelerinin giderilmesinde diyalog ve
açık iletişimin etkili yol olacağına” işaret
eden Dillon, “Biz ABD olarak PKK’yı bir
terör örgüt olarak tanıyoruz, Türkiye’nin
sınır bölgesindeki de meşru güvenlik
kaygılarını da anlıyoruz” dedi.Geçen yıl
Mayıs ayında Rakka’da IŞİD’e karşı operasyon başlatılmadan önce, DSG bünyesindeki
Kürt güçlerine askeri ekipman desteğinin başladığını hatırlatan Dillon, şu noktalara
dikkat çekti:
“Ana karargahımızda Türk askerleri
görev yapıyor. Ankara ve İncirlik’te
irtibat görevlilerimiz var. Kürt unsurlara
verdiğimiz silahlar konusunda Türkiye’ye
açık ve şeffaf olduk… Geçtiğimiz yıl Mayıs
ayından bu yana onlara verdiğimiz
silahlar konusunda Türkiye gayet iyi
bilgilendirildi. DSG de bize onlara
verdiğimiz silahları sadece IŞİD’e karşı
kullanacaklarını söylediler.”Albay Dillon’a,
PYD’nin Afrin’de yaptığı gibi DSG’nin de Menbiç’te de kontrolü Esad rejimine
devretmeye dönük pazarlıklar yürüttüğü şeklinde basına yansıyan iddialar da soruldu.
“Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok” yanıtı veren Amerikalı komutan, IŞİD’in
kontrolündeki tüm toprakların geri alınması, yeniden güç kazanmasının önlenmesi
ve yabancı savaşçıların komşu ülkelere sızma girişimlerinin engellenmesinde, DSG’nin
kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.
DSG’nin yüzlerce yabancı savaşçıyı yakalamış olmasından ötürü “gururlu” olduklarını
dile getiren Dillon, “DSG, IŞİD ile savaşta kendini ispatlamış ortaklardır. Bir yıl önce
bugün Rakka IŞİD’in elindeydi. Başka kimse IŞİD’i başkentinden tasfiye etmeye
girişmeye hazır değildi. DSG ise bunu yaptı. DSG komutanı Mazlum fevkalade,
sözlerine sadık bir komutan” şeklinde konuştu.
Bir gazetecinin, “Kürt güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi konusunda mutabakat
sağlanması halinde geride kalan DSG güçleri IŞİD ile mücadelede yeterli olacak
mı? Yoksa Kürt güçlerine ihtiyaç sürüyor mu?” sorusuna Amerikalı sözcü şu karşılığı
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verdi: “DSG Suriyelilerden, Araplar, Kürtler
ve Türkmenler gibi farklı etnik gruplardan
oluşmaktadır. Yaklaşık 57 bin kişilik gücün
çoğunluğunu Araplar oluşturmaktadır.
Ancak liderliğin büyük bölümü Kürtler
ve birlikte çalışabildiklerini ispatlamış
durumdalar. Eğitimlerimizi sürdürmeye
devam edeceğiz böylelikle sadece
Kürtler değil diğerleri de cephe hattında
olabilecek, liderlik rolünü üstlenebilecek.”
Amerikalı Albay Dillon, “Rusya ile ABD arasında Suriye’de ilk çatışma” olarak
nitelendirilen, 7 Şubat’taki hava saldırısı
ile ilgili sorulara da yanıt verdi.Uluslararası
koalisyon, Deyr ez Zor vilayetindeki Hişam
kasabası yakınlarında, koalisyon ve SDG
unsurlarının hedef alınması üzerine
hava saldırısı düzenlemiş, bu saldırıda
Rus paralı askerlerin öldürüldüğü
iddia edilmişti. “Çok açık olmak adına:
Koalisyon savunma hakkını her daim
saklı tutmaktadır” diyen Dillon, şöyle
devam etti:”Bu saldırıyı başlatanların,
provoke edenlerin tam olarak kim olduklarını hangi saiklerle saldırdıklarını henüz
belirleyemedik. Diyebileceğim şu: Saldıran kim olursa olsun verilecek yanıt
değişmeyecektir.”
Dillon, hedef oldukları saldırıya salt savunma amaçlı yanıt verdiklerini, Ruslarla
saldırı öncesinde operasyon sırasında ve sonrasında irtibatta olduklarını, kaygılarını
ilettiklerini söyledi.Amerikalı Albay, “IŞİD’in tasfiye edildiği Suriye, şimdi dış güçlerin
çatışmasına mı sahne oluyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:”Biz üç yıldır olduğu
gibi kendi misyonumuz olan IŞİD’i yenme
hedefine odaklanmayı sürdüreceğiz.
Biz bu pozisyondan uzaklaşmadık ve bu
çabalar sonucunda küresel bir tehdit
olan IŞİD kontrol ettiği toprakların yüzde
98’den fazlasını kaybetti.Kontrolleri
altındaki 7 milyon 7 bin kişi aşkın kişi artık
özgür…”
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Mogherini’den Afrin çağrısı: İran, Rusya ve
Türkiye’nin özel sorumluluğu var
Avrupa Birliği’nin (AB) Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini, Ab’nin
Suriye’de çatışmaların artmasından
duyduğu endieyi yeniden dile getirdi.
Mogherini Suriye’deki ateşkesin
garantörleri olan Türkiye, İran ve
Rusya’nın gerginliğin azaltılmasında özel
sorumluluğu olduğunu söyledi.
Gazetecilerin “Afrin’de Türkiye tarafından
yapılan operasyondan endişe duyuyor
musunuz?” sorusunu yanıtlayan Mogherini “Genel olarak ben ve dışişleri bakanları
Suriye’nin her yerinde farklı aktörlerin askeri operasyonlarının artmasından çok
endişeliyiz. Tabii ilk ve öncelikli olarak rejim ve destekçilerininkilerden” ifadelerini
kullandı.
Mogherini sözlerini “Özellikle de Astana
sürecinin garantörleri olan Rusya, İran
ve Türkiye’nin üzerinde, çatışmaların
tırmandığı değil, çatışmasızlık sağlandığı
bir süreci garanti etmek konusunda özel
bir sorumluluk var” şeklinde sürdürdü.
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Harekatta 39. Gün (27 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 24
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 2083 olmuştur.
PYD/PKK terör örgütünden temizlenen
nokta sayısı Afrin’in 5 beldesinde biri
belde merkezi, 87’si köy, 6’sı köy altı
yerleşim yeri, biri PYD/PKK’ya ait üs ve
20’si stratejik dağ ve tepe olmak üzere
toplam 115 oldu.

Canikli: Afrin’deki operasyonlarda uzaktan
kumandalı iş makineleri kullanılacak
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
Afrin şehir merkezine yaklaştıkça
uzaktan kumandalı iş makinelerini daha
fazla kullanacaklarını belirterek, “Şu
anda askeri fabrikalarda 5 kilometre
mesafeden kontrol edilebilir bir sistem
geliştiriyoruz”dedi.
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ABD: Ateşkes tüm Suriye’yi kapsıyor...
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather
Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) geçtiğimiz
cumartesi günü aldığı ‘insani yardımların
yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes’
kararının tüm Suriye’yi kapsadığını söyledi.
Nauert,’Türkiye’nin Afrin harekatının
ateşkes kapsamında olup olmadığı’
sorusuna verdiği yanıtta,’Türkiye bu
mutabakatı iyice ve yeniden okumalı.
Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her
tarafında ateşkesi öngörüyor.Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden
okumalarını tavsiye ederiz’ diye konuştu.

Harekatta 40. Gün (28 Şubat 2018)
TSK’dan Açıklama
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara
ve Hava operasyonları sonucunda 101
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü
mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz
hale getirilen terörist sayısı 2184 olmuştur.
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Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan
teröristler vuruldu...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü
Zeytin Dalı Harekatı’nda terör hedefleri vurulmaya devam ederken, Raco Dağı’ndaki
Şeyh Hadid bölgesinde alınan Ankala köyüne sızmak isteyen teröristler top atışlarıyla
vuruldu.

Türkiye, Afrin’e insani erişimi sağlamaya hazır...
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Lowcock, “Türk
makamları, (Afrin’e) insani erişimi
sağlama konusundaki istekliliklerini
vurguladılar, ancak Suriye tarafı henüz
kabul etmedi.” dedi.
Afrin’deki gelişmelere de değinen
Lowcock, ‘’yerel yetkililer’’ şeklinde
tanımladığı terör örgütü PYD/PKK’nın
sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini
engellediğini belirterek ‘’Türk makamları, (Afrin’e) insani erişimi sağlama konusundaki
istekliliklerini vurguladılar, Şam’dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz
ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’den ABD’nin Afrin yorumuna tepki...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “ABD
Dışişleri’nin, ‘BMGK kararının Türkiye
tarafından
iyi okunması’ gerektiği
yönündeki ifadeleri, her türlü temelden
yoksundur.” değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan
resmi açıklamada, BMGK’nın ilan ettiği
bir aylık ateşkeste Afrin’in zikredilmediği
belirtildi. Açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki
çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin’de y ü r ü t t ü ğ ü
Zey t i n
Dalı Harekatı’nda BM Şartı’nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını
kullanmaktadır” denildi.
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Almanya; Ateşkes Afrin’i de kapsıyor...
Fransa ve ABD’nin ardından Almanya
da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi’nin hafta sonunda
aldığı
Suriye’de 30 günlük ateşkes kararının
Afrin’i de kapsadığını belirtti.
Almanya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
Türkiye’ye ateşkese bağlı kalma
çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü
yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler
(BM) Güvenlik Konseyi’nin hafta sonunda aldığı Suriye’nin tümü için 30 günlük
ateşkes kararının Afrin’i de kapsadığını kaydetti. Sözcü, “BM Güvenlik Konseyi’nin
kararı Suriye’nin bütününden bahsediyor ve Suriye’nin tamamı için 30 günlük bir
ateşkes çağrısında bulunuyor” dedi.

Harekatta 41. Gün
(01 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili açıklama
yapan TSK, bugüne kadar toplam 2 bin
222 teröristin etkisiz hale getirildiğini
duyurdu.
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Raco Kel tepe mevkinde şiddetli çatışma
Hatay’ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel
Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG’li teröristler
arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan en az 23 teröristin güvenlik
güçlerince etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Çatışmalarda TSK açıklamasına göre 2
Mart sabahı itibariyle 8 asker şehit oldu 13 asker de yaralandı.

ABD Afrin harekatını tahrik etti...
Rusya Güvenlik Konseyi, Suriye’de terör örgütü YPG ile işbirliği yapan ABD’nin en ileri
teknolojiyle ürettiği silahları militanlara sevk ettiğini duyurdu. Bu durumun Türkiye’nin
Afrin’e yönelik harekatını tahrik ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca YPG kontrolündeki
bölgede 20 Amerikan üssü kurulduğu da yer aldı. Söz konusu rakam, ABD’nin bilinen
üs sayısından hayli fazla.

Zeytin Dalı, ateşkesin kapsamı dışında...
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde (BMGK) alınan ‘Suriye’de ateşkes’ anlaşmasının dışında olduğunu
söyledi. Bozdağ, “BMGK kararı Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı etkilemeyecektir.
Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kapsamın dışındadır”
ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather
Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde (BMGK) Suriye’de ateşkesle
ilgili alınan karar için “Ateşkes tüm
Suriye’de geçerli, Türkiye’nin BMGK’da
kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım”
dedi.
Bu ifadelere cevap veren Bozdağ da
ateşkesin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı
Harekatı’nı engellemediğini söylerken “Biz kararı okuduk, iyi okuduk. Sayılan yerler
arasında Afrin yok. DEAŞ’la ve bununla alakalı örgütler bu ateşkesin dışındadır.
Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir.
Bir daha okumalarında fayda var. Bu karar Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı
etkilemeyecektir. Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu
kapsamın dışındadır” dedi.
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Harekatta 42. Gün (02 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce, Zeytin Dalı
Harekâtı’nın başlangıcından bu yana
2434 teröristin etkisiz hale getirildiği
bildirildi.

Afrin’de şehit sayısı...
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
Afrin’de şimdiye kadar Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne (TSK) mensup 41 askerin
şehit olduğunu açıkladı. Canikli, ÖSO’dan
da 116 kişinin hayatını kaybettiğini
söyledi.Canikli, Milli Savunma Üniversitesi
Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1.
Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde
konuştu. Canikli, Afrin’e yönelik harekat
kapsamında şu bilgileri verdi:”615
kilometrekare alanda 94 meskun
mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti
sağlanmıştır. Harekat kapsamında
maalesef 41’i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden,
116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam
157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum.
Harekatın başladığı günden bu yana en az 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve
etkisiz hale getirilmiştir.”
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Raco’ya operasyon başlatıldı
Doğan Haber Ajansı (DHA) Afrin’e yönelik
harekat kapsamında Raco bölgesine
operasyon başlatıldığını duyurdu. Gelen
bilgilere göre önceki günkü 8 şehit verilen
olaydan sonra başlatılan operasyonlarda
Raco çevresindeki 3 köy daha alınarak
Raco şehir merkezi üç yönden kuşatılmış
oldu ve birlikler Raco şehir merkezi sınırına
kadar geldi.

Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin’le sınırlı değil
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’e yönelik
20 Ocak’tan bu yana devam eden
Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘terör örgütünün
tamamen yok edilinceye dek süreceğini’
söylerken “Bu harekatı Afrin’le sınırlı olarak
düşünmemiz de söz konusu değildir” dedi
ve Menbiç’e harekat sinyali verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma
Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah
Subaylığı 1’inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde konuştu ve Afrin’e yönelik Zeytin
Dalı Harekatı ile ilgili özetle şunları söyledi:Afrin’de güzel vatanımızın müdafaası için
terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı
gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla
yanlarındadır, onların destekçileridir.Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.
Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna
kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir.
Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz
hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz de söz
konusu değildir.
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Erdoğan, ABD’nin Menbiç teklifini açıkladı...
ABD’nin YPG’yi Menbiç’ten çıkarma
sözünün fiiliyata yansımadığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dışişleri
Bakanı Rex Tillerson, ‘Çıkaralım onları.
Menbiç’in yarısında güvenlik sizde,
yarısında bizde olsun’ dedi. Cevaben,
‘Ne sizde olsun güvenlik ne de bizde!
Menbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı’
dedim’açıklamasını yaptı.ABD’lilerin
kast ettikleri,kentin asli sakini Arapların
yerlerine yerleşmelerini sağlama
amacıyla, Münbiç’in güvenliğini beraber sağlamaksa bu elbette yapılabilir.

Harekatta 43. Gün (03 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Racu beldesi başta olmak üzere,
Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin,
Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7
yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de
biri belde merkezi, 93’ü köy, 6’sı köy altı
yerleşim ve 28’i stratejik dağ veya tepe,
biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 127
noktayı ele geçirdi. Kontrol edilen alanın
genişliği 640 metre kare oldu. İcra edilen
bu operasyonlar sonucunda toplam
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612’ye
ulaşmıştır. Racu’da şiddetli çatışma
olduğu, yaralı askerlerin bulunduğu
bildiriliyor. Harekatta asker şehit sayısı
41, yaralı asker sayısı 199 olarak açıklandı.
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Türkiye’nin hava saldırısında Esad
yanlısı yaklaşık 40 milis öldü’ iddiası
İspanyol resmi haber ajansı EFE, Suriyeli
muhalif görgü tanıklarının ifadelerine
dayandırdığı haberinde, saldırının
milislerin Kafr Jana kentindeki kampına
düzenlendiği bildirildi.
Daha önce Türk Hava Kuvvetleri’nin Afrin
bölgesindeki hava saldırısında Suriye
Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı 17
milisin öldüğü belirtilmişti.

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.
*Türkiye’de devam eden bir terörist isyan
olduğunu ve bu operasyonların neden
yapıldığını anlıyoruz diyen Galloway,
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Türk
DışişleriBakanı 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.
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* 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.

Rejimle tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı...
PYD terör örgütü eski eşbaşkanı Salih Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan
iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.
Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir
temaslarının olmadığını söyledi.
Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da
doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli
egemenlikten bahsediyor. Bu herkes
için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den
ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi
söylemedik fakat Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyine yönelik saldırıları söz konusu
egemenliğin ihlali olarak görüyoruz”
diye konuştu. Salih Müslim, “Rejimin
yardıma çağrılması konusuna gelince,
bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı.
Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi
korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra
geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik.
Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” ifadelerini kullandı.
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Salih Müslim Berlin’de PKK mitingine katıldı...
Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına
alındıktan sonra serbest bırakılan terör
örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih
Müslim Berlin’de ortaya çıktı.Almanya’nın
başkenti Berlin’de terör örgütü YPG/
PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge
katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim
burada bir konuşma yaptı.
Brandenburg Kapısı önündeki mitingde
zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açılmasına rağmen
polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi
konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

Harekatta 44. Gün (04 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve
kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen
operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018
tarihinde, müteakip harekât için önem
taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak
üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda,
Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim
yerinde kontrol sağlanmıştır.
Ayrıca, son iki günde icra edilen
operasyonlar sonucunda, Racu ve
Cenderis’ten Afrin’e ulaşan karayolları
da kontrol altına alınmıştır. İcra edilen
bu operasyonlar sonucunda toplam
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612’e
ulaşmıştır.
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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-IŞİD’ın işgalindeki Afrin’de 3’ü
belde merkezi, 102’si köy, 6’sı köy altı
yerleşim ve 22’i stratejik dağ veya tepe,
biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 134
noktayı ele geçirdi.

Esad: Dışarıdan saldırı söz konusu olduğunda,
Suriye halk güçlerinin Afrin’e gidişi doğal...
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, hükümet ordusunun diğer cephelerde savaşırken
milislerin Afrin’e gelişlerinin ‘doğal’ olduğunu söyledi. Esad ayrıca, Batı ülkelerinin
Suriye’de kimyasal silah kullanımı konusunu Suriye ordusuna hava saldırıları
düzenlemek amacıyla kullanıldığını söyledi.
Esad, basın dairesi üzerinden yayınladığı
açıklamada, “Halk güçlerinin Afrin’e
gelişi doğaldır, dışarıdan saldırı söz
konusuysa, Suriye ordusunun diğer
yerlerde teröristlerle savaşırken toplumun
çeşitli kesimlerinin birleşmesi normal bir
durum” diye konuştu. Geçtiğimiz şubat
sonunda Suriye’nin resmi haber ajansı
SANA, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nı
sürdürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine
yeni milis güçlerinin ulaştığını bildirmişti.
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Harekatta 45. Gün (05 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de
114’ü köy, 30’u kritik nokta olmak üzere
toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın
açıklamasına göre Afrin topraklarının
yarısı terör örgütünden temizlendi.
Harekatın başından buyana etkisiz hal
getirilen terörist sayısı 2777 oldu

BM:YPG, sivillerin
Afrin’den çıkmasına
engel oluyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği
Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’i kontrol
altında tutan terör örgütü YPG/PKK’nın
sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına
engel olduğunu belirtti.
Dujarric, bugünkü basın toplantısında,
“Beş bin kadar kişi Afrin’i terk etmeyi
başardı; ama anladığımız kadarıyla
yerel yönetim halen insanların bu
bölgeden çıkmasına engel oluyor”
dedi. BM’nin yerel yönetimle doğrudan
bir bağlantısının olmadığını söyleyen
Dujarric, “İnsanların özgürce hareket
etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini
terk etmesi son derece önemli” dedi.
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Afrin’e giden YPG’liler nedeniyle IŞİD
operasyonları duraksadı...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, YPG/PKK
militanlarının Suriye’nin doğusundan ayrılıp Afrin’e gitmesinden dolayı SDG ismini
kullanan örgütün DEAŞ karşıtı operasyonlarının “duraksadığını” söyledi.
Türkiye’nin Afrin’deki YPG/PKK unsurlarına
yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın “dikkatleri
dağıttığı” şeklindeki değerlendirmesini
yineleyen Manning, “Operasyonların
durması bizim oradaki öncelikli görevimiz
konusunda uzun vadede odağımızı
değiştirmeyecektir.” dedi. Manning,
“General Mazlum” olarak tanımladığı
PKK’lı terörist Cemil Mazlum ile Suriye’de
ABD destekli YPG/PKK paravanı SDG ve
türevleri olan sözde askeri konseyleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Suriye hükümet güçlerinden 48 savaşçı Afrin’de
TSK saldırısı sonucu öldü...
TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı
45. gününe girerken, Afrin’e giden Suriye
hükümet güçlerine bağlı milislerden
oluşan Halk Güçleri’nden şu ana kadar
48 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Afrin’de çatışmaların yoğun bir şekilde
yaşandığını belirten Ebdo’nun açıklaması
şöyle: “Çatışmalarda Afrin’e savunma için
gelen Suriye hükümet güçlerine bağlı Halk Güçleri’nden şehit ve yaralılar var. Halk
Güçleri’nin gelişlerinden bu yana, yani 15 günden bu yana toplam 48 kayıpları oldu.
Türkiye’nin saldırıları sonucu şimdiye kadar 48 savaşçı Afrin direnişinde şehit oldu.
Savaşçılar Afrin’e geldiği ilk gün 2 şehit ile 3 yaralı vermişlerdi. 4 gün önce de Raco
kasabasına bağlı Bafran köyünde TSK saldırısı sonucu 9 savaşçı hayatını kaybetmişti.
1 savaşçı ise Çema köyünde hayatını kaybetmişti. Dün ise sabaha karşı Kefercenna
köyünde Rusya askerlerinin daha önce kaldığı merkezde Halk Güçleri savaşçıları
kalıyordu.TSK’ya ait savaş uçakları orayı bombaladı. Bombardıman sonucu orada
bulunan Suriye Halk Güçleri’ne mensup 36 savaşçı hayatını kaybetti. Bazı savaşçılar
ise yaralandı. Savaşçılar halen Afrin’in birçok yerinde direnişte yerlerini alıyorlar.”
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YPG’ye verilen silahları takip ediyoruz...
Pentagon sözcüsü Galloway, DEAŞ
operasyonlarının dışında herhangi bir
çaba içerisine giren grupların ABD
öncülüğündeki koalisyonun desteğini
kaybedeceğini de belirtti. Galloway,
“Mümkün olan her yerde kuvvetlerimiz
sadece DEAŞ’a karşı kullanıldığından
emin olmak üzere SDG altındaki Kürt
unsurlara verilen silah ve malzemeleri izleyecek. ABD yardımlarının herhangi bir
şekilde kötüye kullanılması veya amacının dışında kullanılması iddiaları ciddiye
alınacaktır.” değerlendirmesini yaptı.
ABD’nin, Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlama hakkını anladığını ifade eden
Pentagon sözcüsü Galloway, Türkiye-Suriye sınır boylarındaki tansiyonu düşürmek ve
DEAŞ operasyonlarının kesintiye uğramaması için Türk mevkidaşları ile çalıştıklarını
kaydetti.

Harekatta 46. Gün (06 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 4’ü
belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta
olmak üzere toplam 150 bölgeyi kontrol
altına aldı. Etkisiz hale getirilen terörist
sayısı ise 2872 oldu. Afrin’de 01 Mart’ta
8 askerin şehit düştüğü Kel Tepe’de
yaralanan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı
Fuat Demir, tedavi gördüğü hastanede
şehit düştü. Toplam şehit asker sayısı 42
oldu.
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Afrin’in dört bir tarafını hendek ve
toprak setlerle çevirdiler
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Zeytin
Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ilerleyişi
sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DAEŞ’in,
kara harekatına karşılık ilçenin dört
bir tarafını hendek ve toprak setlerle
çevirdiği ortaya çıktı.

Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe
ve 2 metre derinliğe, toprak setlerin ise
yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı
belirlenirken, teröristlerin bu tahkimatları
güçlendirme çalışmaları fotoğraflara
yansıdı.

Başta çocuklar olmak üzere, Afrin’de
yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak
geliştirilmeye çalışılan tahkimatın
inşasında, çocukları kaçırılarak silah
altına alınan bölge halkının, zorla ve
tehditle çalıştırıldığı belirlendi.
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Paravan örgüt açıkladı: 1700 terörist Afrin’e
kaydırılacak
Terör örgütü DAEŞ ile savaşma kisvesi
altında başta ABD olmak üzere Batı’nın
desteğini alan PKK/PYD’li teröristler, 1700
teröristi savaştıkları yerlerden Afrin’e
kaydıracaklarını duyurdu.
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu
PYD’nin paravanı SDG, 1700 teröristi
DAEŞ’le savaştıkları yerlerden Afrin’e
kaydıracaklarını duyurdu.
SDG adına yapılan açıklamada,
700 teröristin şimdiden Zeytin Dalı
Harekâtı’nın yapıldığı Afrin’e gönderildiği
ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
Sözcüsü Albay Rob Manning, YPG/PKK
militanlarının Suriye’nin doğusundan
ayrılıp Afrin’e gitmesinden dolayı SDG
ismini kullanan örgütün DEAŞ karşıtı
operasyonlarının “duraksadığını”
söylemişti. Manning, haftalık basın toplantısında terör örgütü PKK’nın sözde üst
düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve ‘Mazlum Kobani’ adını da kullanan Şahin
Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin’i ‘General Mazlum’ olarak tanımlamıştı.Bugün konuya
ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Manning’in PKK’lı
terörist için ‘general’ ifadesini kullanmasına “Saçmalamaya devam etmiş” diyerek
yanıt vermişti.
Şahin Cilo kod adlı terörist PKK’nın
Suriye’deki önemli isimlerinden biri.
Uzun süre terör örgütü elebaşı Abdullah
Öcalan’ın yanında kalan terörist, Suriye’nin
PKK işgali altındaki Afrin kenti nüfusuna
kayıtlı. Türkiye’de birçok katliam ve saldırının
faili olan terörist, Ankara tarafından kırmızı
listeyle aranıyor. Şahin’in başına 4 milyon
TL ödül konmuş durumda.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ / Özel Bülten - Kasım 2018

143

TSK’nın operasyonu Suriye içine derinleştirmesi
insani kriz potansiyelini arttırır...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
TSK’nın Afrin’e doğru ilerleyişinde kararlı
olunduğuna ilişkin son açıklamalarının
hatırlatılması üzerine ABD Dışişleri
sözcüsü Nauert, yine Ankara’ya gerilimi
düşürme çağrısı yaptı.
ABD’nin bu konuda hakiki endişeleri
olduğuna değinen Nauert, ‘Biliyorsunuz bu durum bir süredir devam ediyor ve biz
de şiddetin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. Türk güvenlik güçleri Suriye’ye
doğru daha derin bir biçimde girdikçe bu durumun potansiyel bir insani kriz yaratma
ihtimali artıyor’ diye konuştu.

Fransız Bakan: Ankara’dan Afrin’deki operasyona
son verilmesini istedik...
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian, Türkiye’den birçok kez Afrin’deki
Zeytin Dalı operasyonuna son vermelerini
istediklerini söyledi. Parlamentonun Dış
ilişkiler komitesinde konuşan Le Drian,
“uluslararası toplumun BM destekli
ateşkes çağrısının Doğu Guta’da
uygulanmasına odaklandığını,ancak
Afrin’deki durumun da görmezden
gelinmemesi gerektiğini” belirtti.
Fransız Bakan “Ateşkes iradesi herkes için, tüm Suriye için. Bunu söylememiz gerekiyor
çünkü önümüzdeki günlerde hepimiz Doğu Guta sorununa odaklanacağız, ancak
ateşkes kararı her yer için geçerli, buna Afrin de dahil” diye konuştu. Le Drian, Fransız
makamlarının tekrar tekrar Türk yetkililere Afrin bölgesindeki Kürt militanlara karşı
müdahaleden üzüntü duyulduğunu söylediğini ve buna bir son verilmesi tavsiyesinde
bulunulduğunu anlattı.

ABD’li sözcü saçmalamış...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning’in “Mazlum Kobani” kod
adlı Ferhad Abdi Şahin’den söz ederken “General Mazlum” demesi Türkiye’nin tepkisine
yol açtı. Manning’in, “General Mazlum ve Suriye’de DEAŞ’tan alınan yerlerdeki yerel
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askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye
devam ettikleri sürece desteklemeye
devam edeceğiz” ifadelerine Türk Dışişleri
Bakanlığı tepki gösterdi.
Dışişleri sözcüsü Aksoy “Pentagon
Sözcüsü, yine saçmalamaya devam
etmiş. PYD-YPG’nin bir terörist örgüt
olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz.
Geçen bir haber yayımlandı ve ABD’de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG’nin PKK’nın
bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon
Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık.
Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama
yapacağız bu konuda” dedi.

Harekatta 47. Gün (07 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 4’ü
belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta
olmak üzere toplam 150 bölgeyi kontrol
altına aldı.Harekatta etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 2940 oldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör
örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Şaran
köyünde, teröristlerce evinin bahçesine
tuzaklanan mayına basan kişi hayatını
kaybetti.Patlama sonrası yaşananlar,
kameralarca kaydedildi. Yaralılara
askerler yardım etti.
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Hafıza kartlarından YPG/PKK’nın ‘çocuk
savaşçıları’ çıktı
Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör
örgütü YPG/PKK’nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen
fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye’nin
kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin
Dalı Harekatı’nın hazırlık aşamasında
paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla
“silah altına alma” eylemlerini artırmıştı.

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör
örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
tarafından da daha önce defalarca
gündeme getirilen YPG/PKK’nın
savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi
çektikleri fotoğraflarla belgelendi.

Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin
üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele
geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan
hafıza kartları ile dokümanlar, terör
örgütünün küçük yaştaki çocuklara
verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki
yaşamlarını ortaya koyuyor.Ele geçirilen
fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları
13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen
çocuklara ait görüntüler bulunuyor. Okul
sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve
nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor.
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Çocukların, bölücü terör örgütü PKK’nın
ele başı Abdullah Öcalan ve örgütün
diğer sözde “yöneticilerinin” fotoğrafları
önünde poz verdikleri görülüyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği,Uluslararası Af Örgütü ve
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
gibi kuruluşlar, PYD/PKK’nın çocukları
savaştırarak uluslararası hukuku ihlal
ettiğini kayda almıştı. HRW’nin Suriye’nin
kuzeyinde yaşanan insan hakları
ihllalerine ilişkin raporunda, terör örgütü
YPG/PKK’nın özellikle bölgedeki küçük yaştaki çocukları savaştırması, ihlallerin ilk
sırasında yer aldı.
BM tarafından “Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün” ilan edilen 12
Şubat’ta yazılı bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma
Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’nin, çocukların en fazla savaşçı olarak
kullanıldığı ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı.

Afrin operasyonu DEAŞ ile mücadeleye
engel değil...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
“Sahada son derece dinamik gelişmeler
yaşanıyor. MİT’in sahada ÖSO’nun
koordinasyonu noktasında yoğun bir
çalışması olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için
engel değildir.
YPG sivillerin Afrin’den çıkışını engelliyor.
Münbiç’ten bir grup YPG’li Afrin’e
kaydırılıyor” dedi. Kalın, “YPG/PYD Afrin’i
ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır.
Hamdolsun bu müdahale ile Afrin’in ikinci
bir Kandil olması engellenmiştir” diye konuştu.
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PKK/PYD’ye yine ‘’yerel yönetim‘’ dediler...
Birleşmiş Milletler (BM), Afrin’e insani erişim
ve terör örgütü YPG/PKK’nın, bölgeden
ayrılmasını engellediği sivillerin kentten
çıkmasına izin verilmesi için sahadaki
bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı
sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden
Farhan Haq, günlük basın brifinginde
Afrin’den ayrılmak isteyen ancak ‘’yerel
yetkililer’’ tarafından engellenen sivillerin
durumundan endişe duyduklarını söyledi.

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.
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Harekatta 48. Gün (08 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055,
kontrol altına alınan alan 800 km kare
civarında. Kontrol altına alınan stratejik
nokta ve yerleşim birimlerinin sayısı 156.
Cinderes teröristlerden temizlendi...Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında Cinderes’in kontrol altına
alındığını bildirdi.Raco’nu ele geçirilmesi 9
saat sürmüştü, Cinderes ise 24 saat içinde
ele geçirildi.Sivillerin kaçmasını önlemek
için tuzak... Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’in
Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına
engel olmak için yollarını bombalarla
tuzakladı.Köyden kaçmaya çalışan 36
sivilin bulunduğu kamyonetteki üç aylık
bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti.
Benzer tuzaklamaların Afrin merkez
çevresinde de yapıldığı ifade ediliyor.

NATO: Zeytin Dalı kapsam ve zaman
bakımından kısıtlanmalı
NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin
Dalı operasyonunun kapsam ve zaman bakımından kısıtlanması gerektiğini belirtti.
Brüksel
Forumu’nda
konuşan
Gottemoeller, “Türkiye bu ittifakın
değerlerini hatırlamalı. Bu operasyon
bağlamında, bu orantılılık ilkesine bağlı
kalmak, sivillerin hedef olmamasına
büyük titizlikle dikkat etmek ve bu
operasyonu mümkün olduğu kadar
kapsam ve zaman bakımından kısıtlamak
demektir” ifadelerini kullandı.
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Koalisyon: YPG Fırat vadisinde kalacak
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon,
Washington destekli Demokratik Suriye
Güçleri’nin (DSG) omurgasını oluşturan
YPG’nin Fırat vadisinde kalacağını
açıkladı.
Koalisyondan Rus medyasına yapılan
açıklamada, “Birkaç DSG birliğinin Fırat
vadisinden gidişi, IŞİD’le mücadelede
dikkatlerin dağılmasının nelere mal olabileceğini net biçimde sergiledi. DSG birlikleri
Fırat vadisinde kalacak ve IŞİD’i engelleyip zayıflattığı için koalisyonun hassas
saldırıları desteğinde düşmanın zayıf yerlerini kullanmaya devam edecekler” dendi.
IŞİD’i bozguna uğratmanın, Suriye kuzeyindeki durumun karmaşıklığı ve koalisyonun
yüksek talepleri nedeniyle beklendiğinden daha fazla zaman alabileceğinin farkında
olduklarını dile getiren koalisyon yetkilileri, IŞİD teröristlerinin canlı kalkan kullandığı
ve siviller arasında gizlendiğini kaydetti.Koalisyon yetkilileri, Fırat vadisini kaç DSG
birliğinin terk ettiği bilgisini ‘güvenlik sebebiyle’ vermeyi reddetti.

DSG: Güçlerimizi Afrin’e sevk edeceğiz
TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin
Dalı Harekatı 48. gününe girerken YPG’nin
başını çektiği DSG, Fırat’ın doğusundaki
savaşçılarını Afrin’e gönderiyor. Sputnik’e
konuşan DSG’li Ebu Ömer El İdlibi, ‘Afrin’e
saldırıların durmaması halinde’ 1 haftaya
kadar Deyr ez Zor ve Rakka’daki tüm
güçlerini Afrin’e göndereceklerini söyledi.
Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’nin de içerisinde yer aldığı
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bünyesinde savaşan Ceyşul Suwar, Cephet El Akrad,
Liva El Şemal El Demokrat ve İdlib Askeri Meclisi, ortak açıklamayla Afrin’e savaşçı
göndereceklerini duyurdu. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Ceyşul Suwar yöneticisi
Ebu Ömer El İdlibi şunları söyledi: “Afrin’de durum kötüye gidiyor. Bütün dünya ve ABD
sessiz kalıyor. Bizim yanımızda durmadılar. Afrin’de 200 bin Arap yaşıyor. Ailelerimiz
orada. Ailelerimizi, insanlarımızı korumak için Afrin’e savaşçı göndereceğiz. Rakka,
Deyr ez Zor ve birçok yerden daha Afrin’e savaşçı göndereceğiz. Bu kararı DSG
yönetimi ile görüştük. Dedik ki Afrin’i ne zaman saldırılardan kurtarırsak o zaman
eski yerimize döneriz.”
Deyr ez Zor bölgesinde güçlerinin yarısını çektiklerini ve bunu fırsat bilen IŞİD’in
saldırıya geçerek 4 köyü aldığına dikkat çeken İdlibi, şöyle devam etti: “Eğer Afrin’e
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aldırılar durmazsa Deyr ez Zor bölgesindeki tüm güçlerimizi çekeceğiz. Afrin’i
savunmaya mecburuz. Şimdiye kadar 1700 savaşçımızı Afrin’e gönderme kararı
aldık. Bizim toplam 6 bin savaşçımız var.”

ABD ile ilk mekanizma toplantısı başladı;
Konuşulacak çok şey var...
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve ABD’li yetkililer arasındaki ilk
teknik komite görüşmesinde, Afrin operasyonu da dahil Suriye ile ilgili konuşulacak
çok sayıda konu başlığı olduğunu söyledi. Sözcü Nauert, bakanlıktaki basın
brifinginde Türkiye ile ABD arasında kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye
komitesinin Washington’da görüşmelere başladığını belirtti.

Harekatta 49. Gün (09 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149,
30’u kritik nokta 124’ü yerleşim yeri olmak
üzer 159 nokta terörden temizledi. TSK
ve ÖSO birlikleri Afrin kuzey doğusundan
Afrin merkeze 2 km kadar yaklaştığı
bildiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili “Hedef
Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz
hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin
merkez kuşatılmış vaziyette. Her an
merkeze girmekle karşı karşıyayız” dedi.
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Büyükelçi Diriöz: Türkiye, Afrin’de gerilimi
azaltma bölgesi kurulmasını gerekli görmüyor
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin
Diriöz, Ankara’nın Afrin’de gerilimi azaltma
bölgesi kurulmasını gerekli görmediğini
söyledi.
Rus basınına demeç veren Diriöz,
“Suriye’de ilave gerilimi azaltma bölgeleri
kurulmasıyla ilgili tüm konular, Rusya,
Türkiye ve İran arasında oybirliğiyle
karara bağlanıyor. Türkiye, Afrin’de
gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını
gerekli görmüyor” dedi.
Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran, şu ana dek Suriye’de
4 gerilimi azaltma bölgesi kurdu.

ABD ile Münbiç ve Fırat’ın doğusunun istikrara
kavuşturulması için mutabık kaldık...
Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, “ABD ile Münbiç ve Fırat’ın
doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart’ta
ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim”
açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu
daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex
Tillerson’la yaptığı görüşmede Münbiç
ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara
kavuşturulması yönünde mutabık
kaldıklarını söyledi. Ayrıca bunun için
çalışma grupları kurduklarını belirtti.
Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile 19 Mart’ta görüşeceğini de bildirdi. Dışişleri Bakanı,
“ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz” dedi.
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Harekatta 50. Gün (10 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195,
31’i kritik nokta 136’sı yerleşim yeri olmak
üzer 167 nokta terörden temizledi. TSK
ve ÖSO birlikleri Afrin kuzey doğusundan
Afrin merkeze 2 km kadar yaklaştığı
bildiriliyor. Harekatta 42 asker şhit oldu,
202 asker yaralandı,117 asker tedavilerinin
tamamlanmasının ardından görevlerine
döndü.

Erdoğan’dan NATO’ya:
Suriye’ye çağırıyorum,
neden gelmiyorsun?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
NATO’ya yönelik sert eleştirilere devam
ederken “Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler
aslında kudretleri yetse kalkacaklar
açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat
Türkiye’nin dik durduğunu görünce buna
cüret edemiyorlar” dedi. Erdoğan, “Ey NATO neredesin? Ben çağırıyorum, Suriye’ye
gel. Niye gelmiyorsun?” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
AK Parti İl Kongresi’ne katılmak üzere
gittiği Mersin’de, kongrenin yapılacağı
salon önünde kendisini karşılayan
kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki
konuşmasında daha önce dile getirdiği
‘Sefer görev emri’ni bir kez daha
hatırlattı. Erdoğan, “Reis bizi Afrin’e
götür” sloganları üzerine “Sefer görev
emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete
inanıyoruz” dedi.
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Harekatta 51. Gün (11 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekâtın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de
5’i belde merkezi, 140’ı köy, 31’i kritik
nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi
kontrolüne aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan da harekâtın başından bu yana
etkisiz hale getirilen terörist sayısını dün
3291 olarak, ele geçirilen alan miktarını
da 950 kilometrekare olarak açıkladı.

Sözde YPG sözcüsünden ‘Türkiye’nin Afrin’deki bir
saldırısı püskürtüldü’ iddiası
Suriye’nin kuzeyinde etkin olan Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı
olan YPG’nin sözcülerinden Rezan Hiddo, Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO) güçlerinin Afrin’deki bir saldırısının YPG tarafından püskürtüldüğünü iddia etti.
Hiddo ayrıca, çatışmalarda karşı taraftan en az 18 kişinin öldürüldüğünü ileri sürdü.
Hiddo, Sputnik’e demecinde, Afrin’deki Halta köyünde yaşanan çatışmalarda
karşı tarafa ait ‘bazı askeri teçhizatların imha edilip en az 18 kişinin öldürüldüğünü’
iddia etti.Hiddo ayrıca, Türkiye’nin desteklediği güçlerin Afrin’deki en büyük ikinci
köy olan Cenderes’e girdiğini fakat YPG’nin, bu güçlerin buradaki mevzilerini
sağlamlaştırmasına izin vermediğini de ifade etti.
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Paris’te Afrin protestosu
Fransa’nın başkenti Paris’te, YPG yanlısı
yüzlerce kişi Türkiye’nin, Suriye’nin
kuzeyinde yer alan Afrin bölgesinde
ocaktan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı
Harekatı’nı protesto etti.
Paris’te, cumhurbaşkanlığı konutu
olan Elysee Sarayı’nın yakınlarında
gerçekleştirilen protestoya YPG yanlısı
300 ila 400 kişinin katıldığı belirtiliyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, gösteriye
katılanların sayısının 10.000 kişiyi bulmasını beklediklerini söyleyen protestocular,
‘Afrin yalnız değildir’ şeklinde sloganlar attı.

Harekatta 52. Gün (12 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekatın başından bu yana
YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 5’i
belde merkezi, 151’i köy ve 33’ü kritik nokta
olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolü
altına aldı. Harekâtın başından bu yana
etkisiz hale getirilen terörist sayısını
dün 3347 olarak açıklandı. Harekat ile
kontrol altına alınan toplam alan 1102
kilometrekare oldu.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart
2018 tarihinde Cinderesi bölgesinde
icra edilen arama tarama faaliyetleri
esnasında el yapımı patlayıcının infilak
etmesi sonucunda, bir askerin şehit
olduğu, bir askerin de yaralandığı
bildirildi. Harekatta şehit asker sayısı 43
oldu.
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Suriye ordusu ve bağlısı güçler Afrin’de değişik
noktalarda kontrolü devraldı...
Dün akşam saatlerinde bölgeden gelen bilgilere göre Şam yönetimine bağlı güçler
Minnigh havaalanı ve köyünü, Tel Rıfat merkezinde kontrolü devraldı. Aynı güçler
Zehra ve Nubul’un kuzeyine çıkarak en az 8 köyde kontrolü ele aldı.
Suriye yönetiminin bu hareketini Moskova’dan gelen talimata göre yaptığı bildiriliyor.
Buna göre iki gün önce Suriye’ye gizlice gelen Rus Genelkurmay Başkanı Putin’in bir
mektubunu Suriye yönetimine verdi mektupta hangi noktaların TSK-ÖSO güçlerine
bırakılacağı hangi noktalarda Suriye’nin kontrolü devralacağı bildiriliyordu.

YPG’ye müttefikimiz diyen eski Fransa CB
Hollande Afrin’de uçuşa yasak saha ve, Türkiye’ye
baskı istedi...
Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından
François Hollande, ülkenin çok okunan
gazetelerinden Le Monde’a konuştu.
Hollande, Suriye’de yaşananlardan
dolayı sorumlu hissettiğini söylerken,
“Esad’a karşı nasıl davranacağımız
yerine Putin’e karşı nasıl davranacağımızı
konuşmalıyız” dedi. Görevi bıraktıktan
sonra ilk defa diplomasi ve uluslararası
konularda açıklamalarda bulunan
Hollande, “ABD Başkanı Trump’ın
tutumu belli olmadığı için Rusya’nın Orta Doğu’daki hamlelerine tepki vermek
Avrupa ve NATO’ya düşüyor” dedi. Hollande sözlerini Türkiye ve Rusya’nın Suriye’yi
paylaştığına kadar götürürken, terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD ve YPG hakkında
ise “müttefiklerimiz” tanımını kullandı.
Hollande ayrıca Doğu Guta ve Afrin’de uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısında
da bulundu. Hollande, Rusya’nın NATO’da çatlak yaratmaya çalıştığını da sözlerine
ekledi. Hollande, Batı ülkelerinin Suriye krizinin çözümü konusunda Rusya ve Türkiye’ye
maksimum baskı yapmak zorunda olduğunu belirtti.
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TSK Afrin’e ilerlerken siviller bölgeyi
terk ediyor...
PYD sözcülerinden Ebrahim Ebrahim, Associated Press haber ajansına verdiği
demeçte, Türk ordusuyla desteklediği Özgür Suriye Ordusu Afrin’e yaklaşırken, binlerce
kişinin bölgeyi terketmeye başladığını söyledi. Sözcü, can güvenliği endişesiyle
bölgeyi terkedenlerin Şam rejiminin elindeki noktalara gittiğini de kaydetti.
Rus medyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’ya yönelik eleştirilerini
değerlendiren Rankine Galloway, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’da ilan ettiği gibi ABD ve Türkiye, ilişkilerimizin karşı
karşıya olduğu tüm kilit sorunların tartışılması için sonuca odaklı mekanizmayı
oluşturma anlaşmasına vardı. Bu tartışmaların olası sonuçlarını öngöremiyoruz.
Detaylar, diplomatlarımız ve uzmanlarımızın ortak çalışması sırasında ortaya
çıkacak” dedi.

Pentagon: Türkiye’yle Afrin sorununu diplomatik
yollarla çözmeye çalışıyoruz
Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine
Galloway, Türkiye’nin Afrin’deki
eylemleriyle ilgili kilit sorunları diplomatik
yollarla çözmeye çalıştıklarını belirtti.
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Harekatta 53. Gün (13 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’tan
beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında Afrin kent merkezinin
kuşatıldığını duyurdu.
“Kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi”
denilen TSK açıklamasında hava ve
kara harekatının planlandığı şekilde
devam ettiği de belirtildi. Harekâtın
başlangıcından itibaren 3393 terörist
etkisiz hale getirilmiştir.
Kontrolü ele geçirilen stratejik nokta
ve yerleşim yerlerinin sayısı 201 oldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin
bölgesinde sürdürülen operasyonlarda
bir askerin şehit olduğu bildirildi. Olayda
bir askerde yaralandı.Toplam şehit asker
sayısı 44 oldu. Afrin ilçesi Kefercenni
beldesinde evde askerlerin arama yaptığı
sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak
etmesi sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO
askeri olmak üzere 10 asker yaralandı.

Afrin’de faaliyet gösterme niyetimiz yok...
ABD’nin SDG ismi altında desteklediği
YPG/PKK’nın Afrin’e gitmesine ilişkin bir
senatörün “Kürtler konusunda Suriye’de
bir politikamız yok ve ne yaptığımıza
ilişkin uzun dönem politikamız da yok gibi
görünüyor.
Ülkeyi SDG’nin Suriye Demokratik
Güçlerinin bir bölümünü kontrol edeceği
şekilde bölüyor muyuz?” sorusu üzerine
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CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel,
ABD’nin Afrin’de faaliyet göstermediğini
söyledi.Orgeneral Votel, “Suriye
Demokratik Güçleri görüşmelerimizde,
buranın bizim operasyon alanımız
olmadığını ve bu noktada şu aşamada
orada faaliyet gösterme niyetimizin
olmadığını anladılar.” şeklinde konuştu.
Votel, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne
karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı
ima ederek Afrin’deki gelişmelerin DEAŞ karşıtı operasyonları etkilediğini ve dikkatleri
oradan aldığını savundu. YPG/PKK unsurlarının DEAŞ ile mücadeleden çekilip
çekilmediğine yönelik bir soruya ise Votel, “Bu, şu anda olmuş durumda.” yanıtını
verdi.

Kendimizi ABD’ye göre konumlandıramayız
YPG’nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Afrin operasyonu
nedeniyle Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonu durdurdu.
Sputnik’e konuşan DSG Deyr ez Zor Komutanı Mehdi Kobani, Deyr Ez Zor bölgesindeki
savaşçıların Afrin’e gittiğini söyledi.
Mehdi Kobani, Afrin’i savunmak için Deyr
ez Zor operasyonunu durdurduklarını
belirterek, şöyle konuştu: “ Afrin’e
yapılan saldırılar nedeniyle Deyr ez
Zor bölgesinde IŞİD’e karşı yürütülen
operasyonu durdurduk.
Biz
kendimizi
ABD’ye
göre
konumlandıramayız. ABD’nin istediği
gibi hareket edemeyiz. Afrin’e yönelik
saldırılar sürerken sessiz kalamayız. Deyr ez Zor bölgesindeki savaşçılar Afrin’e yönelik
saldırılar sürerken sessiz kalamayacaklarını dile getirdiler. Savaşçılar Afrin üzerindeki
tehlike bitmeden sessiz kalmayacaklarını dile getirerek Afrin bölgesine gittiler. Şimdi
Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşıyorlar. Çok sayıda savaşçı Afrin’e gitti. Gidenler
arasında Afrinli savaşçılar da vardı. Güvenlik gerekçesiyle Afrin’e gidenlerin sayısını
veremeyiz.”
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Çavuşoğlu: YPG, Menbiç’ten çekilince güvenliği
ABD ve Türk askerleri sağlayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Washington yönetimi ile devam eden
Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak “YPG
Menbiç’ten çekilince ABD ve Türk askerleri
güvenliği sağlayacak” dedi. Çavuşoğlu,
YPG’nin bölgeden çekilmesine Türkiye’nin
nezaret edeceğini ifade ederken örgütün
elindeki silahların da alınacağını bildirdi.
Moskova’ya
gitmeden
önce
açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu,
ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile 19
Mart’ta Washington’da yapılacak görüşme ile Menbiç’teki durumun netleşeceğini
ifade etti.Çavuşoğlu’nun konu hakkındaki sözleri şöyle: “YPG’nin olduğu bölgeler
nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip
nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak.
Menbiç’ten YPG çekilince orada ABD ve
Türk askerleri olacak. YPG’nin çekilmesine
nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini
kim sağlayacak? ABD ve Türkiye. Önce
bu modeli Menbiç’te uygulayacağız
daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu
Rakka için de Fırat’ın doğusunda YPG’nin
kontrolündeki yerler için de geçerli.”
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Harekatta 54. Gün (14 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekâtın başlangıcından itibaren 3444
terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kontrolü
ele geçirilen stratejik nokta ve yerleşim
yerlerinin sayısı 219 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’tan
beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında Afrin kent merkezinin 12
Mart’ta kuşatıldığını duyurmuştu ancak
güneyde 3-4 km bir koridor açıkta
bırakılmıştı. Afrin merkezin güneyindeki
3-4 km mesafenin kapatılarak
kuşatmanın tamamlanması an meselesi,
ancak çok küçük bir koridorun açık
bırakıldığı bildiriliyor.

AP’den Ankara’ya: Afrin’den çekilin
Avrupa Parlamentosu’nda yarın
oylanacak karar tasarısında Türkiye’ye
Afrin’deki askerlerini çekmesi çağrısı
yapılıyor.Suriye’deki durum hakkında
AP’deki siyasi gruplar tarafından
hazırlanan ortak karar tasarısında,
Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü
Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye’de
çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu
ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm
çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı”
ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği
dile getiriliyor.
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Afrin operasyonunda “sivil kayıplar
olduğu” yönünde haberler geldiği
kaydedilen taslak metinde, Ankara’dan
Afrin operasyonunu durdurması ve
“Birleşmiş Milletler tarafından terör
örgütü olarak tanımlanmış grupların
yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.
Afrin’deki “tırmanışın” endişe verici
olarak tanımlandığı karar tasarısında,
Türk güçleri ile Esad veya Rus güçleri
arasında olası çarpışma ve ABD ile artan
gerilim “kaygı verici” olarak tanımlanıyor.
Türkiye’ye Afrin’deki “askerlerini çekmesi” ve “Suriye sorununda yapıcı rol oynaması”
çağrısında bulunuluyor, bunun “Türkiye’nin ulusal çıkarına olduğu” savunuluyor.
Suriye’de “yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı”
not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere ateşkes ilan edilmesi
çağrısı yapılıyor.Rusya ve İran’ın Esad rejimine verdiği destek nedeniyle eleştirildiği
taslak kararda, Suriye’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların sorumlularının
yargılanması için AB’nin bu yönde bir “hesap verme stratejisi” oluşturması isteniyor.
Karar taslağı AP’nin 15 Mart Perşembe günü Strasbourg’da düzenlenecek genel
kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.
Oylama öncesi genel kurulda yapılan
oturumda söz alan AB Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini, Afrin ve Doğu
Guta’da “askeri faaliyetlerin dramatik
biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini,
her tırmanışla yeni bir dehşet düzeyine
geçildiğini” söyledi. Suriye’de ateşkes için
Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarına
mektup gönderdiğini belirten Mogherini,
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki
Cenevre sürecine yoğunlaşılması ve
bu sürecin desteklenmesi çağrısında bulundu. Mogherini AB’nin Suriye krizinde
“aklın sesi” tek taraf olduğunu savundu.Oturumda siyasi gruplar adına yapılan
konuşmalarda da Türkiye’nin Afrin operasyonu eleştirildi. Siyasi gruplar, Afrin de dahil
olmak üzere tüm Suriye’de ateşkes çağrısında bulundu.AB’nin BM ile birlikte Suriye’nin
geleceği konusunda 24-25 Nisan’da Brüksel’de uluslararası bir konferans düzenlemesi
öngörülüyor. Konferansın Suriye’ye komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar ve BM
çatısı altında yürütülen Cenevre süreci üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.
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Harekatta 55. Gün (15 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekâtın başlangıcından itibaren 3524
terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kontrolü
ele geçirilen stratejik nokta ve yerleşim
yerlerinin sayısı 242 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’tan
beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında Afrin kent merkezinin 12
Mart’ta kuşatıldığını duyurmuştu ancak
güneyde 1-2 km bir koridor açıkta
bırakılmıştı. Afrin merkezin güneyindeki
1-2 km mesafenin kapatılarak
kuşatmanın tamamlanması an meselesi,
ancak çok küçük bir koridorun açık
bırakıldığı bildiriliyor. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, “Çember iyice
daraldı teröristler için. Çok kısa bir
zaman içerisinde Afrin merkezinin de
teröristlerden tamamen temizlenmesini
öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde
70’in üzerinde coğrafi konum itibarıyla
güvenliği sağlanmış durumda” dedi.
TSK,”Zeytin Dalı harekâtı kapsamında,
15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde
icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması
sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” diye açıklama yaptı.
Toplam şehit sayısı 45 oldu.

AP’den Türkiye’ye Afrin’den çekil kararı...
Avrupa
Parlamentosu,
Türkiye’ye”Afrin’den çekil” çağrısını içeren Suriye
tasarısını oy çoğunluğuyla kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan karara “İşimiz
bitmeden çekilmeyiz” yanıtını verdi. AP’deki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat,
Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller grupları tarafından ortaklaşa hazırlanan karar tasarısı
bugün Strasbourg’da oy çoğunluğuyla kabul edildi. Oylama öncesi AP’nin komünist
ve neo-komünist partilerden oluşan Avrupa Birleşik Solu grubu tarafından sunulan ve
241’e karşı 372 oyla kabul gören bir değişiklik önergesiyle metinde Afrin hakkında yer
alan paragraf sertleştirildi. Metnin bu bölümüne, “Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin
Suriye’de Kürtlerin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik müdahalesinden derin
kaygı duyduğunu ifade eder” şeklinde bir cümle eklendi.
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Türkiye’den AP’ye Afrin tepkisi: Terör örgütlerine
müsamaha gösterenlerin kararını kabul
edemeyiz
Türk Dışişleri Bakanlığı, Avrupa
Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye
“Afrin’den çekil” çağrısını içeren Suriye
tasarısını oy çoğunluğuyla kabul
etmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
AP’yi terör örgütlerine destekle suçlayan
açıklamada “Bu kararını kabul etmemiz
mümkün değildir” denildi.
“Avrupa Parlamentosu’nun dün (15 Mart)
kabul ettiği ‘Suriye’deki durum’ başlıklı
karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrı,
Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden
ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir
göstergesidir. Bu kararla birlikte, Avrupa
Parlamentosu bir kez daha objektiflikten
uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip
olduğunu göstermiştir.
Zeytin Dalı Harekâtı bir terörle mücadele
harekâtıdır. Harekat, uluslararası hukuk
temelinde, Birleşmiş Milletler (BM)
Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan
meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik
Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin
kararları çerçevesinde ve Suriye’nin
toprak bütünlüğüne saygı temelinde
yürütülmektedir. Harekatın hedefinde,
Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYDYPG terör örgütü unsurları ile Suriye’nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede
yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde
yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğini değil,
Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir
harekattır.
Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri
alan Türkiye’ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa
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Parlamentosu’nun Türkiye’nin terörle
mücadele çabalarını görmezden
gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz
iddialara itibar etmesinin izahı yoktur.
Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha
konusundaki sicili bilinen Avrupa
Parlamentosu’nun bu kararını kabul
etmemiz mümkün değildir. Türkiye,
geçmişte olduğu gibi bundan sonra
da her türlü terör örgütüne karşı
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Türkiye, Suriye’de başta Doğu Guta’da olmak üzere yaşanan insani trajedinin
sona erdirilmesi ve İdlip dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada
sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biridir. Aynı zamanda,
Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol
oynamaktadır.
Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nu ve AB ülkelerini, Suriye’de 7 yıldır
süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde
sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir.”

ABD’li generalden Afrin-YPG-IŞİD- Suriye siyasi
süreç açıklamaları...
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü
Korgeneral Kenneth McKenzie,
Pentagon’da dünkü basın brifinginde
gazetecilerin Afrin’deki gelişmeler
nedeniyle DEAŞ operasyonlarının nasıl
etkilendiğine ilişkin sorularını yanıtladı.
McKenzie SDG’nin lider pozisyonundaki
figürlerin Afrin’e geçmesi nedeniyle
DEAŞ’la mücadelenin sekteye uğradığını
iddia etti.
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*Güç
kaydırılması
mücadeleyi
yavaşlattı... Terör örgütü PKK’nın Suriye
kolu YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu
Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG)
Afrin’e kuvvet kaydırmasının Orta
Fırat Vadisi’nde DEAŞ’a karşı yürütülen
mücadeleyi yavaşlattığını ifade eden
McKenzie, “DEAŞ’ın yeniden momentum
kazandığını
söyleyemem
ama
kuvvet kaydırılması kaçınılmaz olarak
mücadelemizi yavaşlattı” dedi.
*SDG liderliği kuzeye geçti, Menbic’te
yeni
konuşlanmalar
yaptık...
DEAŞ’la mücadelenin SDG’nin lider
pozisyonundaki figürlerin Afrin’e geçmesi
nedeniyle sekteye uğradığını belirten
McKenzie şöyle konuştu: “DEAŞ ile
savaşta hâlâ aktifiz. Çatışmalar devam
ediyor. Ama SDG liderliğinin bu çabaları
desteklemek için orada olduğu dönemki
kadar hızı değil. Yani birkaç hafta önceki
kadar hızlı değil çünkü ilerlememizi
sağlayan liderlerin büyük bölümü kuzeye döndü.
Durumu yakından takip ediyoruz. Gelecek
haftalarda sürecin nasıl ilerleyeceğini
göreceğiz.” YPG’lilerin Afrin’e gitmesi
nedeniyle yaşanan askeri kaybın
giderilmesi için ne tür yeni ayarlamaların
yapıldığına ilişkin soru üzerine Korgeneral
McKenizie, sahadaki komutanların gelişen
durumlara göre daima yeni ayarlamalar
yaptığını hatırlattı. McKenzie, “Taktik
detayları bilmiyorum ama muhtemelen
hem güneyde, hem de Menbiç’te yeni konumlandırmalar yapmışızdır” diye ekledi.
*SDG ile iletişimimiz sürecek... SDG’lilerle iletişim kanallarının iyi bir biçimde
işlemeye devam ettiğini vurgulayan McKenzie, kuvvet kaydırma konusunda da
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görüştüklerini söyledi. Bir gazetecinin
SDG komutanlığının geçen hafta
1700 savaşçının Afrin’e kaydırıldığını
açıkladığını hatırlatması üzerine
McKenize, “Tam ne kadar savaşçının
gittiğini, sayının o kadar yüksek olup
olmadığını teyit edemem. Ama SDG’li
ortaklarımızla bu süreçteki iyi iletişimimiz
sürecek” dedi.
*İç savaşın parçası değiliz... ABD’nin politikasının hâlâ “Esad gitmeli” yönünde mi
olduğuna ilişkin bir soruya ise Amerikalı sözcünün yanıtı şöyle oldu: “Suriye’de Savunma
Bakanlığı olarak misyonuz, DEAŞ’ı mağlup etmek. İç savaşın bir parçası olmak gibi
bir niyetimiz yok. Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz. Ateşkes açısından başarısız
oldu. Soçi başarız oldu. Şimdi siyasi çözüm zamanı. Birleşmiş Millet öncülüğündeki
Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz.”

Lavrov: ABD’nin Suriye’deki eylemleri Türkiye’nin
Afrin’deki harekatını provoke etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin
Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke
ettiğini söyledi.‘Rusya-İmkânlar ülkesi’
forumunda konuşan Lavrov, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki Zeytin
Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmede
bulundu.
Lavrov, şunları söyledi:“Harekatı açıkça ABD’nin Suriye’nin ve Fırat’ın doğusundaki
eylemleri provoke etti. Orada teröristlerle mücadelede Kürt güçlerini desteklediler,
bunu teröristler oradan çıkartıldıktan sonra dahi yaptılar. Ayrıca Kürtlerle Suriye’nin
İran’la olan sınırının tamamını kontrol altına alacaklarını ve güvenli bölge olarak
adlandırdıkları bu bölgeyi Kürtlerin koruyacağını söylediler.”
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Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti:
“Tüm bunlar kesinlikle hiç profesyonelce
değildi, cahilceydi. Washington’da
bu açıklamaları yapanlar Türkiye’nin
sakin sakin oturup olanlara bakacağını
düşündüyseler, Ortadoğu ve Suriye’de
güç dengelerinin nasıl olduğu hakkında
hiçbir bilgileri yok demektir.”
Lavrov, ABD’nin ihlal ettiği, BM’nin
Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik
kararın uygulanması için çaba
göstereceklerini söyledi. Lavrov “ABD’li
partnerlerimize birçok kez Suriye’nin
toprak bütünlüğüne saygı duyacakları
yönünde söz verdiklerini hatırlatıyoruz.
Ancak bundan farklı adımlar atıyorlar.
Bu meselenin bir kenarda kalmaması ve
BMGK’nın Suriye’nin toprak bütünlüğü,
egemenliği ve bağımsızlığına yönelik
kararının uygulanması için çaba
göstereceğiz” dedi.

Menbic için henüz anlaşma yok,
anlaşmaya çalışıyoruz...
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather
Nauert, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun
Ankara ile Washington’ın terör örgütü
PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Menbiç’ten
çekilmesi için anlaştığı yönündeki
açıklamalarına mesafeliyaklaştı. ‘‘Bizim
anlayışımız bu değil. Şu noktada Türk
hükümetiyle pek çok görüşme yapıyoruz.
Geçen hafta burada 1.5 gün süren
toplantılar yapıldı. Hala Türkiye ile bir
anlaşmaya varmak için çalışıyoruz.’ Sözcü Nauert, Türk hükümeti ile Menbiç’e ilişkin
görüşmelerin sürdüğünü söylemekle yetindi.
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Harekatta 56. Gün (16 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekâtın başlangıcından itibaren 3567
terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kontrolü
ele geçirilen stratejik nokta ve yerleşim
yerlerinin sayısı 250’yi geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’tan
beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında Afrin kent merkezinin 12
Mart’ta kuşatıldığını duyurmuştu ancak
güneyde 1-2 km bir koridor açıkta
bırakılmıştı. Afrin merkezin güneyindeki 1-2
km mesafenin kapatılarak kuşatmanın
tamamlanması an meselesi, ancak
çok küçük bir koridorun açık bırakıldığı
bildiriliyor. Şu an itibarıyla yüzde 75’i
(1320 km kare civarında) coğrafi konum
itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

Girit’teki Alman
konsolosluğunda
Afrin işgali
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak’tan beri sürdürdüğü Afrin operasyonunu
protesto eden bir grup, Girit Adası’nın
İraklio (Kandiye) kentindeki Alman
konsolosluğunu işgal etti.
Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, Girit Fahri Konsolosunun
bürolarına giren kimliği belirsiz kişilerin
önemli maddi hasara neden olduğu
bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı konunun
polise intikal ettirildiğini kaydetti.
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Reuters’a konuşan bir Yunan polis yetkilisi
ise yüzlerini gizleyen yaklaşık 10 kişilik
bir grubun yerel saatle sabah 09.30’da
konsolosluk binasını bastığını söyledi.
Grup binanın balkonuna Kürtçe, Almanca
ve Yunanca olarak “Direniş hayattır” ve
“Afrin’le dayanışma” yazılı pankartların
yanı sıra PKK ve PYD bayrakları astı. Bir
başka polis yetkilisi, protestocuların bazı
camları kırdığını söyledi.
Griechenland Proteste Besetzung
deutsches Konsulat auf Kreta (Getty
Images/AFP/C. Metaxakis) AFP’nin
kaynak gösterdiği bir polis sözcüsü
ise, “Konsolosluğa giren bir grup kişi, duvarlardaki çerçeveleri indirdiler, yerlerine
pankartlar astılar. Sonra da gittiler” dedi.Yunan Kathimerini gazetesi, Girit basınına
dayandırdığı haberinde, eylemcilerin konsolosluktaki Alman bayrağını alıp
gittiğini bildirdi. AFP’ye konuşan polis sözcüsü ise eylemcilerin Alman bayrağını alıp
götürdüğü yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.Olay sırasında
konsoloslukta koruma bulunmadığını belirten yerel basın, protestocuların olay
esnasında binada olmayan Alman konsolosun faks ve eposta adresi üzerinden
Atina’daki Türk Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
mesajlar gönderdiğini bildirdi.

BM: ‘Afrin’den Endişe Verici Raporlar
Alıyoruz’...
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği (OHCHR) sözcüsü Ravina
Shamdasani, “Afrin’den hava saldırıları ve
kara saldırılarına bağlı olarak meydana
gelen sivil ölümler ve yaralanmalarla
ilgili son derece endişe verici haberler
alıyoruz” dedi.
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Shamdasani, gazetecilerin Suriye’deki son
durumla ilgili çeşitli sorularını yanıtladı.
Shamdasani, Afrin’de insani durumun
kötüleştiğini belirterek kentteki tek tam
tıbbi teçhizatlı hastanenin yaralıların
akınına uğradığını söyledi.
Sözcü Shamdasani, çatışmaların
yaşandığı Afrin’de, sivillerin öldürülme,
yaralanma, kalkan olarak kullanılması
gibi tehlikeler içerisinde olduğunu belirtti.
Afrin’de sivillerin tahliyesi için tarafları
gerekli önlemleri almaya davet eden Shamdasani, “ Afrin’den ayrılmak isteyen
sivillere izin verilmeli. Afrin’de kalan siviller de korunmalı” diye konuştu. Shamdasani,
kentte yaşanan su sıkıntısına da dikkat çekti. Sözcü, “Kaynaklarının Türk tarafından
yönetilen güçler tarafından kontrol edilmesi nedeniyle ciddi bir su sıkıntısı var” diye
konuştu.

TSK: Afrin’de hastane bombalandığına dair
haberler gerçek dışı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, bazı uluslararası haber ajanslarının
“Afrin’de hastane bombalandığı” yönündeki iddiaları yalanlandı.Fransız haber ajansı
AFP’nin Türk savaş uçaklarının Afrin’de bir hastaneyi vurduğu yönündeki haberinin
üzerine TSK’dan açıklama geldi.TSK’nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada,
“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberler
gerçek dışıdır” ifadeleri yer aldı.
AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin
vurulduğunu doğruladığını ancak ölü
veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini
aktardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
ise hava saldırısında tıbbi hizmet verilen
yerleşkenin “direkt” olarak vurulduğunu
iddia etti.AFP’ye konuşan Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi’nin müdürü Rami
Abdel Rahman, “Aralarında iki hamile
kadının da olduğu 16 sivil hayatını
kaybetti” ifadesini kullandı.
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TSK Afrin Merkeze Bildiri Attı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkına yönelik iki dilde hazırlanan bildirileri havadan
attı. TSK’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan ve “Afrinli Kardeşlerimiz”
hitabıyla başlayan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör
örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden,
yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere ‘dur’ demenin zamanı
geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi
ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına
izin vermeyin. Afrin’den ayrılmak isteyenler, TSK’nın garantisi altında olacaklardır.
Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı
bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin.”
“Sana uzattığımız ele güven”
TSK’nin, Afrin’deki teröristlere “teslim olun”
çağrısında bulunduğu diğer bildiriye
ise “Terör örgütü içinde yer alanlar”
ifadesiyle başlandı.

Bildiride şunlara yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri barış, huzur ve
güven getirmek için Afrin’dedir. Seni
asılsız ve boş vaatlerle kandıranların
oyununa gelme, aldanma. Seni öne
sürenler Afrin’den kaçıyor, en güvenli, en
iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor.
Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden
uzak dur. Sana uzattığımız ele güven.
Türkiye’nin adaletine güven. Türk Silahlı
Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol. Afrin’de
huzur ve barış dolu bir gelecek seni
bekliyor.”
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Harekatta 57. Gün (17 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 3567 oldu. Afrin harekât alanında
doğudan batıya ve batıdan doğuya
ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde
buluştular. Afrin şehir merkezine TSKÖSO
birliklerinin bu sabah girdiği bilgileri
geldi. Genelkurmay Başkanlığı’da kent
merkezinde kontrolün sağlandığını
resmen açıkladı. Ayrıca Afrin’de Perşembe
günü yaralanan Eskişehir’li Piyade Binbaşı
Mithat Dunca dün şehit oldu....
Harekatta toplam şehit sayısı 46’ya
yükseldi.
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Harekatta 58. Gün (18 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı...
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 3603 oldu. Afrin harekât alanında
şehir merkezi dahil kuzey doğu ve batı
yönünde Türkiye sınırına kadar olan tüm
alanlar TSK_ÖSO kontrolüne girmiş oldu.
Güneyde şehir merkezinden çok dar bir
koridor açık gözüküyor. Yaklaşık 1-2 saat
içinde ele geçirilen şehir merkezinde
resmi binalara Türk bayrağı ve ÖSO
bayrağı çekildi.Afrin kent merkezinin
teröristlerden temizlenmesinin ardından
TSK’dan Afrin açıklaması geldi. Harekat
kapsamında yaşanan çatışmalarda
bugüne kadar 46 askerin şehit olduğu,
225 askerin de yaralandığı belirtilen
açıklamada, “Sivil/masum kişilerin
hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/
kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için
dokunulmazdır” denildi.
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Terörist Salih Müslim’den Afrin paylaşımı....
PYD terör örgütü eski eşbaşkanı
Salih Müslim twitter mesajında, “Bir
muharebeden geri çekilmek savaşı
kaybetmek anlamına gelmez. Kürt halkı
soykırım planlayanlara karşı kendisini
savunmaya ve mücadeleye devam
edecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının
olacak” dedi. Müslim mesajını “Afrin yalnız
değildir” etiketiyle paylaştı.

Harekatta 59. Gün (19 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3622 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam ediyor.

Afrin’de terör örgütü PKK’nın tuzakladığı binada
patlama
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe
merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil
ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları,
dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi
Mahallesi’ndeki 4 katlı binada arama
yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan
bomba infilak etti.Patlamada ilk
belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO
mensubu hayatını kaybetti.Çevredeki
çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.
Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya
çıktı.
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Patlamanın meydana geldiği noktada
4 metre derinliğinde çukur oluştuğu
ve birçok binanın kullanılamaz hale
geldiği görüldü. Patlamada iki yeğenini
kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek
cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve
terör örgütüne Kürtçe lanet etti. Fuad,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün
akşam büyük bir patlama olduğunu ve
bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin
hayatını kaybettiğini söyledi.
Teröristlerin birçok evi bu şekilde
tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad,
“Onlardan olmayan insanların evlerine
bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye
seviniyorduk ama giderken bizi rahat
bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü
durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz.
Cesetleri dahi alamıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
ÖSO mensubu Fadıl Randav da
arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü
yaşadığını belirterek, “Kardeşlerimiz
binalarda terörist olup olmadığına
bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama
olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten
oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin
tek amacı insanları öldürmek. Allah
arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin.”
diye konuştu.

Çavuşoğlu’ndan Afrin’de yağma iddialarına yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Kudret Özersay ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından düzenlediği
basın toplantısında Afrin operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
KKTC’de yaptığı açıklamalarda
Afrin operasyonuyla ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu,
ÖSO’nun Afrin’deki ‘yağma’ iddialarına
da yanıt verdi. Çavuşoğlu ABD’ye de sert
sözlerle seslendi.Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır
başları;
- Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik suçlamaları eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, “Siviller harekâttan çok memnunken ABD ve diğer bazı ülkeler neden
rahatsızlık duyuyor? ABD rahatsız, çünkü YPG’den medet umuyor. Dün toplansaydık
YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün
de görüşeceğim” diye konuştu.
- Afrin’de yağmalama veya insanlık dışı
muamele konusunda hassasız, bunlara
müsaade etmeyiz.”
- YPG ve PKK Münbiç’ten çıkacak sözleri
var bize. ABD sözünü tutmadı. Tillerson
görevi bırakıyor, bugün de kendisi ile
görüşeceğiz.
- ABD Dışişleri Bakanlığı’na atanan Mike
Pompeo ile ABD Kongresi’ndeki onay
sürecinden sonra görüşeceğini söyleyen
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:”Bizim vardığımız anlayışa göre, eğer dün gitseydik
mutabakat bağlayacağımız yol haritasına göre, YPG/PKK Münbiç’ten çıkacaktı.
Bunların çıkmasına ABD ile Türkiye nezaret edecekti. Tillerson geldiği zaman bir
mutabakat sağladık. Bu yol haritasını biz onaylarsak ve uygulamaya başlarsak, her
şey bizim nezaretimizde olacak. Birlikte göreceğiz, ne olup bittiğini. Bugün YPG’nin
kontrol ettiği tüm alanlarla ilgili bu çalışma.
Terör örgütlerinin bu şehirleri kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Tam bu süreçte bir
değişim oldu. Tillerson görevi bırakıyor, bugün de kendisiyle bir görüşme yapacağız.
Yeni atanacak Dışişleri Bakanı ile
göreve başladıktan sonra görüşeceğiz.
Kongre’den bir onay süreci var. Kendisiyle
de kaldığımız yerden çalışmaları
sürdürürüz.Müsteşar bey önümüzdeki
günlerde gidecek, görevi vekaleten
yürüten kişiyle görüşecek. Çalışma
grubunun taslak olarak hazırladığı yol
haritasıyla ilgili görüşecekler.”
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Harekatta 60. Gün (20 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 3655 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam
ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de
teröristler tarafından tuzaklanan çok
sayıda patlayıcının temizlenmesine
yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalarda en az 50 EYP ve 10 mayının
temizlendiği bildiriliyor.

Stratejik Ortaksak Bizimle İşbirliği Yap...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin PYDYPG yapılanmasına gönderdiği askeri
mühimmatı hatırlatarak, ABD Dışişleri
ve Savunma bakanlıklarınca yapılan
Afrin konusundaki açıklamalara sert
çıktı. Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye verdiği
sözleri tutmadığı görüşünü yineledi.
Erdoğan, “Amerika’dan sözcü açıklama
yapıyor: ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor.
Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde
neredeydiniz? ‘Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim’ dediğimiz zaman
neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle işbirliği yaparak DEAŞ’ı (IŞİD) temizleyeceğinizi
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bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize
inanmadınız. Buyurun şimdi PYD’sini de YPG’sini de bizim Mehmetçiğimiz, Özgür
Suriye Ordumuz nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan Türkiye’ye, ‘Siz bizim stratejik
ortağımızsınız’ diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle işbirliği yapacaksınız. İşte
gerçek ortada. Eğer stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber
yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız.

OPCW: Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah
kullandığı iddiaları doğrulanmadı
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet
Üzümcü, TSK’nın Afrin’de kimyasal silah kullandığı iddialarını doğrulayacak kanıt
bulamadıklarını belirtti.
Daha önce Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Afrin’deki hastanenin
müdürü Joan Muhammed, TSK’nın Afrin’de kimyasal silah kullanması sonucu 6 kişinin
boğulma belirtileri ile hastaneye kaldırıldığını iddia etmişti.
Üzümcü, “İddialar vardı. Çalışanlarımız bu iddiaları inceledi ama soruşturma
başlatmak için güvenilir hiçbir bilgi bulamadı” diye açıkladı.

BM: 100 binden fazla kişi Afrin bölgesini
terk etti
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrey Maheçiç, düzenlediği basın
toplantısında 18 Mart’tan beri TSK’nın merkezini ele geçirdiği Afrin’deki durumu ile
ilgili yaptığı açıklamada çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Afrin bölgesini 100
binden fazla sivilin terk ettiğini belirtti.
BM yetkilisi, ‘Suriye’nin kuzeydoğusunda
olağanüstü durum oluştu. Elimizdeki
verilere göre, geçtiğimiz günlerde
gözlenen çatışmaların şiddetlenmesi
nedeniyle 104 bin sivil Afrin bölgesindeki
evlerini terk etti’ ifadelerini kullandı.
Maheçiç, bölgeden ayrılan sivillerin
yaklaşık 75 bininin Tel Rıfat’a, 29 bininin ise
Nubl ve Zehra bölgelerine yerleştirildiğini
kaydetti.
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Harekatta 61. Gün (21 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3698 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam ediyor.

Afrin’de olup bitenler kabul edilemez, kınıyoruz…
Dördüncü kez Almanya Başbakanı
seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisine
(Bundestag) seslenen CDU lideri Merkel,
4 yıllık hükümet programını tanıttı.
Konuşmasında Türkiye’nin Suriye’nin Afrin
bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na
da değinen şansölye, ‘’Türkiye’nin
güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine
karşın Afrin’de olanlar; binlerce sivilin
kovuşturmaya maruz kalması, hayatını
kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu durumu en güçlü
dille kınıyoruz’’ dedi.
Dışişleri Bakanlığı ise Merkel’e yönelik olarak ‘Talihsiz açıklamayı kabul edilemez
buluyoruz. Terör örgütü merceğinden bakılmasını yadırgıyoruz’ açıklaması yaptı.

BM’den Afrin açıklaması: Doğrulayamadık
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’de “yağmalama”,
“sivil altyapının zarar görmesi” ve “keyfi gözaltı” gibi iddialara ilişkin bilgileri Afrin’den
ayrılanlardan aldıklarını ancak bölgede olmadıkları için doğrulayamadıklarını
söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, rejim
güçlerinin kuşatması altındaki Doğu
Guta’da sivillerin güvenliğinden derin
endişe duyulduğunu belirtti.
Doğu Guta’daki insani drama dikkati
çeken Stephane Dujarric, “Ekmek
bulunamıyor, içme suyu yok ve insani
erişim oldukça sınırlı.” dedi.
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Dujarric, 11 Mart’tan beri Doğu Guta’dan
50 bin kişinin ayrıldığını belirterek, Şam’ın
kırsalındaki barınakların çoğunun, gelen
çok sayıda insanı barındıracak kapasiteye
veya altyapıya sahip olmadığını ifade
etti. İdlib’de artan çatışmaların ve
şiddetten de derin endişe duyulduğunu
kaydeden Stephane Dujarric, sivillerin
korunması çağrısını yineledi.
Dujarric, Afrin’de “yağmalama”, “sivil
altyapının zarar görmesi” ve “keyfi
gözaltı” gibi iddialara ilişkin bilgileri Afrin’den ayrılanlardan aldıklarını ancak bölgede
olmadıkları için doğrulayamadıklarını söyledi.
BMGK’nin ateşkes kararının hala uygulanmadığını ve sivillerin en ağır bedeli ödemeye
devam ettiğini söyleyen sözcü Dujarric, “Genel Sekreter, ateşkes kararının Suriye
genelinde uygulandığını görmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Afrin’de sivil
halkı korumakla sorumlu
Almanya Federal Meclisi’nde konuşan
Maas, “Başlıca öncelik, Afrin’deki
sivil halkın güvenliği. Türkiye bundan
sorumlu. Kalıcı işgal, burada uluslararası
hukukun ihlal edilip edilmediği konusu
dahil yeni gerçeklik oluşturacak” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel
de bugünkü konuşmasında Türkiye’nin
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin
Dalı Harekatı’na da değinerek, ‘’Türkiye’nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine
karşın Afrin’de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını
kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu durumu en güçlü
dille kınıyoruz’’ demişti.
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Fransa: Türkiye’nin eylemleri
Suriye’deki durumu kötüleştiriyor
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian, Türkiye’nin eylemleri nedeniyle
Suriye’deki durumun giderek kötüleştiğini
ve çatışmaların yeniden alevlenmesine
neden olduğunu söyledi.
Le Drian, Fransız parlamentosunun alt
kanadında yaptığı konuşmada, “İki aylık
Türk kuşatmasından sonra Afrin’in ele geçirilmesi, Suriye’deki durumun trajik biçimde
tırmanışında yeni bir aşamaya işaret ediyor. Bu (eylem), bu ülkedeki insani duruma
indirilen yeni bir darbe” ifadelerini kullandı. Le Drian, bu bağlamda “onbinlerce
insanın yerlerinden olduğunu, yerlerinde kalanlarınsa kritik bir durumda, sudan,
elektrikten ve herhangi bir yardımdan mahrum kaldıklarını” söyledi.
Fransız Bakan, aynı zamanda bunun IŞİD’e yönelik askeri seferberliğe, yani Suriyeli
demokratik muhalif güçlerin en kritik katkıda bulunduğu (ve Fransa’nın kendilerine
bu konuda minnettar olduğu) operasyonlara vurulan yeni bir darbe olduğunu
savunarak, Kabani ve Rakka’daki operasyonları örnek verdi.
‘Suriye’de IŞİD’e karşı henüz nihai bir zafer
kazanılmamış olduğu için bu güçlerin
savaşma kabiliyetlerinin korunması
gerektiğine’ dikkat çeken Le Drian, ayrıca
Afrin’deki olayların ‘insani ateşkese
indirilen yeni bir darbe’ olduğunu da
vurguladı.İnsani mola kararının Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
tarafından alındığını söyleyen Le Drian, ‘Türkiye ve (Suriye Devlet Başkanı) Beşar
Esad dâhil olmak üzere çatışmanın tüm taraflarını kapsadığını hatırlatarak,
“Erişilebildiğimiz her türlü yöntemle ateşkesin korunması için çalışmalıyız” dedi.
Fransa’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini de söyleyen Le Drian, “Tutumumuz,
Türkiye’nin sınırlarındaki durumdan
duyduğu endişenin şu anda şahitlik
ettiğimiz askeri suça dönüşmemesi
gerektiğini vurguluyor” ifadelerini
kullandı. Le Drian ayrıca Fransa’nın
Suriye ihtilafının sadece ‘Kürtlere hak
ettikleri yerin verileceği bir siyasi sürecin
temelinde’ çözülmesinden yana tutum
sergilediğini de hatırlattı.
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Terör örgütü YPG/PKK yandaşları
Almanya’da SPD binasını işgal etti
Almanya’da terör örgütü YPG/PKK
yandaşlarının, Frankfurt kentindeki
Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eyalet
teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.
Frankfurter Rundschau gazetesinin
haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD’nin
Fischerfeldstrasse’deki binasına girdiği
belirtildi.
POLİS CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI
Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde “Özgür Afrin” yazan afiş ve terör örgütüne
ait paçavralar astığı ifade edildi. Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak
olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Harekatta 62. Gün (22 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 3698 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam
ediyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK
ve ÖSO’nun kontrolü sağladığı Afrin
merkezindeki arama tarama çalışması
sırasında el yapımı patlayıcının infilak
etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker
yaralandı. Harekatta toplam şehit sayısı
49’a çıktı.
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Erdoğan: Afrin’e vali atanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
20 Ocak’tan beri devam eden Zeytin
Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye
Ordusu’nun (ÖSO) ele geçirdiği Afrin’e vali
ve başka yerel atamaların yapılacağını
söyledi. Cumhurbaşkanı, harekatta ölen
ÖSO mensuplarının yakınları için de bir
çalışma yapılacağının işaretini verdi.
Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle bir
araya geldi. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre Erdoğan vekillere
şunları söyledi: “Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin
diğer atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili
restorasyon çalışmaları başladı.
ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif
alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi,
orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva
verilmiş.Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak.
Hükümet kaynakları ilçede kurulacak
yerel yönetimin, bölgede yaşayan aşiret
ve etnik unsurların temsilcilerinden
oluşturulacağı, şehre atanacak valinin
de bu kişiler arasından s e ç i l e c e ğ i
belirtti. Güvenliğin ise ilk etapta ÖSO ile
sağlanacağı, ardından yerel güvenlik
biriminin oluşturacağı ifade ediliyor.
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Macron’dan Afrin değerlendirmesi: Egemen bir
ülkedeki işgali asla desteklemeyeceğiz
Suriye
hükümetini
kanıtlanmamış
kimyasal silah iddiaları üzerinden
saldırmakla
tehdit
eden
Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla
ilgili şu yorumda bulundu: ‘’Suriye
gibi egemen bir ülkede işgali asla
desteklemeyeceğiz.’’
Brüksel’deki AB liderler zirvesi öncesi
gazetecilere
konuşan
Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, Afrin konusunda her zaman net olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ilk etapta Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’yla
ilgili şunları söyledi: ‘’Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız
gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman
desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.’’
Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkes kararına atıfla Fransa’nın
katkıda bulunduğu ve Rusya’nın da desteklediği BM kararlarının ihlalini de hiçbir
zaman onaylamayacaklarını vurguladı.
Fransa lideri, AB’nin Türkiye ile olan diyaloğu çerçevesinde ilişkilerin normale
döndürülmesi gerektiğini ve Fransa’nın bu anlamda elinden geleni yapacağını
dile getirdi.
Macron, göreve gelir gelmez, selefi
François Hollande’ın Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’ı devirme amacıyla
cihatçıları destekleme politikasında
revizyona
gitti.
Ama
Fransa’nın
cihatçılarla uzun zamandır devam eden
ilişkileri yüzünden Esad
tarafından
‘terör destekçiliğiyle’ suçlanıyor.
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Yıldırım: Afrin harekatının kaderini
İHA’lar değiştirdi
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın kaderini
silahlı ve silahsız İHA’ların değiştirdiğini
söyledi. Yıldırım, Afrin’de el yapımı
patlayıcının infilak etmesiyle 3 askerin
hayatını kaybettiğini söyledi.
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve
Destekleme Projesi’nin (EYDEP) tanıtım
toplantısında konuşan Yıldırım, yerli savunma sanayinin önemine değinerek Afrin’de
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı örnek gösterdi. “Afrin Harekatı’nın kaderini değiştiren
budur, bu silahlı İHA’lar, silahsız İHA’lar…” diyen Yıldırım, “Orada bir üstünlük oluşturduk.
Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün
altında kaldı” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla
tamamlandığını söyleyen Yıldırım,
“Şimdi temizlik yapılıyor. Terör sağı solu
tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle
uğraşırken kayıplarımız da oluyor.
Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı
patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Yıldırım, “Türkiye’nin dışarıdan destek vereceği uygulamayı Afrin’de de uygulamaya
başlayacağız. Fırınlar yanıyor, tahribatlar giderilmeye çalışılıyor. Yavaş yavaş izleri
siliniyor. Bu mücadele bitti mi? Bitmedi! Orada bitti Fırat’ın batısı aşağı yukarı kontrole
alındı ama Kuzey Irak’ta tehdit devam ediyor. Tehdit neredeyse biz oradayız. Terör
örgütü Türkiye’nin hedefidir” diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, “Fırat’ın batısı aşağı
yukarı şu anda kontrol altına alındı ama
Fırat’ın doğusunda, Kuzey Irak’ta daha
tehdit devam ediyor. Dolayısıyla tehdit
batıda olur, doğuda olur, tehdit neredeyse
biz oradayız. İster içeride ister dışarıda,
terör örgütü Türkiye’nin hedefidir, milli
güvenlik meselesidir; vatandaşın can ve
mal güvenliği sağlanıncaya kadar” dedi.

186

ZEYTİN DALI HAREKATI

ABD: Menbiç’ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok
ABD’nin Menbiç’teki askeri varlığına dair
Pentagon net bir açıklama yapmaktan
çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca,
“Menbiç’ten çekilmek gibi bir niyetimiz
yok” ifadesi kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
(CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük
basın toplantısında Menbiç’teki ABD
askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pentagon’daki CENTCOM Sözcüsü
Adrian Rankine Galloway, “Menbiç’ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?” şeklindeki
soruya şöyle cevap verdi:”Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor.
IŞİD kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç
bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel
güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız.”
ABD’nin Menbiç’teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan
çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca, “Menbiç’ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok”
ifadesi kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
(CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük
basın toplantısında Menbiç’teki ABD
askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pentagon’daki CENTCOM Sözcüsü Adrian
Rankine Galloway, “Menbiç’ten çekilme
gibi bir niyetiniz var mı?” şeklindeki soruya
şöyle cevap verdi:”Koalisyon güçleri şu
anda Menbiç bölgesinde bulunuyor.
IŞİD kontrolünden kurtarılmış diğer
bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin
istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla
açıklama yapamayız.” ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu
Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert’e de Dışişleri Bakanlığı
brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.
Sözcü, “Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı”
ifadesini kullandı.Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, “ABD’nin
Menbiç’teki varlığı”na ilişkin olarak, “Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu
noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız” dedi.
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Harekatta 63. Gün (23 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist
sayısı 3732 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam
ediyor.
TSK, yaptığı son açıklamada Zeytin
Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade
Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın
naaşlarına ulaşıldığını duyurdu.

Erdoğan: Trump ve Putin’e ‘geri adım
atmayız’ dedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı
Harekatı’yla 2 bin dönümlük alanın TSK ve
ÖSO kontrolüne geçtiğini belirterek, “Dün
akşam ABD Başkanı Trump ile konuştuk.
İki gün önce Sayın Putin ile de bunları
konuştuk. Dedik ki ‘Biz buralardan artık
geri adım atamayız’” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Afrin’le iş bitmeyecek, arkada
İdlib ve Münbiç var” dedi.
Türkiye’nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar bölgemizde insanlık dışı görüntüler
karşısında derin sessizlik içine gömülmüşlerdir. Doğu Guta’da binlerce insan
katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadılar. Teröristlerin ailelerin ellerinden zorla
kopardığı 1314 yaşındaki çocuk bunlardan hiç rahatsız olmadılar. Almanya’da bir
camimizin saldırıya uğraması bunlarda hiç endişeye yol açmıyor. Mesela Arakan’da
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yüz binlerce insanın evlerinden edilmesi
insanlık dışı işkencelerle katledilmesi
bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor.
Bunların duyarlılığı Türkiye’ye karşıdır.
Çatlasanız da patlasanız da bir hak vaki
oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz.
Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi
kıpırdatmazlar. Herkesle dost olmak
zorunda değiliz ama çıkarlarımızın
uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz.
Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk.
İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; ‘Biz buralardan artık geri
adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız’ dedik. ‘Bu millet tarihte
mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır’ dedik. Hiçbir zaman
zalimlerin yanında olmadık. Afrin’le bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Münbiç var.
İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

Koalisyon sözcüsü: TSK’nın Afrin’deki harekatı
DSG’nin IŞİD’le mücadeledeki
dikkatini dağıttı
ABD öncülüğündeki uluslararası
koalisyonun sözcüsü Albay Ryan
Dillon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
Afrin’deki harekatının Demokratik Suriye
Güçleri’nin (DSG) IŞİD’le mücadeledeki
dikkatini dağıttığını söyledi.Irak’ın
başkenti Bağdat’tan telefonla Sputnik’e
konuşan ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’
Sözcüsü Albay Dillon, DSG’nin dikkatinin
IŞİD’le mücadeleden TSK’nın Afrin’deki
harekatına kaydığını söyledi.
Dillon “DSG, Afrin’e giden savaşçıların sayısını 1700 olarak açıklamıştı. Bunun hakkında
çok açık konuşacağım bu gidenlerin çoğunun liderliği Kürtlerden oluşuyordu. Orta
Fırat Vadisi’ndeki bu unsurların çok sayıda lideri ayrıldı. Bu IŞİD’e yönelik kapsamlı
operasyon yapma ve gerçek bir baskı uygulama kabiliyetimizi sınırlandırdı” dedi.
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DSG savaşçılarının büyük kısmının IŞİD’le
savaşmayı sürdürdüğünü belirten Dillon
ayrılan savaşçıların operasyonlara
olumsuz etki ettiğini vurgulayarak
“Afrin’deki harekat nedeniyle işler
yavaşladı” dedi.DSG’ye yeni alınan
savaşçıların çoğunun Arap olduğunu
belirten Dillon son yaşanan gelişmelerin
ardından DSG’nin çoğunluğunu Arap
savaşçıların oluşturduğunu, Kürtler’in
azınlıkta olduğunu da söyledi,Albay
Dillon, Washington ile Ankara’nın Menbiç
konusunda anlaşmaya vardığı iddialarını da yanıtladı. Dillon, böyle bir anlaşmadan
haberdar olmadıklarını söyledi. Dillon “Koalisyon açısından söyleyecek olursam,
böyle bir anlaşma varsa, bize bildirilmedi” dedi.
Dillon, Rakka’daki yerel güvenlik güçlerinin
IŞİD’in kurduğu tuzaklar nedeniyle sivillerin
kente geri dönmesini engellediğini ifade
etti. Dillon “Geri dönmek isteyen çok
sayıda aile var ancak Rakka Sivil Konseyi
üyeleri ve Rakka İç Güvenlik Güçleri (RISF)
bunu engelliyor, ancak bu daha çok
kentin bubi tuzaklarından temizlenmemiş
olmasından kaynaklanıyor” dedi.
Dillon IŞİD’in kentin her yerine tuzaklar
kurup patlayıcılar yerleştirdiğini, bu
tuzakların fırınlarda, oyuncaklarda ve
hatta Kuran-ı Kerim’lerde bile olduğunu ifade etti.
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Harekatta 64. Gün (24 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Genelkurmay Başkanlığınca “Afrin
bölgesinde kontrolün tamamen
sağlandığı, bölge halkının güvenle
evlerine dönüşlerini sağlamak için
arama tarama çalışmalarının devam
ettiği” belirtildi. Harekatta etkisiz hale
getirilen terörist sayısı 3740 oldu. Afrin
şehir merkezinde patlayıcı, tuzak arama
taraması devam ediyor.
Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl
önce YPG/PKK tarafından öldürülen
110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin
toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

Türk ordusu bizi de kurtarsın
TSK, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali
altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, “Türk
ordusu bizi de kurtarsın” çağrısıyla
yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi.
Görüntü, TSK’nin sosyal medya
hesaplarından, “Terör örgütlerinden
kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat
halkı sokaklara döküldü” ifadesiyle
paylaşıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini
memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden
kurtarılması için şehir meydanında toplandı.Tel Rıfat halkının kent meydanında,
şehirlerinin terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız
hava aracı tarafından görüntülendi.
Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.
İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sosyal
medya hesaplarından, “Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat
halkı sokaklara döküldü” ifadesiyle paylaşıldı.
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Biz ABD değiliz, YPG’yi silahlandırmıyoruz
Birleşik Krallık’ın Ortadoğu’dan sorumlu
Devlet Bakanı Alistair Burt, İstanbul ve
Ankara’daki temaslarının ardından
önemli açıklamalarda bulundu. “Afrin’deki
operasyonun büyük çapta can kaybına
neden olmamasından memnunuz” diyen
Burt, PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. “Biz
ABD değiliz, YPG’yi silahlandırmıyoruz”
dedi.
Birleşik Krallık’ın Ortadoğu’dan sorumlu
Devlet Bakanı Alistair Burt, İstanbul ve
Ankara’daki temaslarının ardından,
soruları yanıtladı. “Afrin’deki operasyonun
büyük çapta can kaybına neden
olmamasından memnunuz” diyen Burt,
PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. “Biz ABD
değiliz, YPG’yi silahlandırmıyoruz” dedi.
Birleşik Krallık’ın Ortadoğu’dan Sorumlu
Devlet Bakanı Alistair Burt, “YPG ile PKK arasında bağ olduğuna ilişkin iddiaların
farkındayız” dedi ve ekledi: “PKK konusunda çok netiz, PKK bir terör örgütüdür. YPG’nin
de kendini PKK’dan uzaklaştırması gerektiğini düşündüğümüzü çok net ortaya
koyuyoruz.. PKK ile bağları olmamalı”Ankara ve İstanbul’da, Başbakan Yardımcısı
Recep Akdağ’dan Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’a, Afad Başkanı’ndan Suriyeli
muhaliflere, bir dizi temasta bulunan
Burt, Türkiye’den ayrılmadan önce CNN
TÜRK’e konuştu. Zeytin Dalı Harekatı’nı
değerlendirdi, “Türkiye’nin kendini teröre
karşı koruma kararlılığı ve ihtiyacını
anlıyoruz. Afrin’deki operasyonun
insanların korktuğu gibi büyük çapta
can kaybına neden olmamasından
memnunuz ve bu çok önemli. Şimdi
soru, ‘Sırada ne olacak?’, Türkiye
sınırları ve Kuzey Suriye’nin güvenliğinin
sağlandığından emin olmak için bildiğimiz kadarıyla bu, Türk hükümetinin ciddiyetle
ele aldığı bir konu. Suriye’deki diğer herşey gibi, çatışmaların azalmasını ve en az
çatışma ile güvenliğin sağlanmasını umuyoruz” dedi.
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Londra ile Moskova arasında tırmanan
casus krizine de değinen Burt, suikast
girşiminden bir kez daha Rusya’yı sorumlu
tuttu, Türkiye’ye ise desteğinden dolayı
teşekkür etti. Burt, “NATO’daki diğer
ortaklarla birlikte, Türkiye’ye, yapmış
olduğu yorumlardan dolayı minnettarız”
dedi.
Birleşik Krallık’ın Ortadoğu’dan Sorumlu Bakanı, Ankara ve Moskova arasındaki yakın
ilişkinin kendilerini endişelendirmediğini vurguladı. “Türkiye’nin Doğu Guta’ya insani
yardımların ulaşması için rusya üzerindeki etkisini kullanmasını bekleriz” mesajını
verdi. “Türkiye’nin ilerlediği yöne çok güveniyoruz” ifadesini kullanan Burt, “Umuyoruz
ki Türkiye zaman içinde AB’ye üye olacak” diye konuştu.

Harekatta 65. Gün (25 Mart 2018)
TSK’dan Açıklama
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam ediyor.

Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı
Harekatı’nda 302 şehit verdi
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
“O
beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı’nda
614, Zeytin Dalı Operasyonu’nda ise 302
şehit verdi” dedi. Konuşmasında CHP
lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan
“Savaş Ay’ın programında garip garip
gülüyor, bir alem. Şimdi de öyle. Kolay
kolay kızdıramazsınız ha, öyle de bir
özelliği var” diye konuştu.
Bugünün Afrin raporunu da vereyim. Bunlar PYD’ye terör örgütü demek için elimizde
yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin
çabasına düştüler. ÖSO’daki kerdeşlerimize iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatı’nın
başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG’ye verdikleri desteği ÖSO’ya
vermediler. O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 614 şehit verdi. Zeytin
Dalı Operasyonu’nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi.
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Erdoğan: Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak
harekatı hedefine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
“Bölgemizde uzun zamandır yaşanan
kaosu, ısrarla ve bilinçli bir şekilde
ülkemize sirayet ettirmek isteyenlerin
senaryolarını hep boşa çıkardık. Bunun
için kullanmadık araç, başvurmadık
sinsilik bırakmadılar. Kendileri terör
örgütleriyle yoldaş olanlar, dışarıya
karşı da hakikatleri tersyüz edip bizi zan
altında bırakmaya kalktılar. Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen
kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz
tırların önünü içimizdeki hain iş birlikçileri
vasıtasıyla kesip görüntüleriyle bizi köşeye
sıkıştırmaya kalktılar. Bunu yapanlar, tek
misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan
bir terör örgütüne 5 bin tır ve 2 bin kargo
uçağı dolusu silahı teslim ettiler.
Bununla da kalmayıp aynı terör örgütüyle
iş birliği içinde bölgemizin altını üstüne
getirmek pahasına, güya mücadele ettikleri DEAŞ’lıların sıkıştıkları Rakka’dan
güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörizmle
mücadele değil, bölgemizi yeniden tanzim etmek. Kararı verdik ve sahaya girdik.”
Bu kapsamda ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi
vurduklarının altını çizen Erdoğan, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru
Akdeniz’e bağlama çabasının önünün kesildiğine dikkati çekti. Erdoğan, “İnşallah,
kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız.”
diye konuştu.

Afrin ABD’ye mesajdır…
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel,
“Der Tagesspiegel” gazetesi için “Afrin
sonrası Türkiye ve Batı - Afrin, ABD’ye
bir mesajdır” başlığıyla bir makale
yazdı. Almanya eskiAlmanya Dışişleri
Bakanı Gabriel Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel, Türkiye’nin, Afrin’deki Zeytin
Dalı Harekatı’yla ABD’ye, kendisinin de
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bölgede söz sahibi olduğu ve Kürtlerin kontrolü altındaki herhangi bir yapılaşmaya
izin vermeyeceği mesajını ilettiğini belirtti.

Cerablus’ta bombalı saldırı…
Suriye’nin Cerablus ilçesinde bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi
yaralandı. Cerablus ilçesinde, 7 Mart’ta
yine bombalı araçla düzenlenen saldırıda
6 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. 6 Mart’ta
da El Bab’ta yine bombalı saldırı olmuş,
ölen ve yaralananlar olmuştu.

Harekatta 66. Gün (26 Mart 2018)
Hükümet sözcüsü Bozdağ Afrin’deki
son durumu şöyle açıkladı: Harekatın
başladığı günden bugüne kadar toplam
49 kahraman Mehmetçiğimiz şehit
olmuş, 228 kahraman Mehmetçiğimiz
yaralanmıştır. Buna karşılık harekat
kapsamında PKK, KCK, PYD, YPG ve
DEAŞ terör örgütü mensubu 3 bin 755
terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282’si
köy, 50’si kritik nokta olmak üzere 332
bölge kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan toplam alan yaklaşık 2 bin
kilometrekaredir. Teröristler, TSK karşısında direnemeyeceğini anladıkları için
kalmışlardır. Planlı bir çekilme söz konusu kesinlikle değildir. Herhangi bir sivilin
TSK’nın saldırısında ölmesi veya öldürülmesi bir yana burnunun kanaması dahi
söz konusu olmamıştır. Biz beklerdik Türkiye’yi bu noktada takdir etsinler ama
maalesef takdir etmediler. Şu anda 106 ayrı noktada 8 bin 100 aileye insani yardım
ulaştırılmıştır ki bu yaklaşık 40 bin kişiye yardım anlamına gelmektedir. Bölgedeki
5 hastane, 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye’nin Afrin’de işi bitmemiştir. Ayrıca, Afrin’de bu sabah EYP patlaması sonucu
2 asker şehit oldu. Şehit sayısı 51’e yükseldi.
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Suriye: Uluslararası toplum, Türk işgaline son
verilmesi için derhal harekete geçmeli
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın
verdiği habere göre Suriye Dışişleri
Bakanlığı, “Suriye bir kez daha işgalci
Türk güçlerinin ön koşulsuz olarak Suriye
derhal topraklarından çıkmasını talep
ediyor. Suriye uluslararası toplumdan,
Afrin’de yıkım ve kan akışına neden olan
ve binlerce sakinini yerinden eden Türk
işgaline son vermek için acil eylemler
talep ediyor” diye açıkladı.
Türk yönetiminin teröre karşı mücadele ve kendi güvenliğini sağlama bahanesiyle
ordusunu yürütüp Afrin’i işgal ettiğini ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’deki
iktidar parti yöneticilerinin açıklamaları diyelim ki gerçek, bu durumda şu soru ortaya
çıkıyor: eğer güvenlik tehdidi yok edildiyse Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi daha
neyi bekliyor ve neden, varlığı uluslararası hukukun eşsiz bir ihlali olan güçlerini geri
çekmiyor?” dedi.

Mısır: Türkiye’nin Afrin’deki eylemleri Ermeni
‘soykırımını’ andırıyor
Mısır parlementosunun Arap dünyasından sorumlu komitesi, Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyindeki eylemlerini Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni katliamıyla karşılaştırdı.
Mısır medyasının haberine göre komitenin açıklamasında, Suriye ve Irak’taki Kürtlere
yönelik ‘ırkçı temizlik’ uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve iki ülkenin bağımsızlığına
karşı saldırganlık olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu yeni kitlesel imha bizlere,
Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı
hatırlatıyor” dendi.
Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve
Güvenlik Konseyi’nin halen susması ve
Türkiye’nin Suriye ve Irak topraklarından
çıkmasına yol açacak herhangi bir karar
almaktan uzak durmasının üzücü olduğu
ifade edildi.
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İran medyası: Rakka halkı YPG’ye karşı
isyan çıkardı
İran haber ajansı Fars, Batı Rakka sakinlerinin, YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye
İran haber ajansı Fars, Batı Rakka sakinlerinin, YPG’nin başını çektiği Demokratik
Suriye Güçleri’ne (DSG) karşı silahlı isyan çıkardığını belirtti.
Haberde, “Olay yerinden bir kaynak
bugün, Batı Rakka’da yaşayan çok sayıda
kişinin, ABD destekli ‘Demokratik Suriye
Güçleri’ne karşı isyan çıkardığını bildirdi.
Silahlı çatışmaların yaşandığı bildiriliyor”
ifadesi kullanıldı.

Fars ajansına konuşan kaynak, Batı
Rakka’daki El-Mansureh yerleşimi ve
yakınlarındaki bölgelerin sakinlerinin
YPG militanlarıyla çatışmaya girdiğini,
sivillerin Kürt birliklere ait birkaç üssü
ateşe verdiğini aktardı. Her iki taraftan
yaralıların olduğu ifade edildi.
Çatışmaların, Kürt güçlerinin Bu Khamis
aşireti reisi Beşir Hamdan el-Hasmar’ı gözaltına alması üzerine çıktığı kaydedildi.
Ayrıca ağır kaynak kıtlığı yaşayan
YPG’nin, Rakka sakinlerini Afrin’deki
mağlubiyetlerden doğan zararı
karşılamaya zorladığı ortaya çıktı.Fars’ın
haberine göre, yerel sakinler YPG’nin
Rakka’nın Tabaka kentindeki her bir
aileden 500 Suriye lirası talep ettiğini
bildirdi. Kürt militanların aynı kuralları,
Batı Rakka’daki Tavihineh kampında da
ilan ettiği belirtildi. ‘Askeri harcamaları
karşılamayı’ reddeden aileler bölgeden
kovulmakla tehdit ediliyor.
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Ayrıca Kürt militanların, Afrin’deki
harcamaları karşılamak için el-Tabka
hava üssündeki savaş uçaklarından
söktüğü parçaları kimliği belirsiz kişilere
sattığı aktarıldı.

Harekatta 67. Gün (27 Mart 2018)
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3755 oldu. Afrin şehir merkezinde
patlayıcı, tuzak arama taraması devam ediyor. Bölgeden haber veren kaynaklar
Tel Rıfat’taki Rus askeri polisinin geri çekildiğini ve TSK-ÖSO birliklerinin Tel Rıfat
ve Minnigh havaalanını kontrol altına aldığını bildirdi. Ancak bu bilgiler yetkili
makamlarca teyit edilmedi. Son bilgiler bir kısım TSK-ÖSO birliklerinin Ayn İsa yerleşim
yerine girdiğini ancak henüz Minnigh ve Tel Rıfat’a girilmediği yönünde.

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.
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Türkiye’nin PKK unsurlarına yönelik Sincar
bölgesinde düzenleyeceği 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.

ABD’den YPG’nin kurduğu yeni parti ve
Tel Rıfat açıklaması….
BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heathet
Nauert terör örgütü PYD/YPG tarafından
kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye
Gelecek Partisi’ ile ilgili partinin çoklu bir
etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin
yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile
getirdi. Nauert, Suriye’de BM Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin
geleceği için siyasi müzakere sürecini
öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
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Nauert, ‘Suriye’deki korkunç durumdan
çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören
bütün grupları elbette destekleriz’
dedi. ‘Suriye Gelecek Partisi size göre
YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?’ sorusu
üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir
etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin
yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile
getirdi. Ankara ile Moskova’nın Tel Rıfat’ın
TSK kontrolüne bırakılması karşılığında
Rusya’nın da İdlib’e gelmesi konusunda bir anlaşma yaptığına dair iddiaları içeren
haberler Nauert’e hatırlatıldı. Nauert önce söz konusu haberleri görmediğini
kaydetti.
Rusya’nın Suriye içinde alan takası yapmasını ABD’nin nasıl değerlendirildiği yeniden
sorulunca Nauert şunları söyledi; ‘Suriye Rusya’ya değil Suriye halkına ait. Putin’in
kendilerine kalıcı askeri üsler kazandıracak bir Suriye tasarlamanın peşinde olduğunu
biliyoruz. Orada kalmak istediklerini biliyoruz ama biz Suriye’nin yeniden Suriyelilere
ait olduğunu görmek istiyoruz.’

Harekatta 68. Gün (28 Mart 2018)
22 Mart’ta Afrin’de yaralanan bir asker şehit oldu. Şehit sayısı 52’ye yükseldi. Ayrıca
TSK tarafından, Afrin’in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018’den bugüne, 95 adet
mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Almanya’da PKK endişesi…
Alman basınında yer alan haberlere
göre, Türk ordusunun Afrin’e girmesinin
ardından Suriye’den Almanya’ya
geri dönen PKK’lı teröristler Alman
yetkilileri endişelendiriyor. Kuzey Ren
Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı
gazetelerinden Express’te, Axel Spilcker
imzasıyla yer alan habere göre, terör
örgütü PKK, saflarında savaşmak için
300 kişi topladı ve Türk ordusunun Afrin’e
girmesinin ardından savaş deneyimi olan 125 terör örgütü mensubu Almanya’ya geri
döndü. Türk ordusunun envanterinde Alman yapımı “G3 piyade tüfeği” ile “Leopard 2
tanklarının” bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin, örgüt üyelerinin bunu gerekçe
göstererek saldırı yapmasından endişe duyduğu kaydedildi.
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MGK sonrası açıklama: Proje terör örgütleriyle
mücadele sürecek…
MGK toplantısından sonra yapılan açıklamada terörle mücadele vurgusu yapıldı:
PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin milli güvenliğimizi hedef
alan her türlü tehdidine karşı mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecek. Münbiç’teki
teröristler uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanacaktır. Suriye’nin yanı sıra, Sincar
ve Kandil başta olmak üzere,Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere
yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak devleti
tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat
Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir.

Harekatta 69. Gün (29 Mart 2018)
Trump:Çok yakında Suriye’den
çekileceğiz
ABD Başkanı Donald Trump yakın
zamanda Suriye’den çekileceklerini
açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu
plandan henüz haberdar değil.
Ohio’da konuşma yapan Trump, “Orada
bulunmamızın tek nedeni IŞİD’di. Başka
bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde
ulaştık” dedi. Trump, “Bırakalım başkaları Suriye’yle ilgilensin” diye de ekledi.Trump,
“Hilafet diye andıkları şeyi bitireceğiz, toprakların yüzde 100’ünü hızla geri alıyoruz”
dedi. Trump’ın ‘toprakları geri almak’tan tam olarak ne kastettiği açıklığa kavuşmuş
değil. Suriye ve Rusya hükümetleri, ABD’nin Suriye’deki varlığının ‘yasadışı’ olduğunu
defalarca dile getirmişti.BD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise, Trump’ın sözünü
ettiği çekilme planından haberdar olmadıklarını açıkladı.
Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada
da ABD’nin Suriye’den kısa süre içinde
ayrılması gerektiğini dile getirmiş ancak
geri çekilme sürecinin detaylarına
ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı.
Pentagon Suriye’de 2 bin ABD askeri
olduğunu belirtmişti. ABD’nin Deyr ez Zor
bölgesinde büyük bir askeri üs kurmakta
olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde
gündeme gelmişti. Demokratik Suriye Güçleri kaynakları da üs inşaasını doğrulamıştı.
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Macron: Menbiç’e asker gönderilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, “Kürtlere destek garantisi
verdik” açıklamasında bulundu. Buna
göre Macron, “DSG Türkiye arasında
arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile
anlaştı, Menbiç’e asker gönderecek”
dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, “YPG dahil Kürt yetkililere Suriye’nin
kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik. DSG ve Türkiye arasında
arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç’e asker gönderecek” ifadeleri
yer aldı. Macron’un, Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) temsil eden bir heyetle
görüşmesinde, Fransa’nın PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi ve Türkiye’nin güvenliğine
olan bağlılığını hatırlattığı belirtildi.

Harekatta 70. Gün (30 Mart 2018)
Harekat kapsamında EYP ve mayın arma tarama çalışmaları devam ediyor. Hayatın
normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı
3800 oldu.

Türkiye’den Portekiz’e “Zeytin Dalı Harekatı”
tepkisi…
Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu
tarafından Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin
yapılan açıklamanın maddi ve hukuki
hataların yanı sıra gerçeklikten uzak
ve mesnetsiz ithamlarla dolu olduğunu
belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür
Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan
PYD/YPG terör örgütünün ağzından
yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye
alınması ve kabul edilmesi mümkün
değildir.” değerlendirmesinde bulunuldu.
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Sivillerin Afrin’e dönüşleri başladı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Koalisyonu (SMDK) üyesi Fuad Eliko,
Afrin’den göç eden sivillerin kente
dönmeye başladığını belirterek, son
3 günde 100 bin sivilin Afrin kentine ve
köylerine döndüğünü söyledi.
Türkiye’nin, desteklediği ÖSO güçleriyle
58 günde YPG’nin elinden aldığı Suriye’nin
Kuzeyindeki Afrin kentine sivil insanların dönüşlerin başladığı belirtiliyor.
Afrin’e dönüşlerin don 3 günde artış
kaydettiğini belirten Eliko, şöyle konuştu:
“Afrin’e dönüşler son 3 günde çok arttı.
Son 3 günde 100 bin sivil Afrin’e döndü.
Halen 200 bin insan dönmemiş. Bu
insanların yerlerine dönmesini istiyoruz.
Afrin halkına hizmet etmek için kurulan
Afrin Sivil Meclisi çalışmalarını sürdürüyor.
Afrin sivil meclisi dün Gaziantep’te bir
toplantı yaptı. Ben de toplantıya katıldım.
Afrin yönetimi için bir anlaşma sağlandı.
Söz konusu yönetim için 115 kişi belirlenecek. Komite 230 isim bildirecek. Yönetimde
Kürt, Arap ve Türkmenler olacak. Çoğunluğu Kürtlerden oluşacak.Afrin’i Afrinliler
yönetecek. Afrin kent merkezinde ÖSO militanları çıkacak. Sadece kırsal alanda
kalacaklar. Afrin’de güvenliği Afrinlilerden oluşacak Afrin polisi sağlayacak. Afrin
sivil meclisi şimdi Afrin merkezinde
çalışmalarını yönetiyor.”Afrin’de ‘talan
ve hırsızlık yapan’ ÖSO üyesi 200 kişinin
tutuklandığına dikkat çeken Eliko, şöyle
devam etti: “Hırsızlık ve talanla ilgili
soruşturma halen sürüyor. Afrin’de talan
ve hırsızlık tam olarak bitti diyemeyiz.
Ancak talan ve hırsızlık çok azaldı.
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Çalınan ve talan edilen eşyalar araçlar
hepsi bulundu sahiplerine teslim ediliyor.
Durum git gide normale dönüyor.
Afrin’de yönetimler kurulsa durum
git gide iyiye doğru gider. İnsanlar
korkusuzca yerlerine döner. Hırsızlık ve
talan biter. Elektrik ve su ile ilgili zahmet
var. Sorunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar
yapılıyor. Türkiye de çok yardımlar
yapıyor. Afrin için yeni bir sınır kapısı
açıyor. Cinderes bölgesinde Hamam
köyünde bir sınır kapısı açıyor.”

Afrin, Antakya’ya ait olacak
Gaziantep’te kurulan Afrin Kurtuluş
Kongresi Sözcüsü Hasan Şindi, ‘Afrin’i,
Türk hükümetinin Türkiye’den atayacağı
vali ve kaymakamın yöneteceğini, Afrin’in
Antakya’ya ait olacağını’ söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür
Suriye Ordusu’nun (ÖSO) tamamen
kontrolü sağladığı Afrin’in yeniden yapılandırılması konusunda Ankara’da belirlenen
yol haritası netleşmeye başladı.
Türkiye’nin Afrin kent merkezinde kontrolü
sağladığını duyurduğu gün, Gaziantep’te
toplanan Afrin’in ‘önde gelenlerinin’
oluşturduğu Afrin Kurtuluş Kongresi yol
haritasıyla ilgili açıklamalar yaptı.Afrin
Kurtuluş Kongresi Sözcüsü Hasan Şindi,
Gaziantep toplantısında 5 yedek üyeyle
birlikte 35 kişilik bir meclis seçtiklerini
belirtti.Şindi, 24 Kürt, 8 Arap, 1 Alevi, 1 Ezidi
ve 1 Türkmen’den oluşan meclise seçilen isimlerin listesini Valilik ve Dışişleri Bakanlığına
verdiklerini aktardı.
Durumun 1 hafta ya da 10 gün içinde netleşeceğini, ardından yerel meclisin üyelerinin
Afrin’e gideceğini kaydetti. Meclisin Afrin’in yeniden inşası ve düzenin yeniden tesisi
için çalışacağını söyleyen sözcü, bölgeye girene dek Afrin’deki irtibatlar sayesinde
içeriden rapor aldıklarını, şu an için koordinasyonu Gaziantep’ten yürüttüklerini
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belirtti. “Biz de Türkiye hükümeti ve
Suriyeli muhaliflerle beraber oturuyoruz.
İlgili makamlarla, valiyle konuşuyoruz”
dedi.Afrin’in yönetiminde koordinasyon
görevini Hatay Valiliği’nin üstleneceğini,
Türkiye’nin atayacağı bir vali
yardımcısının Afrin’de vali gibi hareket
ederek koordinasyonu sağlayacağını
anlatan Şindi, şöyle konuştu: ‘’Afrin
için bir vali belirlenecek. Ama bu valinin kim olacağını bilmiyoruz. Hala tam net
değil. Ama Türkiye’den biri olacak ve hükümet belirleyecek. Kaymakam da olacak.
Yine Türkiye’den…’’ ‘’Afrin, Antakya’ya ait
olacak’’ ifadesini kullanan Şindi, Hatay
Valisi ile ‘Afrin Valisi’nin koordinasyon
içinde olacağını sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Afrin’de vali yardımcıları
üzerinden yürütmeyi planladığı yönetim
şekli daha önce Fırat Kalkanı Harekatı
ile ele geçirilen Cerablus, El Bab, Azez
ve Mare gibi bölgelerde de hayata
geçirilmişti. Afrin’in güvenliğiyle ilgili de bazı adımlar atıldı. Afrin Kurtuluş Kongresi
Sözcüsü, şu an kent merkezinde görev yapmak üzere 450 kişilik bir polis gücünün
oluşturulduğunu açıkladı.
Polis gücünün ÖSO mensupları ve
Afrinlilerden oluştuğunu, birkaç gün
içinde faaliyete geçeceğini, ardından
ÖSO’nun Afrin kent merkezinden
çıkacağını anlatan Şindi, ‘’Güvenliği
sadece polis sağlayacak. Asker gücü
olmayacak’’ dedi. Nihai hedefin, Afrin
Kurtuluş
Kongresi’nde
yayımlanan
sonuç bildirisinde belirtildiği gibi
‘hiçbir partiye mensup olmayan
Afrin halkından’ oluşan yerel emniyet
güçlerinin kurulması olduğunu sözlerine
ekledi.
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ABD Menbic’te asker sayısını artırıyor…
IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde
ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te
özel operasyonlar birliğini bu hafta
genişletti. Ordu sözcüsü ve koalisyonun
halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F.
Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği
açıklamada, yeni konuşlanmanın
bölgedeki koalisyon askerlerinin
güvenliğinin sağlanması için bir koruma
önlemi olduğunu söyledi. Veale,
“Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi
ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar
için ortak bir işbirliği mekanizması
oluşturuyor” dedi.

Fransa Menbic’e asker göndermiyor…
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un, Suriy Demokratik
Güçleri ile görüşmesinin ardından
Fransa’nın Menbiç’e asker göndereceği
yolundaki haberleri doğrulamadı.
Amerika’nın Sesi’nin konuya ilişkin
sorularını yanıtlayan Elysee Sarayı
kaynakları, “Fransa’nın Suriye’ye ek
askeri güç gönderme planı olmadığını”
belirtti. Fransa’nın hedefinin, SDG ile de
işbirliği yaparak IŞİD’e karşı mücadele
etmek olduğunu vurgulayan Elysee
kaynakları, “Suriye’de hedef Türkiye
değildir. Menbiç’te bir operasyon da söz konusu değil. Herhangi bir askeri söz
verilmedi.Uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonlar dışında Fransa’nın
kuzeye asker gönderme planı yoktur. Yeni bir operasyon planı da yoktur” dedi.
Reuters ve AFP haber ajansları da “Fransa, Suriye’nin kuzeyinde bir yeni operasyon
öngörmemektedir” diyerek görüşmeye katılan PYD terör örgütü üyelerinin “Menbiç’e
asker gönderileceği” yönündeki açıklamalarının düzeltildiğini bildirdi.
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Harekatta 71. Gün (31 Mart 2018)
Harekat kapsamında EYP ve mayın arma tarama çalışmaları devam ediyor. Hayatın
normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı
3844 oldu.

ABD ile Washington’da Suriye merkezli
mekanizma görüşmesi….
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın,
çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu
ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri
Bakan Yardımcısı John Sullivan’la yaptığı
görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin
mevcut durumu gözden geçirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye
göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına
kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ve
bölgesel ilişkiler ele alındı.
Söz konusu görüşmeyle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex
Tillerson tarafından 16 Şubat’ta başlatılan ve 8-9 Mart’ta yapılan ilk çalışma grubu
toplantısıyla devam ettirilen süreç sürdürüldü. Toplantı, Menbiç konusunda daha
önce gerçekleşen görüşmeler temelinde cereyan etti ve bu kapsamda taraflar,
birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını yineledi.
Taraflar ayrıca DEAŞ’ın kalıcı şekilde
yenilgiye uğratılmasını teminen, ABD ve
Türkiye arasındaki iş birliğini artırmanın
yollarını ele aldı, Suriye’de DEAŞ’tan
kurtarılan alanlarda güvenlik ve
istikrarın sağlanması için ortak çaba
sarf edilmesinin önemini vurguladı.
Görüşmede Türk tarafı, Afrin’deki
gelişmeler, insani yardım faaliyetleri
ve istikrarı sağlamaya yönelik adımlar
hakkında bilgi verdi. Suriye’nin
tamamında istikrarın sağlanmasının önemine dikkati çeken taraflar, etnik veya
dini aidiyetlerine bakılmaksızın yerlerinden edilmişlerin zamanlıca, gönüllü olarak,
düzenli ve güvenli şekilde evlerine dönmeleri ve herhangi bir engelle karşılaşmadan
insani yardıma erişimleri dahil sivillerin korunmasının önemini vurguladı.
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