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Özel Brifing 

Birleşik Devletler-Türkiye Suriye 

Çalışma Grubu 
Ercan Caner,  Sun Savunma Net, 8 Haziran 2018 

 

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı tarafından, iki ülke dışişleri bakanlarının 

Pazartesi günü Washington’da bir araya gelmesi sonrasında yapılan açıklamaya göre; 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Münbiç kentinde güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla bir ‘‘yol haritası’’ 

üzerinde anlaşmıştır. 

Taraflardan hiç biri ayrıntıları açıklamamış, fakat Türk ve Amerikalı yetkililer, yol 

haritasının Kürt kuvvetlerinin Münbiç kentinden çekilmesini de kapsadığını teyit 

etmişlerdir.  

Münbiç kenti halen Birleşik Devletler tarafından desteklenen Suriye Demokratik  

Güçlerinin (SDF–Syrian Democratic Forces) kontrolü altındadır. Suriye Demokratik 

Güçlerinin çekirdeğini, Ankara’nın terörist olarak gördüğü Kürt YPG (Halk Koruma 

Birlikleri) ve YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) unsurları oluşturmaktadır. Washington ise 

YPG unsurlarını İslami Devlet terör örgütüne karşı sürdürülen mücadelede ana 

müttefiki olarak görmektedir. 

Türkiye daha önce yaptığı bir açıklamada; Birleşik Devletler-Türkiye Münbiç Yol 

Haritasının, YPG/YPJ unsurlarını bölgeyi terk etmeye zorlayacağını iddia etmiştir. 
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Bununla birlikte bu yol haritasının detayları ve nasıl uygulanacağı hakkında hâlâ soru 

işaretleri bulunmaktadır. 

İki bakanın görüşmesi sonrasında yapılan ortak basın bildirisinde Münbiç meselesinin 

nasıl çözüleceğine veya detaylı adımlara yönelik olarak hiçbir açıklama yer almamıştır. 

Türk bakan Washington’da yaptığı açıklamada üzerinde anlaşmaya varılan yol 

haritasının hedefinin; Münbiç kentini bütün terör örgütlerinden temizlemek ve 

bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu ifade etmiştir. Çavuşoğlu 

ayrıca; ABD’nin YPG’yi terör örgütü olarak ilan etme yönünde bir söz vermediğini de 

sözlerine eklemiştir. 

 

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile Washington’da bulunan Dışişleri Bakanlığında el sıkışırken. 4 Haziran 

2018. Foto: REUTERS/Leah Millis. 

Suriyeli Kürt YPG ise Salı günü yaptığı açıklamada, silahlı unsurlarının Kasım 2016’da 

Münbiç’ten çekildiğini, askeri danışmanlarının da ABD-Türkiye yol haritası 

mutabakatından bir gün sonra bölgeyi terk edeceğini duyurmuştur. 

ABD-Türkiye Ortak Basın Bildirisi 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşik Devletler Dışişleri 

Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran 2018 günü Washington’da bir araya gelmişlerdir. İki 

bakan, Türkiye ve Birleşik Devletlerin, ortak kaygılarını müttefik bir ortaklık ruhuyla 

ele almaya kararlı olduklarını yinelemiştir. 

Bakan Çavuşoğlu ve Bakanı Pompeo, ikili ve bölgesel meseleler üzerinde görüş 

alışverişinde bulunmuştur. Terörün bütün form ve tezahürleri ile savaşmakta 

kararlılıklarını yinelemişlerdir.  
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İki bakan, Türkiye-Birleşik Devletler Suriye Çalışma Grubunun, Suriye’deki ikili 

işbirliğimizin geleceği ile ilgili olarak, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanmasına 

yönelik atılacak adımlar da dâhil, karşılıklı ilgi alanlarıyla ilgili önerilerini 

değerlendirmiştir. İki bakan bu hedefe ulaşmak maksadıyla bir Yol Haritasını 

onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi hususundaki uzlaşıyı 

yansıtacak şekilde uygulanmasına yönelik ortak yükümlülükleri vurgulamıştır. 

 

Birleşik Devletler tarafından desteklenen koalisyon kuvvetleri Münbiç kentinde 

devriye görevi icra ederken. Foto: Delil Souleiman/Agence France-Presse — Getty 

Images 

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca, Türkiye-Birleşik Devletler ilişkilerini 

görüşmüş ve ikili ilişkilerde yaşanan öne çıkan meseleleri çözmek maksadıyla,  çalışma 

grubu mekanizması kapsamında daha fazla ikili toplantılar yapılması konusunda 

anlaşmaya varmıştır. Bakanların görüşmesinin hemen sonrasında Adli ve Diğer 

Meseleler Çalışma Grubunun ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Herkes kendi bakış açısına göre bir açıklama yapmış olabilir, aşağıda Birleşik Devletler 

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ABD dışişlerinden iki üst düzey 

yetkilinin de katıldıkları konferans görüşmesi şeklinde gerçekleştirilen, Birleşik 

Devletler-Türkiye Suriye Çalışma Grubu özel brifinginin metin çıktısını okuyabilir ve 

ortada neler döndüğüne bizzat kendiniz karar verebilirsiniz. 

Özel Brifing- Birleşik Devletler-Türkiye Suriye Çalışma Grubu 

MODERATÖR: Herkese günaydın, bugün yapılacak olan ABD-Türkiye Suriye 

Çalışma Grubu özel brifingi için bize katıldığınız için hepinize  çok teşekkür ediyorum. 
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Bugün aramızda, Dışişleri Bakanlığından, bundan sonra Üst Düzey Dışişleri Bakanlığı 

Yetkilisi-1 ve Üst Düzey Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi-2 olarak adlandıracağımız iki 

yetkili de bulunmaktadır. Konferans görüşmesine başlamadan önce küçük bir 

hatırlatma, çağrılar ve bütün konuşma içeriklerine görüşme tamamlanana kadar 

ambargo uygulanacaktır. Şimdi sözü Üst Düzey Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi-1’e 

veriyorum.  Selam, lütfen başlayın. 

 

Birleşik Devletler tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçlerine mensup Kürt 

savaşçılar İslami Devlet terör örgütüne karşı savaşta Münbiç kentinde. Foto: 

Mauricio Lima/ The New York Times 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Teşekkürler. Dün, Dışişleri  Bakanı ve 

Türk Dışişleri Bakanı, Birleşik Devletlerin daha önce söz verdiği, YPG’nin (Yekîneyên 

Parastina Gel–Halk Koruma Birlikleri) Fırat Nehri doğusuna çekilmesi ve bunu 

Münbiç kentinin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ve Birleşik Devletler ile 

Türkiye tarafından her açıdan kararlaştırıldığı şekilde yerine getirilmesi yönündeki 

taahhütlerini içeren, kapsamlı bir politik çerçeve olan yol haritasını onayladılar. 

Bu kapsamlı politik çerçeve ve uygulanması hakkında, hâlâ görüşülmesi gereken 

ayrıntıların olduğunu, kapsam ve uygulamanın ifade ettiğim gibi her iki tarafça da 

kabul  edilebilir olması gerektiğini ve yol haritasının uygulama zamanlamasının da 

sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 

Burada bitiriyor ve sözü Üst Düzey Dışişleri Yetkilisi-2’ye bırakıyorum. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Teşekkür ederim. İçeriği biraz 

detaylandırmanın iyi olacağını değerlendiriyorum. Suriye’de, Suriye’nin bu belirli 
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bölgesinde, bir bakıma ülkenin kuzeydoğu kesiminde, halen devam eden birçok olay 

olduğu açıktır. Dışişleri Bakanı Pompeo bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada; 

doğu Suriye’de, Suriye Demokratik Güçleri liderliğinde, İslami Devlet terör örgütüne 

karşı başlatılan yeni operasyonları memnuniyetle karşıladığını ifade etti, bu 

operasyonlar, yaklaşık olarak üç yıldır terör örgütünün kalesi durumunda olan, tam 

Irak-Suriye sınırı üzerinde yer alan Dashisha bölgesini İslami Devlet terör örgütünden 

temizlemeyi  amaçlamaktadır.  

 

Münbiç kentinin kuzeyinde bulunan Dadat köyünde bir Birleşik Devletler askeri üssü. 

Foto: Delil Souleiman/Agence France-Presse — Getty Images 

Bu operasyonlar, sınırın her iki tarafında da aylardan beri çok yakın bir koordinasyon 

ile planlanmıştır ve Dışişleri Bakanı bunu memnuniyetle karşılamış ve ayrıca bir 

açıklamasında da  sınırın Irak tarafında, Irak Hükümetinin  ve  son seçim sonrası 

hükümeti kurmaya çalışan yeni Irak Hükümetinin  sınırlarını, IŞİD ve Irak ile 

yaptığımız Stratejik Çerçeve Anlaşmasında sözü edilen diğer tehditlere karşı, tam 

olarak korumakta ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesi için ve bunun yanı sıra, ABD 

kuvvetlerinin IŞİD terör örgütüyle savaşta ortakları ile birlikte hareket ettiği 

kuzeydoğu Suriye’de, bölgenin Araplar, Kürtler, Hıristiyanlar ve Türkmenlerden 

oluşan bütün farklı halklarının, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 

gereği, gelecekleri hakkında söz söyleme haklarının olabilmesi için çalışırken,  IŞİD 

sonrası döneme odaklanmamız gerektiğini de vurgulamıştır. 

Bu nedenlerden ötürü,  Münbiç  yol  haritası bir bakıma ‘‘IŞİD sonrası dönem’’ olarak 

nitelendirilen safhada devreye girecektir. Münbiç hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi 

vermek ve bu kentin neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koyabilmek için,  geriye 
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2015  yılına gidelim,  hatırladığınız gibi IŞİD terör örgütü o yıl, Paris ve Brüksel 

caddelerinde çok büyük saldırılar düzenlemiştir, IŞİD bu terör saldırılarını 

gerçekleştirenleri Suriye’de eğitmekte ve ortaklarımızın kentlerine sızma ve 

saldırmalarını Münbiç kentinde organize etmektedir. İşte bu terör tehdidi, 

Avrupa’daki  ortaklarımıza ve Türkiye’ye yönelen bu terör tehdidi, Münbiç kentinde 

kontrolü elinde bulunduran IŞİD terör örgütünden geliyordu. IŞİD terör örgütü, 

militanlarını Münbiç kentinde ortaklarımızın kentlerine sızma ve terör saldırıları 

düzenleme konusunda eğitiyordu.  

 

Ve biz, Münbiç kentini IŞİD terör örgütünden temizlemek maksadıyla birkaç çözüm 

yolunu inceledik. Bizim ve Türkiye tarafından desteklenen muhalif gruplarla birlikte 

batı doğu yönünde harekete geçme alternatifini  inceledik ve bu tür bir operasyonun 

çok zor olduğunu gördük. Paris’te gerçekleştirilen terör saldırıları sonrasında da Suriye 

Demokratik Güçleri ile birlikte çalışmaya başladık. Suriye Demokratik Güçleri Fırat 

Nehrini geçerek ilerlediler ve yaklaşık olarak üç aydan biraz daha fazla bir süre, 2016 

yılı yaz aylarında terör örgütüne karşı çok zorlu bir savaş verdiler; o savaşta yaklaşık 

olarak 300 personelini kaybettiler,  fakat sonunda Münbiç kentini İslami Devlet terör 

örgütünden tamamen temizlemeyi başardılar. Ve o tarihten bugüne kadar geçen 

sürede, Suriye merkezli terör timlerinin, ortak olduğumuz ülkelerin caddelerinde 

insanlara yönelik direkt terör saldırılarına da rastlamadık. 

Aynı zamanda, Münbiç savaşından sonra, Türkiye de bölgede ‘‘Fırat Kalkanı’’ adını 

verdiği, Suriye’deki muhalif kuvvetleri desteklediği ve ABD’den de danışmanlık ve 

yardım desteği aldığı operasyonlarla ‘‘Münbiç Cebi’’ denilen bölgeyi IŞİD terör 

örgütünden temizlemiş ve bir anlamda, terör örgütü ile mücadelede çok önemli bir 

gelişme olan, IŞİD terör örgütü mensuplarının, Suriye’ye giriş ve çıkışlarda sızma 

maksatlı kullandığı bu bölgeyi, bir şişe mantarı gibi tıkamıştır. 

O tarihten günümüze kadar geçen sürede, Münbiç kentinin kuzeyinde bulunan bazı 

muhalif kuvvetleri ile güneyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri arasında oldukça 

gergin bir durum söz konusudur ve biz, taraflar arasındaki gerginliklerin düşük 
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seviyede kaldığından ve tırmanmadığından emin olmak maksadıyla, tarafları ayıran 

hat üzerinde icra edilen devriye görevlerine yardım ettik.  

 

İslami Devlet terör örgütü tarafından Paris ve Brüksel’de gerçekleştirilen terör 

saldırıları sonrasındaki görüntüler. Fotolar: Mirror ve POLITIC FACT 

Birkaç ay önce Afrin’de gerçekleşen operasyonlar nedeniyle bölgede durum biraz daha 

karmaşık bir hale geldi ve bölgede birkaç şey meydana geldi. Afrin’den kaçan 

mültecilerin Münbiç kentine gelmesinin yanı sıra tarafları ayıran sınır hattı üzerinde 

gerginliğin yükselmesine neden olan, bazı silahlı gruplar da Suriye’nin diğer 

bölgelerinden Fırat Kalkanı sahasına geldiler. 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından icra 

edilen Fırat Kalkanı Harekâtı. Grafik: AA/Ahmet Burak Özkan 

Ve bütün bunların ışığında, gerginlikleri azaltmak maksadıyla; Türkiye ve sahadaki 

ortaklarımız ile çok yoğun bir diplomatik çabayı başlattık. Ve işte dün tarafların 

üzerinde anlaşmaya vardığı ‘‘kapsamlı politik çerçeve’’ bu uzun sürecin bir parçasıdır. 

Bu devam eden bir  süreç olacak ve uygulanması da oldukça kritik olacaktır, atılacak 
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her adım da, Üst Düzey Dışişleri Yetkilisi-1’in de üzerinde durduğu gibi iki  tarafın da 

karşılıklı olarak kabul etmesine bağlı olacaktır.  

 

Korgeneral Funk ve ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından diğer askerler Münbiç 

kentinde YPG unsurları ile görülürken. Foto: New York Times. 

Fakat tarafları birbirinden ayıran sınır hattını  güçlendirerek ve NATO müttefikimiz 

Türkiye ve sahadaki bütün rejime muhalif taraflar  ve Suriye Demokratik Güçleri ile 

yakın bir  şekilde çalışarak, gerginlikleri azaltmayı sürdüreceğimizden eminiz. Ve bu 

‘‘kapsamlı politik çerçeve’’ bağlamında, sanırım bazı unsurların Fırat Nehrini aşarak 

doğuya geçtiklerini göreceksiniz ve Münbiç kentinde uzun vadede, IŞİD terör örgütüne 

karşı yürütülen savaşın tamamlanmasının çok sonrasında daha sürdürülebilir bir 

netice alacağız. 

Evet, bu açıklamalardan sonra sorularınızı almaktan mutluluk duyacağız. 

MODERATÖR: Tamam. 

OPERATÖR: Tekrar ediyorum bayanlar ve baylar, eğer sorunuz ve yorumunuz varsa 

lütfen önce * tuşuna sonra da ‘‘1’’  rakamına basınız. 

SORU: Her iki dışişleri yetkilisine de sormak istiyorum, hızlı bir  soru, şu anda Münbiç 

kentinde ne kadar YPG unsuru var? Siz, daha doğrusu Birleşik Devletler kuvvetleri 

orada, o büyük Amerikan bayraklarıyla icra ettikleri devriye görevlerini sürdürecekler 

mi? 

Ve Dışişleri Bakanının açıklaması ve son olaylardan anlaşıldığı kadarıyla, Suriye 

Demokratik Güçleri yeniden IŞİD terör örgütüyle savaşmak için toparlanmaktadır ve 
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bu da siz bütün ayrıntıları ortaya koymasanız da, Türkiye’nin kuzey Suriye’deki 

saldırılarını genişletmeyeceğine yönelik biraz güven ortamı olduğunu ve Kürtlerin de 

gayretlerini IŞİD terör örgütüne yöneltecek kadar kendilerini güvende hissettikleri 

izlenimini uyandırmaktadır. Durum bu mu? Ve ne tür bir garanti söz konusu, Kürtlere 

gayretlerini IŞİD terör örgütü ile savaşa odaklamaları için güven veren ne? Bu durum, 

sizin bazı diplomatik gayretlerinizin yansıması olmalı.  

 

Zamanın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından ‘‘IŞİD 

terörist bir örgüt değil. Öfkeden bir araya gelmiş insan topluluğudur’’ diye 

tanımlanan İslami Devlet terör örgütü. Foto: The Daily Beast 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Teşekkürler, Michael. Harika bir soru. İlk 

soruna yanıt olarak,  sınır hattında, sanırım evet, orada olmayı sürdüreceğimiz açıkça 

görülüyor. Ve NATO müttefikimiz Türk ordusunun da  sınırın iki  tarafındakilere güven 

vermek ve gerginlikleri azaltmayı sürdürmek için o sınır hattında icra edilen devriye 

görevinde bize yardımcı olmasını ümit ediyoruz ve bu sadece tarafları birbirlerinden 

ayıran sınır hattı için söz konusudur. 

İkinci soruna yanıt olarak tamamen haklısın. Evet, Afrin’de birkaç ay önce meydana 

gelen olaylardan bugüne kadar geçen zamanda, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri 

ile bazı güvenceler sağlamak ve Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD terör örgütüne 

karşı bugüne kadar oldukça etkili bir şekilde yürüttüğü mücadeleyi sürdürmesini 

sağlamak maksadıyla gerçekten çok müthiş bir diplomatik çalışma gerçekleştirdik. Ve 

sanırım Münbiç’te sürdürülebilir bir neticeye götüren kapsamlı bir politik düzenleme 

ile taraflar arasındaki gerginlikleri daha da azaltabilir ve bunun yanı sıra da IŞİD terör 

örgütüne karşı yürütülen mücadeleye odaklanabiliriz.  

Bu yol haritası hakkında tabi ki Suriye’deki taraflara bilgi verildi, bu yol haritasının 

uygulanmasında Suriye Demokratik Güçleri dahil onların işbirliğine ihtiyaç duyacağız. 
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Ve çok çalışarak, bu hiç te kolay olmayacak, fakat çok çalışarak, bütün tarafların 

işbirliğini yeniden kazanabiliriz. Burada çok yakın ve birlikte çalışmak zorundayız. 

 

Münbiç  Askeri Konsey komutanı 39 yaşındaki Muhammad Abu Adel, konseyin 

karargahının çatısında görülürken. Foto: Mauricio Lima/The New York Times 

SORU: Münbiç’te kaç YPG’li var? 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Tekrar ediyorum, bu tür şeylerde rakam 

vermek istemiyorum, fakat sayıları limitli. 

MODERATÖR: Tamam. Sonraki soru lütfen. 

OPERATOR: O soru Associated Press muhabiri Josh Lederman’dan geliyor. Lütfen 

devam edin. 

SORU: Bu brifingi düzenlediğiniz için teşekkürler. Meselenin özüyle ilgili birkaç 

sorum olacak. Münbiç’i kim yönetecek? Münbiç Askeri Konseyi varlığını sürdürecek 

mi? Birleşik Devletler caydırıcı olarak birliklerini Münbiç’te bulundurmaya devam 

edecek mi? Tarafları  ayıran sınır hattındaki  devriyelerden bahsederken kastettiğinizin 

bu olduğundan emin değildim. Zamanlamanın sahadaki olaylara bağlı olacağını 

söylediniz. Yani Çavuşoğlu bu iş için altı aylık bir zaman çizelgesi planlandığını 

söylerken hatalı mıydı? Ve Kürtler bu adımı atmayı kabul ettikleri için tam olarak ne 

alacaklar? 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Evet, önce zaman çizelgesi ve yönetim 

meseleleriyle ilgili  sorularınızı yanıtlayayım. Zaman çizelgelerini hesapladık, ve bunun 

ayrıntılarına girmek istemiyorum,  fakat birkaç safhamız var. Bunun arkasındaki 
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düşünce, bir safhayı tamamladıktan sonra bir sonraki safhaya geçmektir. Bir safhanın 

tamamlanması; konuşmalara, görüşmelere ve Münbiç bölgesinde sahadaki fiziksel 

duruma bağlı olacaktır. Yani örneğin, ortak devriye görevleri başlayıp sonuçlarını ve 

devriyeler sonrasında ortaya çıkan değişiklikleri görmeden, bir sonraki safhaya 

geçmemiz mümkün değil.  

Yönetim meselesine gelince, anlaşma; yönetimde yer alan YPG kadrolarının çekilmesi 

ve bölgeyi terk etmesi ve yerlerinin karşılıklı olarak kabul edilen mahalli kişiler 

tarafından doldurulması şeklindedir. 

 

Kentin İslami Devlet terör örgütünden kurtarılmasının birinci yıldönümünde 

Münbiç’i Suriye rejimi ve Türkiye tarafından desteklenen isyancılara karşı 

koruyacaklarına yemin eden Münbiç Askeri Konseyi. 17 Ağustos 2017, Foto: AL 

SHAHID 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Evet, Münbiç’in çoktandır istikrarlı 

olduğunu ekleyebilirim. Kentin hem içinde hem de dışındayız. Çoktandır istikrarlı bir 

bölge ve varılan mutabakat da kentin istikrarının sürdürülmesi yönünde. Ayrıca 

Münbiç’te Suriye halkına veya bize karşı, IŞİD terör örgütünden veya olasılık dâhilinde 

olan Türkiye’den de kaynaklanan bir tehdit olmamasını da garanti altına almak 

istiyoruz. Ve bu nedenle de Türkiye’ye, bu bağlamda tam bir şeffaflık sağlayarak güven 

vermek istiyoruz. 

Ve tekrar vurgulamak istiyorum, bütün düzenlemeler üzerinde karşılıklı olarak 

anlaşılmak zorunda. Yani, bizim ve Türkiye’nin üzerinde anlaşmak zorunda olduğu 

hususlar bunlar. Fakat dün yapılan açıklamada da ifade edildiği gibi, Münbiç’te bugüne 

kadar süren istikrarı da çok kritik olması nedeniyle muhafaza etmek istiyoruz. 

Kuzeyinde muhalif kuvvetler ve güneyinde rejim kuvvetleri ile bir miktar Rus 

kuvvetlerinin olduğu çok karmaşık bir arazi. Ve şüphesiz kentin içinde de esas olarak 
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Münbiç Askeri Konseyi ve diğerleri bugüne kadar istikrarı korumayı başardılar ve biz 

bunun sürmesini istiyoruz. Bu kapsamlı politik düzenlemenin önemli bir unsurudur. 

 

Kapsamlı Politik Çerçevenin zamanlamasıyla ilgili rakamlar hariç anlaşan solda 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Ve zamanlama meselesini toparlamak 

açısından; bunu, yapabileceğimiz en hızlı şekilde gerçekleştirmek için kararlıyız, fakat 

bunun için spesifik bir zaman aralığı belirleyemeyiz. NATO müttefikimiz de bu 

düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede uygulanması için kararlıdır ve işler hale 

gelebilmeleri için düzenlemeleri uygulamaya koymak maksadıyla onlarla sıkı bir 

şekilde çalışacağız. 

Ve soruya geri döndüğümüzde; sahadaki koşullar ifadesinden anladığımız- buradaki 

düşünce; herhangi bir taraftan kaynaklanan tehdit veya güç tarafından yapılmasının 

önüne geçerek, işbirliğini gerektiren düzenlemelerde birlikte çalışarak gerginlikleri 

belirgin şekilde azaltmaktır. Ve gerginliklerin azaldığı düzenleme, hepimizin ulaşmak 

istediği sonucun koşullarını belirlemektedir. Yani gerginliğin azaltılması çok önemlidir 

ve daha ileri adımlar atılması için de kilit koşuldur. 

MODERATÖR: Teşekkür ederim. Sonraki soru lütfen. 

OPERATÖR: O soru AFP (Fransa Haber Ajansı) muhabiri David Clark’tan geliyor. 

Lütfen devam edin. 

SORU: Selam, anladığım kadarı ile zamanlama konusunda ayrıntılara girmek 

istemediğinizi ifade ettiniz, fakat size yeniden bir fırsat sunmak istiyorum, eğer Türk 

tarafının ifade ettiği rakamlar çözüm yolu ise. Türk Hükümeti, Türk ordusu ve 

(duyulamayan) otorite tarafından icra edilecek devriye görevinin  45 gün içinde 

başlayacağını ve devriyelerin başladığı tarihten 15 gün sonra da bir sonraki safhanın 

yeni Münbiç Konseyinin oluşturulması olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle size iki 

sorum var. Kesin rakamlar vermek istememenize rağmen, bu tarihler kabaca sizin için 

de geçerli midir? Ve ikinci olarak, daha dün bir araya geldiniz ve bunun ikili bir 
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anlaşma olduğunu ifade ediyorsunuz, peki siz herhangi bir rakam vermiyorken neden 

Türkler tarih ve rakamları belirlemek ve garantiye almak konusunda bu kadar 

istekliler? Teşekkür ederim. 

 

Münbiç kentinde açık hava pazarında alışveriş yapan bir adam. 28 Mart 2018. Foto: 

Delil Souleimani/AFP 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Neden rakam telaffuz etmek istedikleri 

konusunu Türklerin kendilerinin açıklamasına bırakmak zorundayız. Fakat kapsamlı 

politik çerçevede süratle uygulanabilecek unsurlar var ve şimdiden askeri konular 

hakkında askerler kendi aralarında görüşmelere başlamış durumdalar. Fakat önemli 

ölçüde uzun zaman alacak meseleler de bulunmaktadır. Yani ben, basında haber 

yapılan zaman çerçevelerinin herhangi  somut bir şeyi yansıttığını düşünmüyorum. 

Genel zaman çerçevesinin aşağı yukarı kaba bir tahmin olduğunu söyleyebilirim, fakat 

rakamlar söz konusu olduğunda, herhangi bir süre telaffuz etmek ve ayrıntılara girmek 

istemiyorum. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Fakat bu koşullara dayalı bir 

düzenlemedir ve bu husus yapılan görüşmelerde de karara bağlanmıştır. Bu nedenden 

ötürü bu, koşullara dayalı bir düzenlemedir. 

MODERATÖR: Teşekkür ederim. CBS News muhabiri Kylie Atwood. 

SORU: (Duyulamayan) bunu yaptığınız için. Münbiç kentinde şu anda sahada neler 

olduğuna, orasının neye benzediğine yönelik hızlı bir soru. Ve ikincisi de birinci 

soruma geri dönen ve şu ana kadar henüz yanıtını alamadığım bir soru. Bu anlaşma 

karşılığında Kürtler ne alacaklar? Teşekkür ederim. 
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Suriye kuzeyini kontrol eden unsurlar. 5 Mart 2017. Kaynak DESYRACUSE 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Evet, sanırım şu anda orada, önemli 

ölçüde yerel bazda, bir kez daha, biz Amerikalıların Münbiç kentinde neler olup 

bittiğini yakından izlediklerini vurgulamak isterim. Orada durum istikrarlı ve oldukça 

canlı ve bu Suriye için hiç de hafife alınamayacak bir  durumdur. Dolayısıyla biz bu 

durumun sürmesini garanti  altına almak istiyoruz. Ve yönetimin ve güvenlik 

teşkilatının yerel esaslı olması da sanırım bütün tarafların üzerinde anlaştıkları kritik 

bir ilkedir. 

Buradaki herkesin yararına olacak şeyin Münbiç için sürdürülebilir ve uzun süreli bir 

çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki durum göreceli olarak oldukça istikrarlı, 

fakat aynı zamanda çok da gergin, tarafları birbirinden ayıran sınır hattında devriye 

görevleri icra etmemiz, uzun süre sürdürülebilecek bir şey değil. Sanırım bunu herkes 

kabul etmektedir.  

Bu nedenle, kapsamlı politik çerçeve bağlamında sürdürülebilir ve uzun süreli bir 

çözüm bulmak istiyoruz. Bu koşullara bağlı olacak, adım adım ilerleyecek. Bu hiç de 

kolay olmayacak; uygulama zor olacak. Fakat sonunda herkesin yararına olan istikralı 

bir ortama kavuşulacak ve askeri saldırı veya faaliyetler gibi tehditler ortadan kalkmış 

olacak, işte görüşme masasında elde etmek istediğimiz sonuç budur. 

MODERATÖR: Tamam. Birkaç soru için daha zamanımız var. Reuters muhabiri 

Jonathan Landay. 

SORU: (Duyulamayan- Teşekkürler olabilir) bunu yaptığınız için. Ana hatlarını 

çizdiğiniz kapsamlı politik çerçeveyi, YPG’yi Münbiç’ten çıkaran ve Fırat Nehrinin 

ötesine çeken temel bir anlaşma olarak anlıyorum. Fakat koşullara bağlı düzenleme 

ifadenizden anladığım kadarı ile de Kürtlerin ilk önce şu andaki terör örgütüne karşı 

başlattıkları taarruzlarını başarmalarını ve sonra da sizin üzerinizde çalışarak 

halledeceğiniz şekilde, hem askeri olarak bölgeden çekilmeyi hem de yerlerini Kürt 

olmayan başka yerel unsurlara, belki de farklı etnik grupların karışımı olan bir 

yönetime bırakmayı kabul etmelerini bekliyorsunuz. Burada ana hatlarını çizdiğiniz 

düzenleme bu mu? 
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YPG üyesi Suriyeli Kürt militan Türk tankı yakınında devriye görevi icra ederken.  

Foto Mürsel Çoban/AP PHOTO 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Tam olarak öyle olduğunu söyleyemem. 

Bu  nedenle-- 

SORU: Tamam. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Bu nedenle – doğudaki operasyonlar ile 

bir bağlantısı yok. 

SORU: Tamam. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Suriye Demokratik Güçlerini, daha önce 

çok başarılı oldukları ve şimdi de 48 saattir devam etmekte olan, IŞİD terör örgütüne 

karşı saldırı operasyonlarına yeniden başlaması yönünde teşvik ederken yaptığımız 

çalışmada,  genel gerginlikleri düşürmek oldukça kritik bir konuydu.   

Münbiç kentinde genel olarak yapılar, kalan yerel esaslı Araplardır ve biz NATO 

müttefikimiz olan Türklerin ve savaş esnasında yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılan 

Münbiç’in diğer sakinlerinin de bu yapılara güven duymalarını ve geri dönebilmelerini 

ve bu yapılarda gerçekleştirilmesi zorunlu olan reformların yapılmasını da garanti  

altına almak istiyoruz, sanırım bunu uygulama safhasında halledebiliriz. 

MODERATÖR: Tamam. Bir sonraki soru Al Hurra muhabiri Michel’den. Devam edin 

lütfen. 

SORU: (Duyulamayan- Teşekkürler olabilir) bunu yaptığınız için. YPG yaptığı bir 

açıklamada askeri danışmanlarını Münbiç’ten çekmeye başladığını bildirdi. Bu 

konudan haberiniz var mı? Ve bu yol haritası kapsamında mı? 
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Suriye’de süren iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 

Suriye halkı.  Foto: Delil Souleimani/AFP 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Evet, teşekkürler. Tekrar ifade edebilirim 

ki bunun üzerinde herkesle ve ilgili bütün taraflarla birlikte çok çalıştık ve bazı 

gerginlikleri azaltmayı başarmış olmamız gerçeği, inanıyoruz ki bu düzenleme ile 

sahadaki önemli koşullardan bir tanesi olan çekirdek YPG kadrolarının 

uzaklaştırılmasıdır, o askeri danışmanların Münbiç’te bulunmalarının maksadı; askeri 

bir saldırı olması durumunda kenti savunabilmek için orada olmaktı. Askeri bir saldırı 

tehdidi olmaksızın durum artık farklıdır. Bu nedenle bu açıklamayı destekliyoruz ve 

dün iki Dışişleri Bakanı tarafından mutabakata varılan yol haritasını uygulamak için 

de bütün taraflarla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 

MODERATÖR: Tamam. ABC muhabiri Conor Finnegan. 

SORU: (Duyulamayan-Bizim olabilir) ekip yaklaşık olarak üç hafta önce Münbiç’teydi 

ve birçok yerel sakin orada bulunan habercilerimize, Birleşik Devletler veya 

Türkiye’nin kentin kontrolünü almasını istemedikleri  yönünde çok kararlı olduklarını 

ifade ettiler. Bu nedenle, geriye, çoğunluğu Kürt olan, kentin kontrolünü üstlenecek 

olan Münbiç Askeri Konseyi, Kürt üyelerini kaybeder ise ne olacağına döner misiniz? 

Bazı sakinler bize, rejim ile bir tür uzlaşmaya da karşı çıkmadıklarını ifade ettiler. 

Birleşik Devletlere buna da karşı çıkacak mı?  
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Münbiç kentini ziyaret eden Amerikan Deniz Piyadeleri. Foto: Manbij TV 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Evet, teşekkürler. Sanırım, orada kendi 

gözlerinizle gördünüz, işte Münbiç açısından kritik olan budur, o istikrarı sürdürmek 

istediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum, herkesin de bu hususta ve herkesin üzerinde 

anlaşabileceği, sürdürülebilir daha uzun süreli bir düzenleme bulma konusunda 

anlaştığını düşünüyorum. Yani bu; Birleşik Devletler kuvvetlerinin Münbiç sokaklarını 

istikrara kavuşturmasıyla değil, kapsamlı politik çerçevenin uygulama safhasında adım 

adım gerçekleştirilecektir. Münbiç’te öngörülen şey bu değil. Ve önemli ölçüde, 

çoğunluğu o bölgedeki Araplardan oluşan  Münbiç Askeri Konseyi ve açık bir şekilde o 

yapıların kritik unsurlarının yerlerinde kalacaklarını bekleyebilir ve bunu, yol 

haritasında da tasarlandığı gibi Türklerle, uzun süreli  düzenlemelerde, kendilerini 

rahat hissetmelerini sağlayacak şekilde halledebiliriz. 

MODERATÖR: Tamam. Ve bizim -- 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Moderatör, bir şey daha eklemek 

istiyorum: Bu düşüncenin arkasında yatan neden; Birleşik Devletler veya Türkiye’nin 

Münbiç’te kontrolü ele alması değildir. Bunun arkasında yatan neden; Münbiç 

halkının kendi liderlerine hem yönetimde hem de güvenlik yapılarında ağırlıklarını 

koymalarını sağlamaktır. 

MODERATÖR: Teşekkür ederim. Ve son soru da Washington Post muhabiri Karen 

DeYoung’tan, selam Karen. 

SORU: Teşekkür ederim. Önceki sorulardan bir tanesine geri  dönmek istiyorum  ve 

ayrıca Rusların bölgeye çok yakın olduklarından bahsettiniz, rejim temelde ülkenin 
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tamamında kontrolü yeniden ele alma yönündeki niyetini ilan etti. O bölgeden bir  

saldırı ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Ruslarla, bunun olmasına müsaade 

etmeyecekleri konusunda varılan bir anlaşma var mı? Ve yeniden, eğer Münbiç halkı, 

rejim ile  bir tür ilişkiyi talep  etmeleri  durumunda ne olacak?  

 

Suriye’nin Humus kentinde kontrolü tamamen ele geçiren Suriye rejim kuvvetleri. 

Foto: Syrian Arab News Agency (SANA). 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-2: Evet, teşekkürler Karen. Sanırım,  

gerginliği azaltma kanalları vasıtasıyla her zaman Ruslarla görüşmelerde bulunduk. 

Sanırım o senaryo da yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak ele alındı. Ve o sınırların 

bazıları ve çatışmayı önleme hatları da açık bir şekilde Münbiç’in güneyinde 

bulunmaktadır. Bunlar bugüne kadar çok stabil kaldılar ve bunu aynı şekilde 

sürdürmeye de niyetliyiz. 

Üst Düzey Dışişleri Yetkilisi-1’in söylediklerinin burada en önemli şey olduğunu 

düşünüyorum. Herkesin görmek istediği sonuç, Münbiç  halkının, uzun vadede 

bölgede askeri  gerginlikler olmadan, kendi kentlerini yönetmesi ve güvenliğini 

sağlamasıdır. Bu nedenle bu husus, bizimle NATO müttefikimiz Türkiye arasında 

devam edecek bir görüşme olacaktır. Türkiye ile ve hiç şüphesiz Ruslar ve diğer 

aktörlerle de yaptığımız düzenli  görüşmelerde ele alınacaktır ve bu hususta Türkiye ile 

koordinede olmayı sürdüreceğiz. 

Yani bu,  devam eden bir süreç ve uygulama olacaktır. Zor olacaktır, fakat elimizde her 

iki tarafın da güven duyduğu kapsamlı bir çerçevemiz var. Ve bu nedenle önümüzdeki  

haftalarda üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz. 

ÜST DÜZEY DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ-1: Dünün bir başka önemli olayı da Birleşik 

Devletler ve Türkiye’nin, müttefiklere yakışır şekilde, Suriye konusunda işbirliğini 

geliştirme yönünde mutabakata varmaları olmuştur.  
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MODERATÖR: Tamam. Herkese bize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu 

konuşmanın Dışişlerinden iki üst düzey yetkilinin konferans görüşmesiyle katıldığı bir 

toplantı olduğunu hatırlatıyorum. Ambargo şu andan itibaren kalkmış durumdadır. 

Herkese iyi günler diliyorum, bugün içinizden bazıları ile Dışişleri Bakanlığı 

brifinginde tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. 

 

Fransız birlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Afrin’i ABD destekli Kürt YPG unsurlarından alan Türk birliklerini kutlamak 

maksadıyla ziyaret ettiği aynı gün Münbiç kentine girmişlerdir. Foto: DEBKA File. 

 

Çevirenin Notları: Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 

ABD dışişlerinden iki üst düzey yetkilinin de katıldıkları konferans görüşmesi 

şeklinde gerçekleştirilen, Birleşik Devletler-Türkiye Suriye Çalışma Grubu özel 

brifingi aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Metnin orijinaline aşağıdaki link 

üzerinden erişebilirsiniz.  

 

Aşağıda sunulan ‘‘Suriye-İslami Devlet ve Suriyeli Kürt Güçleri’’ başlıklı 

bölüm, 26 Ağustos 2016 tarihinde, Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan 

‘‘Türkiye: Arka Plan ve ABD İlişkileri’’ başlıklı rapordan alınmıştır. Raporun 

tamamını Sun Savunma Net sitesinden okuyabilirsiniz.  

 

Suriye-İslami Devlet ve Suriyeli Kürt Güçleri  

 

Temmuz 2015 ayı sonlarında Türk yetkililer, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 

operasyonlarının lojistik yükünü önemli ölçüde azaltan, Türk toprakları ve hava 

sahasının IŞİD terör örgütüne karşı Suriye ve Irak topraklarında yapılacak hava 

saldırıları için kullanılmasını onaylamıştır. Türk yetkililer bu onay öncesinde, 
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koalisyon güçlerinin Türkiye merkezli operasyonlarını, Suriye’de bir güvenli bölge 

oluşturmak ve İran destekli Suriye hükümetini devirmek için, daha fazla ABD desteği 

sağlamada bir koz olarak kullanmak maksadıyla, sadece gözlem görevleri ile 

sınırlandırmıştır.  

IŞİD terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara ev sahipliği yapmaya ilave 

olarak Türkiye, Suriye’de İslami Devlet terör örgütüne karşı kendisi bir askerî 

harekât icra etmiş ve ülke içinde yüzlerce terör suçlusunu tutuklamıştır. Türkiye, 

2016 yılında IŞİD terör örgütü ile bağlantılı görülen dört büyük terör saldırısının 

hedefi olmuş, saldırılardan ikisi İstanbul’daki popüler turizm alanlarında, birisi 

İstanbul Uluslararası Havaalanında, sonuncusu da Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. 

 

IŞİD terör örgütünün ele geçirmeyi hedeflediği ülkeler. 

IŞİD bağlantılı periyodik olarak gerçekleştirilen terör saldırıları ve sınır ötesinden 

atılan füzelerin, son aylarda düzinelerce Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine 

neden olmasının yanı sıra çeşitli faktörler de Türk liderlerin Kürt gruplar, Suriye 

Hükümeti ve müttefikleri hakkındaki endişelerinin sürmesine katkıda 

bulunmaktadır.  Türkiye söylendiğine göre; ABD’nin, çeşitli Kürt, Arap ve diğer 

Suriyeli yarı askeri grupları bir şemsiye altında toplayan ve büyük oranda YPG 

tarafından liderlik edilen Suriye Demokratik Güçleri ile iş birliği yapmasından ve bu 

unsurların son zamanlarındaki kazanımlarından endişe duymaktadır.  

SDF’nin kazanımları, tamamında olmasa da Suriye kuzey sınırında etkin bir kontrol 

sağlama olasılığını artırmaktadır. Türkiye, YPG unsurlarının Münbiç kentini 

Ağustos 2016 ayı içinde IŞİD terör örgütünün elinden alması sonrasında, Birleşik 

Devletlerden YPG kuvvetlerinin Fırat Nehrinin batısını işgal etmeyeceği yönünde söz 

aldığını iddia etmektedir.   
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Genel olarak Türk öncelikleri, algılanan tehditler ve Türk liderlerin bunları minimize 

etmek için düşündükleri seçeneklere dayanıyor gibi görülmektedir. Türkiye’nin 

PKK’ya karşı gayretlerinde olduğu gibi Suriye’deki olayları etkileme kapasitesinin de 

Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi ve ordudaki depremin olumsuz 

yönde etkilediği görülmektedir.  Bütün bu gelişmeler belki de Suriye hükümeti ve 

diğer anahtar konumdaki aktörlerin hesaplarını etkiliyor olabilirler.   

 

ABD liderliğindeki koalisyon unsurlarının Suriye’de IŞİD terör örgütüne karşı icra 

ettiği hava saldırılarından bir görüntü.  Foto: The Indian Express. 

2016 yılı ağustos ayında, ABD ve Türk savaş uçakları, Türk tankları ve özel kuvvetleri 

tarafından sınırın hemen yanındaki Suriye kasabası Jarablus’a düzenlenen bir 

saldırıya hava desteği sağlamışlardır. İslami devlet terör örgütü ve Assad rejimine 

muhalif bazı Suriyeli milislerin de katıldığı operasyonun sözde hedefi Jarablus 

kasabasını IŞİD savaşçılarından temizlemektir.  

Bununla beraber bir ABD yetkilisine dayandırılan bilgiye göre, operasyon aynı 

zamanda Kürtlerin daha da ilerleme olasılığını engellemek maksadıyla bir tampon 

bölge oluşturulmasını da hedeflemiştir.  Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2016 yılı 

Ağustos ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret esnasında, YPG kuvvetlerinin Fırat Nehri 

doğusuna geri çekilmemelerinin Suriyeli Kürt gruplara olan ABD desteğini tehlikeye 

sokacağını açıklamıştır.   

Türkiye operasyona ‘‘Fırat Kalkanı’’ adını vermiş ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü 

İbrahim Kalın, operasyonun hedefinin; Türkiye’nin hem İslami Devlet hem de 

YPG’den algıladığı tehditleri bertaraf etmek olduğunu açıklamıştır.  YPG’nin Münbiç 

kentini Arap kuvvetlere terk ettiği yönündeki raporlara, Türklerin alenen Fırat Nehri 

batısındaki Suriyeli Kürt mevzilerini de hedef aldığı eklenmiştir.   
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New York Times, hükümetin ordu üzerinde daha fazla kontrolüne neden olan 

Türkiye’deki başarısız darbe girişimi öncesinde,  darbe girişimi esnasında öldürülen 

ve Türk ordusunun özel kuvvetlerinde komutan olan bir darbeci general dâhil birçok 

askeri liderin, hükümetin Suriye’ye direkt askeri müdahale önerilerine karşı çıktığını 

bildirmektedir.  

 

İslami  Devlet terör örgütüne karşı yürütülen savaşa katılan Türk savaş uçakları. 

Foto: AFP 

Geleceğe bakıldığında aşağıda belirtilen hususlar belirsizliklerini korumaktadır:  

⎯ Türk ordusunun IŞİD terör örgütü ve/veya YPG savaşçılarını izlemek ve olası 

ilerlemelerini engellemek ümidiyle Jarablus sınırında kuvvetlerini muhafaza 

etmesi,  

⎯ ABD, Türk ve diğer IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin, hem genel anlamda, hem 

de belirli devlet ve devlet dışı silahlı gruplarla ilgili olarak Suriye içindeki işgal 

edilen bölgelerdeki angajman kurallarını koordine etmesi,  

⎯ Türk operasyonlarının, ABD desteği ile veya olmaksızın sınır boyunca, 

Jarablus ötesine yayılması ve  

⎯ Türkiye’nin faaliyetlerinin Suriye’deki daha büyük sonuçlara ve Rusya, İran 

ve Assad rejimi dâhil diğer anahtar konumdaki paydaşlarla olan 

anlaşmalarına yönelik olarak bağlanması. 

Fırat Kalkanı Harekâtı 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan,  

tam 216 gün süren ve 29 Mart 2017 tarihinde sona eren harekât hakkında yaptığı 

resmi açıklamada 67 Türk askeri ve 600 Özgür Suriye Ordusu (FSA-Free Syrian 
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Army) unsurunun öldüğünü açıklamıştır. Yıldırım’ın açıklamasına göre 254 Türk 

askeri de harekât esnasında yaralanmıştır. 

 

Fırat Kalkanı Harekâtında Türk tankları 

216 gün süren operasyonla Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, Çobanbey (RAİ) ve El 

Bab bölgelerinden İslami Devlet terör örgütü temizlenmiştir. Türkiye tarafından 

tehlike olarak görülen terör unsurlarını temizlemek, sınır hattının ve bölgedeki 

halkın güvenliğini sağlamak, kontrol altına almak ve göç sorununu bitirmek 

için 5 bin kilometrelik alanda başlatılan operasyonda bölgede bulunan İslami Terör 

örgütü militanları ile çatışılırken, bölgeye ilerlemek isteyen YPG ve Suriye Rejim 

güçlerinin de önü kesilmiştir. İç çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına gelen 

sivillerin güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli bölge oluşturma amacı da güdülen 

harekâtla, IŞİD militanları bölgeden temizlenirken, PYD’nin Türkiye sınırındaki 

Afrin ve Kobani kantonlarının birleştirilmesi engellenmiştir. 

Zeytin Dalı Harekâtı 

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 “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin kent merkezinde. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi 

itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama 

faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 226 adet mayın 

ve 1.208 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen 

çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 

kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. 

Herhangi  bir yorum yapmaya gerek yok, her şey apaçık ortada. Üst Düzey Dışişleri 

Yetkilisi-1 ‘‘Dünün bir başka önemli olayı da Birleşik Devletler ve Türkiye’nin, 

müttefiklere yakışır şekilde, Suriye konusunda işbirliğini geliştirme yönünde 

mutabakata varmaları olmuştur’’ sözleriyle her şeyi söylemiş.  

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan 

rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Unutulmamaları 

dileğiyle… 

 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/282967.htm 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/282967.htm

