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PKK ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP): Asimetrik Güç, Stratejik Zafiyet

Yönetici Özeti

Bu rapor, 20 Temmuz 2015’den itibaren artma eğilimi gösteren EYP (El Yapımı Patlayıcı) saldırıları
hakkında, ABD’nin bu alandaki uygulamaları üzerinden bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
“Giriş” bölümünde, EYP’nin toplumda algılanış biçimi ve PKK terör örgütünün bu saldırı
yöntemine başvurmasının operasyonel nedenleri hakkında bilgi verilmiştir.
“El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tehdidi” başlıklı bölümde, EYP’nin tanımı, EYP saldırılarında kullanılan
teknik ve taktikler, bunların tarihi gelişimi ile 2001-2015 döneminde ABD’nin Afganistan harekâtında EYP
saldırıları sonucunda verdiği kayıplar hakkında bilgi verilmiştir.
“EYP ile Mücadele Mümkün mü?” başlıklı bölümde, ABD’nin Irak ve Afganistan harekâtlarında
EYP ile mücadelede konseptinin esasları; bu kapsamda uygulamaya koyduğu; kurumsal ve operasyonel
tedbirler ile teknoloji ve eğitim alanlarındaki yenilikler hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde, ABD’nin
bu yaygın saldırı tekniğine karşı ne kadar kapsamlı bir çalışmaya giriştiği, sayısal veriler üzerinden
açıklanmıştır.
“Türkiye’de EYP Tehdidi ve Mücadele” başlığı altında, son dönemde yaygınlaşan EYP saldırılarının
nedenleri ile bu alandaki zafiyetin görünen gerekçelerinin ardında yatanlar analiz edilmiş ve
değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeler ışığında hazırlanan “Sonuç ve Öneriler” bölümünde ise her alanda alınması
gereken acil, kısa ve orta vadeli tedbirler sunulmuştur.
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PKK ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP): Asimetrik Güç, Stratejik Zafiyet
1.

Giriş
20 Temmuz 2015’den günümüze PKK saldırılarının önemli bir bölümünü El Yapımı Patlayıcılarla

(EYP) yapılanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 19 Ağustos 2015 tarihinde Siirt, Pervari’deki EYP
saldırısı, sekiz askerimizin şehit olmasına neden olurken, tek başına en ağır zayiatla sonuçlanan olay
olarak kayda geçmiştir.1
Medyada genellikle “asker veya polis aracının mayına basması!” şeklinde haber yapılan olaylar,
aslında mayına basmaktan ziyade PKK’nın planlı terör saldırılarıdır. Haberde verildiği şekilde, “asker
ya da polisin dikkatsizlik ve beceriksizliği sonucu sahipsiz ve başıboş bir mayına basması” söz konusu
değildir. Yapılan, karakola saldırmak, yola pusu kurmak, intihar bombacısı ile saldırmak gibi planlı bir
eylem şeklidir.
Zaman zaman devlet yetkililerin söylemlerinde de yer bulan yukarıdaki ifadeler bile EYP’nin ne
kadar asimetrik ve etkili bir silah olduğunu, Türkiye’nin ise tehdide karşı yeterli hazırlık seviyesinde
bulunmadığını göstermektedir.
PKK, EYP ile saldırıyı ilk defa kullanmamaktadır. 1990’lardan itibaren giderek artan bir sıklıkla
başvurduğu bu yöntemi, ağır yenilgiye uğradığı 1996’dan itibaren değiştirdiği saldırı konseptinin bir
parçası olarak, 2004 sonrası temel taktik haline getirmiştir. 20 Temmuz sonrası ise Suriye ve Irak’taki
angajmanlarından dolayı Türkiye’de bulundurduğu elemanların yetersizliği ile TSK’nin son dönem
kazandığı yeteneklerin ve fiziksel koşulları geliştirilmiş karakolların bulunması nedeniyle askeri üs
bölgelerine koordineli saldırılar yapamadığı için, hazırlık ve icrası daha az gayretle mümkün olabilen,
yerli işbirlikçilerden daha fazla istifade edebileceği EYP saldırılarına başvurmaktadır.
Önümüzdeki dönemde, PKK’nın mevcut koşullarda artan oranda EYP saldırılarına devam
etmesi, bu saldırılardan güvenlik kuvvetlerine ilaveten sivil vatandaşların da büyük ölçüde zarar
görmesi olasılık dâhilinde görülmektedir.
Bu raporda, EYP saldırılarının etkilerinin ve zararlarının azaltılabilmesi için ABD örneğinde bir
inceleme yapılarak Türkiye’de devlet ve güvenlik birimleri genelinde alınması gereken tedbirler analiz
edilmektedir.
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2.

El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tehdidi
EYP; terör amaçlarıyla çeşitli malzemelerden elle yapılarak kullanılan bir çeşit mayındır. Bir EYP,

temel olarak beş basit parçadan oluşur: anahtar, fünye, kap, patlayıcı ve güç kaynağı.

Kullanılan

patlayıcının miktarı ve kabın cinsi tesirini artırır. Mayın, top mermisi, roket ve el bombaları vb. EYP
olarak kullanılabileceği gibi, piknik tüpleri gibi malzeme de EYP’ye çevrilebilir, biyolojik, kimyasal ve
radyolojik maddeler de eklenebilir.
EYP’ye sıkılaştırma işlemi yapıldığında etkisi çok daha fazla artar. Sıkılaştırma, patlayıcı maddenin
kapalı bir kap içine konulması (piknik tüpü, su tankı, kalın saçlı teneke, menfez içi gibi veya toprak altıda
gömülmeyi müteakip sıkıştırma) ile etkisinin artırılmasıdır. PKK tarafından yapılan saldırılarda bu
işlemin uygulandığı görülmektedir.
Ateşleme sistemleri ise çok çeşitlidir: uzaktan kumandayla (kablolu ve telefonla), zaman ayarlı,
basma, çekme veya baskıdan kurtulma gibi başlatma hareketleriyle kullanılanlar en yaygınlardır. Uzaktan
komuta ile elektronik sinyaller ile patlatma; gelişmiş elektronik karıştırma (jammer) sistemleri vasıtasıyla
önemli oranda etkisiz hale getirildiğinden ve cep telefonu veya telsiz gibi sistemlerde işin doğası gereği
gecikmeler nedeniyle tam isabetle başarı elde edilemediğinden klasik yöntemlere dönüş vardır. En klasik
yöntem ise gizlenmiş bir kablo ve bu kablonun açık ucunda bir pil ve gözetleme yapan bir terörist veya
“tökez” teli kullanımıdır.
Kablo kullanıldığında, EYP’nin tuzaklandığı yere 250-300 metre mesafede bir kısım şahısların
bulunmasını gerekir. Bu şahıslar askeri aracın geçişini izler ve EYP’yi uzaktan patlatırlar. Sistem çok
karmaşık değildir, basit işler. Güvenlik kuvvetleri de en basit olanı hiçbir zaman atlamadan, ısrarla
yapmak zorundadır. Kullanılacak intikal yollarının önceden keşfini yapmak, EYP konulması muhtemel
yerlere yakın ve gizlenme imkânı veren arazi kesimlerinin önceden emniyete almak, intikal esnasında
etkin bir gözetleme veya ateşle keşif uygulamak emniyet için olmazsa olmazdır.
Bunlara ilaveten, intikal esnasında konvoyları geçen araçlar ve içindeki kişiler önceden planlanan
yerlerde bu şekilde eylemler yapabilirler. Bunlara müsaade edilmemelidir.
İlk kez II. Dünya Savaşı’nda işgalci kuvvetlere karşı direniş örgütleri tarafından kullanılan
EYP’ler, Vietnam Savaşı’ndan sonra gelişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. İrlanda’da IRA tarafından
yaygın olarak kullanılmış, Afganistan ve Irak’ta ABD’nin en çok zayiat verdiği silahlardan biri
olmuştur.
EYP, süratli şekilde geliştirilen bir silahtır. Terör örgütleri, diğerlerinin farklı çatışma alanlarındaki
deneyimlerini başta internet olmak üzere çeşitli iletişim kanallarından çok çabuk öğrenirler. Teröristler
EYP yapımına kendi hayal güçlerini katarlar, ahlak ve vicdan sınırlarını aşarak bir patlamada çok sayıda
insana zarar verecek ve devasa fiziksel etki yaratacak, önceden tespiti zor düzenekler üretirler.
Teknolojik olanakların kısıtlı olduğu ve EYP’nin yoğun olarak kullanıldığı, Afganistan gibi çatışma
bölgelerinde genellikle, fiziki başlatma hareketli ve basit düzenekli sistemler kullanılmaktadır. Buna
karşın, teknolojiye kolay erişim sağlayabilen ve yabancı terör örgütleri veya ordulardan sistemik olarak
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eğitim alan Türkiye, İngiltere, İspanya’daki terör örgütleri ise nispeten gelişmiş sistemler ve tuzaklı
düzenekler kullanmaktadırlar.
Afganistan örnek olarak alındığında aşağıdaki tablo EYP tehdidinin büyüklüğünü göstermektedir.
ABD’nin EYP saldırılarından verdiği zayiat 2004 yılından itibaren artmaya başlamış, 2008-2011 yılları
arasında toplam zayiatın yarısından fazlası EYP saldırıları nedeniyle olmuştur. Sonraki yıllarda oran
düşmeye başlamıştır. 2011 sonrası düşüşte, ABD’nin Afganistan’daki asker sayısını azaltmaya
başlaması önemli bir faktör olmakla birlikte, 2006’dan itibaren EYP ile kurumlar arası, kuvvetler arası
etkili ve çok yönlü mücadele kapsamında devlet çapında başlatılan eğitim, teşkilat, teknoloji
seferberliğinin de katkısı olmuştur.
Tablo 1. Afganistan’da EYP Saldırılarından Dolayı ABD
Kayıplarının Yıllara Göre Dağılımı2
YIL

EYP Zayiatı

Toplam Zayiat

EYP Zayiatının Yüzdesi

2001

0

4

0.00

2002

4

25

16.00

2003

3

26

11.54

2004

12

27

44.44

2005

20

73

27.40

2006

41

130

31.54

2007

78

184

42.39

2008

152

263

57.79

2009

275

451

60.98

2010

368

630

58.41

2011

252

492

51.22

2012

132

312

42.31

2013

52

118

44.07

2014

12

47

25.53

2015

0

4

0.00
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3.

EYP ile Mücadele Mümkün mü?
EYP, zayıfın güçlüye karşı kullandığı asimetrik bir silahtır. Ahlak ve vicdan dışıdır ancak hile

ürünüdür. EYP ile bir ordunun taktik olarak mağlup edilmesi olanaksızdır, ancak gerekli tedbirler
zamanında alınmadığında güvenlik güçlerinin savaşma azim ve iradesini yıpratarak stratejik yenilgiye
yol açabilir. Dolayısıyla EYP’ye karşı söylemle değil akılla ve stratejik anlayışla mücadele edildiğinde
başarı mümkündür.
ABD, 2006 öncesi de en gelişmiş askeri teknolojilere sahip olmasına karşın Afganistan ve Irak’ta
EYP ile mücadele etmek ve askerlerinin hayatını korumak için büyük bir çabaya girmiş, milyarlarca
dolarlık projeler geliştirmiştir.
EYP saldırıları temel olarak ABD’nin çatışmayı yürütme şeklini değiştirmiştir. Zorunlu
olmadıkça karayolu kullanılmamaya başlanmıştır. Bu maksatla helikopterlerden ve diğer hava
vasıtalarından fazlasıyla istifade edilmiştir. Hava kuvvetlerinin nakliye uçakları “stratejik kuvvet”
ataletinden sıyrılarak, genel maksat helikopterleri ile birlikte şehirler, kasabalar ve köyler arasında
personel ve malzeme taşınması için kullanılmış, EYP ile mücadelede “kuvvet çarpanı” haline
gelmiştir. Karayolu kullanılacaksa öncesinde havadan keşif ve gözetleme, daha güçlü ve korumalı
araçlarla yol temizliği yapılmaya başlanmıştır. Hava gayretinin önemli bir kısmı harekât bölgesini
EYP’den arındırmaya tahsis edilmiş, elektronik harp uçaklarına EYP komuta sistemlerini etkisizleştirme
kapasitesi kazandırılmıştır. İstihbarat amaçlı uçaklar EYP tehdit zincirini önceden ortaya çıkarmak için
aktif olarak kullanılmıştır. İHA (İnsansız Hava Araçları), öncelikli olarak yok kontrol ve emniyet
görevlerinde kullanılmıştır. Yerel istihbarat elemanları ve köy korucuları yollarda keşif ve gözetleme
faaliyetlerinde görevlendirilmiştir. Kısacası ABD ordusu EYP ile müşterek mücadele kültürünü kazanmış
ve yeteneklerini geliştirmiştir.
Yukarıdaki gelişmelerden daha önemlisi, EYP ile mücadelenin sadece ABD ordusunun işi
olmaktan çıkıp ABD başkanlarının ve savunma bakanlarının öncelik tanıdığı; savunma sanayi ile
ülkenin bilim ve teknoloji kapasitesinin sıklet merkezinin yöneltildiği bir alan olmuştur.
ABD, EYP tehdidi ile Savunma Bakanlığına bağlı güçlü bir kurum vasıtasıyla mücadele etmektedir.
JIDE (Joint Improvised Threat Defeat Agency ), müşterek bir kurum olarak 2006’da kurulmuştur. Tüm
kuvvetlerden askerler ve diğer devlet kurumlardan 400’e yakın personel çalışmaktadır. Ayrıca 600
civarında araştırmacı ve mühendis görev almaktadır. Yıllık bütçesi 500 milyon dolardır. Bu bütçe
sadece personel ücretleri ve araştırma harcamaları için kullanılmaktadır. Kurumun başında Korgeneral
rütbesinde komutan bulunmakta ve karargâhta on civarında general ve eşit mevkide sivil personel;
istihbarat, teknoloji, strateji ve uluslar arası işbirliği gibi alanlarda görev yapmaktadır.3
ABD’nin Irak ve Afganistan’da sadece EYP ile mücadele için toplam harcaması 75 milyar dolar
civarındadır. Bunun 2 milyar doları, askerleri EYP’ye karşı eğitmek, 7 milyar doları ise istihbarat için
harcanmıştır.4 Kaliforniya ve benzeri bölgelerdeki çöllük alanlarda Afganistan ve Irak harekât alanları,
tipik özellikleri ile birebir canlandırılmış ve askerlerin gerçekçi şartlarda eğitimi mümkün olmuştur.
EYP saldırılardan korunmak için geliştirilen kapasite, ilişkili üç alanda toplanmıştır; (1) EYP’ye karşı
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korunma araç ve teçhizatı, (2) Tespit teçhizatı ve (3) Etkisiz hale getirme ekipmanı.
Koruma araç ve teçhizatı yıllar içinde çatışma bölgelerinden alınan dersler kapsamında süratle
iyileştirilmiş, on yıllık dönem içinde geliştirilmiş yeni sistemler envantere alınarak Mastiff ve Cougar zırhlı
araçlarına ulaşan bir evrim süreci yaşanmıştır. ABD ordusu için daha korumalı zırhlı araçlar geliştirme
sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir.
Araç içindeki askerlerin kişisel koruyucu teçhizatı olan çelik başlık, çelik yelek, koruyucu gözlük,
hatta iç çamaşırları nano-teknolojiyle güçlendirilmiş özelliklere sahiptir. Araçların koltukları ve emniyet
kemerleri patlama anında oluşan darbeleri azaltabilecek ve persoelin dışarı fırlamasını önleyecek şekilde
üretilmiştir. Aracın içindeki bilgisayarın ekranından olası EYP yerlerini izlemek de mümkündür.
EYP’yi tespit için geliştirilen kompleks sistemler de son derece teknolojik özellikler taşımaktadır.
Örneğin; Buffalo EYP Mücadele Aracı içinden çıkmadan uzun metal kollar ile şüpheli EYP yerleri
araştırılabilmekte, çeşitli büyüklükte robotlar EYP’nin bulunduğu yere gönderilmektedir. Araç, video
kamera sistemi ve yer altını gösteren radarlara sahiptir. Ayrıca EYP’yi bulmak için toprağı tırmıklayan
aygıtlar bulunmaktadır.
ABD’nin EYP tehdidi ile mücadele için teçhizatı bunlara sınırlı değildir. Tespit için insansız hava
araçları, yerdeki patlayıcıları açığa çıkaran kimyasal örtü malzemesi, küçük timlere kadar dağıtılmış
Jammer sistemleri ve robotları da eklemek gerekmektedir.
Bu noktada, gelişen teknolojinin en klasik EYP döşeme ve patlatma yöntemlerine karşı tam bir
etkinlik sağlamadığını, bu nedenle başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin son zamanlarda klasik
yönteme (EYP’yi yola gömme ve 250-300 metre mesafeden kablo ile patlatma) sıklıkla başvurduklarını
vurgulamak gerekmektedir.
EYP’ler ve mücadele amaçlı teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun EYP ile mücadelede başarının
temel koşulları şunlardır.
 Akıl ve strateji,
 Devletin tüm kademe ve kurumlarının konuya ilişkin ortak duyarlılığı, ciddiyeti ve bir kişinin
bile canını korumak için her şeyi yapma kararlılığı,
 Akademik dünya, sanayi-teknoloji ve güvenlik kuvvetlerinin gayret birliği,
 İstihbaratın sürekliliği, örgütleri ve yeni taktikleri izlemesi,
 Her seviyede eğitim,
 Şahsi duyarlılık ve disiplin,
 İleri teknoloji ürünler kullanma,
 Uluslar arası işbirliği.

-6-

Merkez Strateji Enstitüsü
Rapor-011 | PKK ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP): Asimetrik Güç, Stratejik Zafiyet| 22.08.2015

4.

Türkiye’de EYP Tehdidi ve Mücadele
Son bir aydır güvenlik kuvvetlerine karşı PKK eylemlerinin çoğunu EYP saldırıları oluşturmaktadır.

Güvenlik kuvvetlerinin şehit ve yaralı verdiği olayların bir kısmı aşağıda listelenmiştir.5

Tablo-2: Son Dönem EYP Saldırılarının Bir Bölümü
Tarih

Yer

Açıklama

01.08.2015

Mardin-Midyat

1 asker şehit 4 asker yaralı

10.08.2015

Şırnak-Silopi

4 polis şehit 1 polis yaralı

15.08.2015

Bingöl-Karlıova

3 asker şehit 6 asker yaralı

19.08.2015

Siirt-Pervari

8 asker şehit

Güvenlik kuvvetlerince yukarıdaki olayların dışında aynı dönem içerisinde onlarca EYP zayiata
neden olmaksızın tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir.
PKK’nın bu dönem yaptığı EYP saldırılarının önceki dönemlerden önemli farklılıkları
görülmektedir. Öncelikle PKK, “Çözüm Süreci” döneminde yollar üzerinde hemen hemen hiç
yapılamayan yol kontrolleri ile alınamayan yol emniyet tedbirleri nedenleriyle son iki yıldır şehir ve
kasabalardaki uzantıları ve devlet kurumları içindeki işbirlikçilerini kullanarak asfalt yolları
kazabilmekte, patlayıcı yerleştirmeyi müteakip asfaltı eski haline getirebilmektedir. PKK’nın uzun süredir
şehir ve kasabalarda fiili otorite sağladığı bölgelerdeki ara sokaklar EYP yerleştirilmesine uygun hale
getirilebilmektedir. Bölgede kentsel ve kırsal alanlarda uzun dönemdir kamu düzenini ve alan
hâkimiyetini kurmaktan alıkonulan güvenlik birimleri EYP tehdidi hakkında istihbarat yapamamaktadır.
Dolayısıyla EYP tehdidi geçmiş dönemlere oranla endişe verici düzeyde artmaktadır. PKK’nın avantajlı
durumundan istifadeyle önümüzdeki dönemde EYP saldırılarına daha fazla başvurması olası
görülmektedir.
Güvenlik Kuvvetlerinin EYP ile mücadelede tamamen başarısız olduğunu söylemek mümkün
değildir. Son yıllarda TSK’nin tedarik ettiği önemli yetenekler arasında, mayına dayanıklı zırhlı araçlar ve
mayın detektörleri, Jammerler ve kişisel koruyucu teçhizat bulunmaktadır. Bu kapsamda Savunma Sanayi
Müsteşarlığı tarafından yürütülen tedarik projeleri kapsamında BMC Kirpi araçları6 öne çıkmaktadır. Bu
yeteneklerin bir bölümü polise de kazandırılmıştır. Bu yetenekler önemli olmasına karşın ABD ve
İngiltere gibi ülkelerin çok gerisindedir.
TSK’nin

EYP

ile

mücadelede

kapsamında dünyadaki

gelişmeleri

takip etmeye,

kendi

operasyonlarından ve elim olaylardan dersler çıkarmaya, bunları konsept ve teknolojiye dönüştürmeye
çalıştığına şüphe yoktur.
Ancak ikinci bölümde de belirtildiği üzere EYP tehdidi ile mücadele sadece askeri birliklerin alanı
olarak görülemeyecek, çok boyutlu ve kurumlar arası bir devlet yaklaşımı olmalıdır. Türkiye’de bu
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yaklaşımın bulunmadığı, konuya yeterli gayret ve kaynak tahsis edilmediği açıktır.
Son on yıllık dönemde her yıl biraz daha azalan savunma sanayi bütçesiyle EYP tehdidi ile
mücadele için gerekli eğitim, teşkilat ve teçhizat yeterliliğine ulaşmak neredeyse olanaksızdır.
Türkiye’nin EYP ile mücadeledeki eksikleri şöyle sıralanabilir;
 Devlet yöneticilerinin (özellikle mülki amirler) EYP tehdidi ve mücadele hakkında bilgi
eksikliği,
 Kurumlar arası ve müşterek yaklaşım ve konsept eksikliği,
 EYP ile mücadele için gelişmeleri izleyecek, araştırmaları planlayıp yönlendirecek, istihbarat
üretecek, strateji ve konsept belirleyecek, teknoloji ve savunma sanayini yönlendirecek, aktörler
arasında koordinasyon sağlayacak kurumlar arası ve müşterek bir merkezin yokluğu,
 Konu hakkında akademik çalışma olmaması,
 Araçların EYP etkilerine karşı yeterli korumaya sahip olmaması,
 EYP’lerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için ileri teknoloji ürünü teçhizat eksikliği,
 Tahsis edilen kaynak yetersizliği,
 Güvenlik birimlerinin EPY’e karşı savunma kapsamında eğitim ve şahsi disiplin eksikliği
(koruyucu teçhizatı kuşanmama, emniyet kemeri bağlamama vb),
 Yetişmiş personel eksikliği,
 Çatışma bölgelerindeki il ve ilçelerde kamu düzeninin yokluğu ve devlet otoritesinin boşluğu.
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5.

Sonuç ve Öneriler
Türkiye, terörle mücadelede uzun süreceği anlaşılan bir dönemin içine girmiştir. Bu dönemde

PKK’nın EYP saldırılarını artan bir oranda kullanacağı anlaşılmaktadır. Güvenlik kuvvetleri personeli ve
vatandaşların yaşam güvenliklerini sağlamak için EYP tehdidi ile mücadeleye öncelik verilmesi
gerekmektedir. EYP ile mücadele, sadece “en iyi Jammeri satın almak” veya “zırhlı araç tedarik etmek”
gibi tek kaleme indirgenemeyecek derecede bütüncül ve karmaşıktır. Bu mücadele söylemden ve
dönemsel/tepkisel yaklaşımlardan ziyade akılla ve kapsamlı bir stratejiyle yürütülmek durumundadır.
Özellikle güvenlik kuvvetlerinin kullanılmasına karar veren mülki amirler, EYP ile gerçekçi mücadelenin
bölgede genel güvenliğin sağlanmasıyla ve terör örgütünün hareket alanının daraltılmasıyla
başarılabileceğinin farkına varmalıdır. Bu kapsamda acil ve kısa-orta vadeli tedbirler şunlardır.
Acil tedbirler:
 Eğitimsiz ve deneyimsiz personelin bölgede karadan intikal ettirilmemesi,
 Zırhlı araçların içindeki personelin kişisel koruyucu teçhizatının tam olarak kuşandırılması,
çelik başlıkların giyilmesi ve emniyet kemerlerinin bağlanması için eğitimin geliştirilmesi,
 Yol ve konvoy emniyeti alınmaksızın araçla intikal yapılmaması,
 Bölgede askeri hava vasıtalarından azami şekilde istifade edilmesi (personel- malzeme taşıma,
konvoyların havadan emniyeti, 24 saat keşif gözetleme vb),
 EYP ile mücadele için kurumlar arası ve müşterek merkezin kritik personelle kurulması (TSK,
Emniyet, MİT, SSM, vd),
 Mevcut zırhlı araçlardan EYP’ye karşı uygun nitelikte olmayan araçların (içerideki personelin
darbe anında dışarı fırlamasını önleyecek şekilde işlevsel emniyet kemerleri olmayan; personel
koltukları darbe emici nitelikte bulunmayan; zırh koruması yetersiz) göreve çıkışlarının yasaklanması
ve ivedi şekilde iyileştirmeye tabi tutulması,
 Hükümet tarafından yeterli mali kaynak tahsisi ile acil tedarik yapılarak yurt dışından yüksek
teknolojik ürünler satın alınması suretiyle Jammer, zırhlı araç, kişisel koruyucu teçhizat, EYP tespit ve
imha sistemleri eksiklerinin tamamlanması,
 Eğitim seferberliği başlatılması (Başta mülki amirler olmak üzere),
 Asfaltlama yapma yeteneğine sahip yerel yönetim birimlerinin kontrol edilmesi veya bu imkân
ve kabiliyetin kritik bölgelerde doğrudan il özel idarelerine devredilmesi.
Kısa-Orta Vadeli Tedbirler: (1 ay-2 yıl):
 Kurumlar arası ve müşterek merkezin tam personelle teşkili,
 Kısa ve orta vadeli tedarik planları ile teçhizat eksikliğinin tamamlanması,
 Eğitimin kalıcılaştırılması.
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“ TSK BASIN AÇIKLAMASI 50”, TSK, 19 Ağustos 2015,
http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_1_basin_aciklamalari/2015/ba_50.html
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“Operation Enduring Freedom Casualties”, İcasualties.org, http://www.icasualties.org/oef/
3
“About JIDA”, https://www.jieddo.mil/about.htm
4
“How the IED changed the U.S. military”, US Today, 19 December 2013, http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/18/ied-10years-blast-wounds-amputations/3803017/
5
Son hafta olayları TSK resmi sitesinden, diğer olaylar gazete arşivlerinden derlenmiştir.
6
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