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Amaç:
Bu sonuç raporu, 17-18 Eylül 2015 tarihinde, TESUD’da
icra edilen EYP (El Yapımı Patlayıcı) Semineri
hakkında, özet bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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Abdülkadir VAROĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin VARLIK
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Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde
MSE’ye aittir.
Akademik alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına
ii
ulaşılabilmesi için zorunlu tutulmuştur.
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El Yapımı Patlayıcılar (EYP) Semineri-1
Sonuç Raporu

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE) akademik koordinatörlüğünde ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği
(TESUD) ev sahipliğinde, 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde birinci EYP semineri icra edilmiştir.
Katılama açık olarak planlanan seminere, TESUD üyelerinden, akademik alandan, savunma sanayi
şirketlerinden ve konuyla ilgili diğer kesimlerden katılım sağlanmıştır. Seminerde gündeme getirilen
konuların tamamı açık kaynaklardan elde edilen bilgi ve değerlendirmeler üzerine kurulmuştur.
Seminerde, tartışmalar sonrasında üzerinde uzlaşıya varılan sonuçlar çıkarılmasından ziyade farklı
görüşlerin ortaya konması amaçlanmıştır.
Seminerin birinci gününde (17 Eylül) icra edilen iki oturumda, EYP konusunun kavramsal
çerçevesi ile dünyadaki çatışma bölgelerinde EYP kullanımı ve EYP ile mücadele; ikinci gün (18 Eylül)
Türkiye’de EYP ile mücadele konuları ele alınmıştır. Farklı akademik disiplin ve meslek gruplarından
katılımcıların görüş ve tecrübe aktarımları ile icra edilen oturumlarda gündeme getirilen konular ana
hatlarıyla aşağıda sunulmuştur.
1.

Birinci Oturum: Kavramsal Çerçeve
a. "EYP'nin Tanımı" alt başlığında gündeme getirilen konular:
(1) Soğuk Savaş sonrasında şekillenen güvenlik ortamında EYP kullanımında artış eğilimi

görülmektedir. Bu niteliğiyle EYP, günümüz geleceğin düşük ve orta yoğunluklu çatışma ortamlarında
olduğu kadar, güvenliğin büyük ölçüde sağlandığı bölgelerde de kullanılmaya devam edilecektir.
(2) EYP konusu, münferit bir tahrip düzeneğinin patlatılmasının ötesinde çatışma ve terör
ortamlarında kullanılan başlıca muharebe vasıtası olma özelliğini taşımaktadır.
(3) Sahip olduğu konvansiyonel olmayan ve asimetrik nitelikleri ile yeni çatışma yöntemi olma
özelliği ve yarattığı sonuçlar nedeniyle EYP konusu, sadece güvenlik kuvvetleri ölçeğinde değil, aynı
zamanda devlet ve sivil toplum ölçeğinde de ele alınması gereken bir konudur. Nitekim EYP saldırılarına
yoğunlukla maruz kalan devletlerde konu bu kapsam ve seviyelerde ele alınmaktadır.
(4) Yurt dışında, akademik çevrelerde ve sivil toplum kesimlerinde, EYP konusu ile ilgilenmeyen
neredeyse hiç bir kuruluş yok iken bizde ise neredeyse ilgilenen hiç kimse bulunmamaktadır.
(5) Ülkemizde, güvenlikle ilgili konularda genel kullanıma açılmış olan herhangi bir terminolojik
bilgi altyapısı ve/veya sözlük bulunmamaktadır. Ayrıca, akademik çevrede güvenlik çalışmaları
çoğunlukla yabancı aktarımlar üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenlerden ötürü, EYP'nin üzerinde
uzlaşmaya varılmış bir tanımı bulunmamaktadır.
(6) ABD'nin JP1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms ve ve JP 3-15.1
Counter-Improvised Explosive Device Operations dokümanlarındaEYP: "Öldürmek, tahrip etmek, kısıtlamak,
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zarar vermek, hareket kabiliyetini ortadan kaldırmak veya tahdit etmek maksadıyla; konvansiyonel
olmayan yöntemlerle imal edilen veya yerleştirilen; tahrip edici, öldürücü, zarar verici, infilak eden veya
yakıcı kimyasal maddelerden oluşan bir silahtır" şeklinde tanımlanmıştır. MSE'nin "PKK ve El Yapımı
Patlayıcılar (EYP): Asimetrik Güç, Stratejik Zafiyet" başlıklı raporunda (Rapor-011) EYP: EYP: "Terör
amaçlarıyla çeşitli malzemelerden elle yapılarak kullanılan bir çeşit mayındır" şeklinde tanımlanmıştır.
(7) Kamuoyunda, EYP konusu bilinmemektedir. Bu konuda, "EYP'de kullanılan patlayıcıların
güvenlik güçlerinden ele geçirildiği" gibi mesnetsiz düşüncelerin doğması ölçüsünde bilgi noksanlığı
mevcuttur. EYP'nin terörizmin silahı olduğu konusu hakkında halk bilgilendirilmelidir.
(8) EYP hakkında bilgi ve bilinç seviyesinin artırılması ve bu tehdit ile mücadelede konjonktürel
gelişmelere veya beklentilere bağlı kalınmamalıdır.
(9) EYP tehdidinden zarar görmek "normalleştirilmemeli"; bu tehdide alışılmamalıdır. EYP
saldırıları kaçınılamaz bir durum ya da kader değildir.
(10) EYP'nin akademik anlamda tanımlanması, tehdidin bütün boyutlarıyla ortaya konması ve
kavramsallaştırılması bakımından önem taşımaktadır.
(11) EYP esasen "el yapımı" sözcüğünden çok "doğaçlama, elde bulunan" malzeme ile yapılan
patlayıcı olarak anlaşılmalıdır.
(12) EYP tanımlamasında "kimyasal maddelerden yapılan patlayıcı" ifadesinin yer alması önem
taşımaktadır.
(13) EYP tanımlamasında, "patlayıcı, parlayıcı, tahrip gücü olan" ifadesinin yer alması önem
taşımaktadır.
(14) Tanımlamada, EYP'nin "mayın" olma özelliğinin vurgulanması önem taşımaktadır.
(15) Toplumun her kesimi bu tehdide maruz kalırken TSK dışında EYP ile sistemik olarak mücadele
eden kurumumuz yok gibidir.
(16) Devletin güvenlikle ilgili temel belgelerinde tehdidin bütün boyutlarını içeren bir tanımlamanın
yer alması, bu tehditle mücadelede etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.
b. "EYP'nin Düşük Yoğunluklu Çatışma Ortamında Taktik Kullanımı" alt başlığında gündeme
getirilen konular:
(1) Afganistan ve Irak gibi yakın geçmişte gözlemlenen çatışma ortamlarında, EYP kullanımının
yaygınlık kazandığı saptanmıştır.
(2) Kullananın hareket serbestisini göstermek, Maruz kalan kuvvetlerin ise; personel ve malzeme
kayıplarına neden olmak, moralini bozmak ve hareket kabiliyetini sınırlamak, EYP'nin taktik kullanım
amaçlarıdır.
(3) EYP'lerin tasnifine ilişkin çeşitli sınıflandırmalar bulunmakla birlikte en yaygın biçimi; "İntihar
EYP'leri" (araç ve/veya yaya ile), "Uzaktan Komutalı EYP'ler" (yol, su, karadan-havaya) ve her iki yöntem
ile birlikte ve/veya ayrı olarak direkt ve/veya dolaylı saldırı gibi diğer saldırı biçimlerinin birlikte
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uygulandığı "Karmaşık (complex)

saldırı" dır.

Bununla birlikte tehdidin

doğru bir şekilde

kavramsallaştırılabilmesi için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
(4) EYP saldırıları bir taraftan taktik alanda kayıp ve zayiata neden olduğu gibi diğer taraftan
terörizmin "sembolik" olma özelliği nedeniyle de terör örgütlerinin psikolojik üstünlük elde etmeleri
yönünde algı yaratmaktadır. EYP'nin bu özelliği, Türkiye'deki kavramsallaştırılmasında özellikle dikkate
alınmalıdır.
(5) Esasen taktik alanda kullanılan EYP'nin operatif ve stratejik seviyelerde etkileri bulunmaktadır.
EYP ile mücadelede bu üç seviyede de tedbir ve yapılanmalara, eğitimden teknolojiye değişik disiplin ve
alanlardan katkılara ihtiyaç vardır.
c. "Terörle Mücadelede EYP’nin Stratejik, Operatif ve Taktik Önemi" alt başlığında gündeme
getirilen konular:
(1) EYP'ler taktik seviyede, zayiat verdirmek, halkın dost kuvvetlerle temasını önlemek suretiyle
tecrit sağlamak, dost hareket serbestisini kısıtlamak, dost kuvvetleri tespit etmek; operatif seviyede; halkı
tecrit etmek, dost kuvvetlerin ve devlet hizmet/faaliyet ve kurumlarının hareket serbestisini engellemek,
halkta güvensizlik algısı yaratmak; stratejik seviyede, ulusal direnci kırmak, yenilgi algısı yaratmak,
güvenliği tehdit ederek devletin meşruiyet ve saygınlığını ortadan kaldırmak, uluslararası desteği
engellemek maksatlarıyla kullanılmaktadır.
(2) Irak ve Afganistan örneklerinde stratejik ve operatif seviyede EYP kullanımı çoğunlukla ana yol
güzergahlarının güvenliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kullanılmıştır.
(3) EYP, bir konvansiyonel ordunun mağlup edilmesini sağlamamakla beraber, genel savaşma azim
ve iradesini yıpratan etkisiyle önem taşımaktadır. Bununla beraber EYP saldırıları ile hiçbir terör
örgütünün nihai amacına ulaşması mümkün değildir. Aksine savaş hukukuna aykırı olan EYP kullanımı
uzun erimde terör örgütünün güç kaybetmesine neden olacaktır.
2.

İkinci Oturum: Dünyadaki Çatışma Bölgelerinde EYP Kullanımı ve EYP ile Mücadele
a. "EYP Kullanımının Tarihsel Gelişimi" alt başlığında gündeme getirilen konular:
(1) EYP kullanımı oldukça eski bir geçmişe dayanmaktadır. Bununla beraber EYP'lerin sistemik

olarak kullanımı, II. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı'na dayandırılmaktadır. Güney Amerika’da
1960’lardan buyana EYP imalatı yapan laboratuarlar bulunmaktadır. Benzer şekilde, Irak, Afganistan,
Türkiye, Hindistan başta olmak üzere, Afrika ve Uzak Doğu'daki çatışma bölgelerinde yoğun olarak EYP
kullanılmaktadır.
(2) EYP ismi, ilk kez IRA’nın Libya’dan tedarik ettiği suni gübre ile yapılan patlayıcıların kullandığı
1970’li yıllarda Birleşik Krallık Ordusu tarafından kullanılmıştır.
(3) 1983 Lübnan, 1993 Dünya Ticaret Merkezi, 1996 Hobar Kuleleri, 1998 Tanzanya ABD B. Elçiliği,
2003 İstanbul HSBC Bankası saldırıları önde gelen EYP uygulamaları olarak dikkat çekmektedir.
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b. "Afganistan ve Irak’ta EYP Kullanımı" alt başlığında gündeme getirilen konular:
(1) Basın yayın organları ve ilgili devletlerin raporlarında EYP saldırıları ve kayıpları ile ilgili olarak
erişilebilen bazı rakamlar şöyledir:
(a) Irak'ta, 2007’de ABD kayıplarının % 64’ü, Koalisyonun diğer ülkelerinin 2003-2006
dönemindeki kayıplarının % 41’i EYP kaynaklıdır.
(b) Afganistan'da EYP kaynaklı ABD kayıplarının yüzde cinsinden oranı; 2002-2003 döneminde %
16 ve 12 iken bu oran 2004'te %44'e, 2008'de %58'e çıkmıştır. 2013'e kadar olan sürede giderek azaltılan
zayiat oranı, bu tarihte ancak %44'e indirilebilmiştir. Güvenlik sorumluluğunun Afgan Ordusuna
devredildiği 2014 yılında ise uygulamaya konan ilave tedbirler ve geliştirilmiş koruyucu teçhizat ve
malzemenin kullanımıyla EYP kaynaklı ABD kayıplarının oranı %25'e düşürülebilmiştir.
(2) Afganistan'da 2009 yılında Kabil Vilayetinde meydana gelen toplam 49 saldırıdan 20'si (%41)
EYP kaynaklı olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2011 yılında ABD silahlı kuvvetleri, küresel ölçekte 16500 EYP olayına maruz kalmıştır.
(4) 2001-2014 yılları arasında, ABD’nin Irak ve Afganistan’da sadece EYP ile mücadele için toplam
harcaması 75 milyar dolar civarındadır. Bunun 2 milyar doları, askerlerin EYP’ye karşı eğitimi, 7 milyar
doları ise istihbarat için harcanmıştır.
(5) 2009-2010 yılları arasında, ABD'nin Afganistan'da mayına karşı korumalı araçlarında dört farklı
versiyon gerçekleştirdiği saptanmıştır.
(6) ABD, EYP'ye karşı harekâtta hava kuvvetleri uçaklarını, insansız hava araçlarını, istihbarat, keşif,
gözetleme, ikaz ve ihbar sistemlerini, komuta ve kontrol sistemlerini, bilgisayar veri tabanlarını yaygın
olarak kullanmaktadır. Özellikle orta menzilli hava kuvvetli vasıtaları ve helikopterler kıta intikallerinde
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Yol ve güzergahta EYP araması konusunda IR (infrared), röntgen tarama
ve uydu sistemleri birbirleriyle koordineli olarak kullanılmaktadır.
b. "Türkiye’de EYP Kullanımı" alt başlığında gündeme getirilen konular:
(1) Türkiye'de EYP saldırıları 1970'li yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmıştır. 12 Eylül
1980'den önceki çatışma ortamında EYP'nin pek çok yöntemi kullanılmıştır. Bu dönemde karşılaşılan
başlıca EYP saldırıları, suikast ve bombalı pankartların kullanılması şeklinde gerçekleşmiştir.
(2) PKK terör örgütünün sahneye çıkmasıyla birlikte, EYP kullanımında yol mayınlamalarında artış
kaydedilmiştir.
(3) Son dönemde yoğunlaşan EYP saldırılarında, PKK terör örgütünün bir süredir devam eden
"çözüm sürecini" terörist maksatlar ile kötüye kullanmasının büyük payı vardır. Bununla birlikte EYP
tehdidine sadece dönemsel gelişmelerin ışığında bakılmamalıdır. Bundan sonra da EYP saldırıları da
devam edecektir.
(4) 1999

Ottawa

Antlaşması

olarak

da

bilinen

"Anti-Personel

Mayınların

Kullanımının,

Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"nin
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çoğu Batılı devletler tarafından imzalanmasıyla birlikte, elde kalan mayınların yasadışı gruplara ve terör
örgütlerine aktarılmasının sonucu olarak, PKK'nın 1990'lı yıllardaki EYP saldırılarında artış
kaydedilmiştir.
c. "Batılı Devletlerde EYP İle Mücadele Yöntem ve Yapılanması" alt başlığında gündeme
getirilen konular:
(1) BM, NATO ve AB'de EYP ile mücadele konusunda yapılanmalar mevcuttur. BM, daha önce kara
mayınlarına karşı yürütmüş olduğu mücadele programlarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Son dönemde
ise EYP ile mücadele BM'nin gündemine gelmiş ve 2002'den itibaren bazı fonlar tahsis etmiştir. İnterpol,
EYP konusunda sempozyumlar düzenlemektedir. Benze şekilde AB'de ise EUPOL teşkilatı birlik bazında
genel sorumluluğa sahiptir. NATO'da İspanya'da EYP ile Mücadele Mükemmeliyet Merkezi
kurulmuştur. Bu kuruluşun katılımcıları arasında Türkiye yer almamaktadır. NATO'nun iki ana
komutanlığından biri olan Dönüşüm Komutanlığı (ATC-Allied Transformation Command) EYP ile
mücadele konsept, teçhizat geliştirme, eğitim gibi yetenek kazandırmaya yönelik faaliyetleri icra
etmektedir. Diğer ana komutanlık olan Harekât Komutanlığı (ACO-Allied Operation Command) ise
kazanılan imkân ve kabiliyetlerin harekât alanında hayata geçirilmesi ve geri dönüşümlerle sistemin
geliştirilmesi yönünde faaliyet göstermektedir. Rusya Federasyonu, EYP ile mücadelede NATO ile
işbirliği içindedir.
(2) Irak ve Afganistan savaşlarının sonlanması üzerine ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı
devletlerin envanterindeki EYP ile mücadele vasıtaları atıl kalmıştır. Bu harp silah, araç ve teçhizatının
diğer pazarlara satılması gündemdedir. Bu kapsamda dünya silah pazarında 40-50 milyar dolar civarında
bir hacim mevcut olduğu, bunun ise yıllık olarak 5-6 milyar dolarlık EYP'ye karşı mücadele teçhizatı
ticareti anlamına geldiği değerlendirilmektedir.
(3) EYP ile mücadele üç ana eksen üzerinden gerçekleştirilmektedir. "EYP Ağına Taarruz" olarak
isimlendirilen birinci eksen, EYP'nin yerleştirilmesinden önceki safhaya ilişkin faaliyetlere yöneliktir.
İkinci eksen, EYP'nin etkisiz hale getirilmesine yönelik tedbir ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu safha,
istihbarat, tespit, teşhis ve tanımlama ile tesirsiz hale getirme faaliyetleri ile EYP saldırılarına ilişkin veri
tabanlarının oluşturulmasına ilişkindir. Üçüncü eksen personelin eğimine ve EYP tesirlerinin ortadan
kaldırılmaya yönelik harekât planlamasına ilişkindir. Bu faaliyetlerin tamamı teçhizat geliştirme ve
tedarik faaliyetleri ile desteklenmektedir.
(4) EYP

kayıplarındaki

artış,

Amerikan

yönetiminin

bu

konu

hakkındaki

sorumluluğu

üstlenmelerini gerektirmiştir. Bu tehdit, ABD Başkanı'nın haftalık "Ulusa Sesleniş Konuşmaları" da dâhil
olmak üzere pek çok ortam ve platformda gündeme dâhil olmuştur.
(5) ABD'de EYP ile mücadele konusu Başkanlık katında ele alınmakta olup, bu kapsamdaki
faaliyetler, Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Konu ile ilgili diğer bakanlıklar ise,
İç Güvenlik Bakanlığı (Departments of Homeland Security), Adalet ve Tarım Bakanlıkları ve eyaletlerin
güvenlik teşkilatlarıdır. Savunma Bakanlığı bünyesinde, 2007 yılında EYP İle Mücadele Müşterek
Teşkilatı (Joint IED Defeat Organization-JIEDDO) kurulmuştur.
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(6) ABD Savunma Bakanlığı, 2008-2012 döneminde, EYP kapsamında 45 farklı kuruluş tarafından
icra edilen 1340 girişime/projeye destek sağlamıştır. 2012 yılı itibariyle EYP ile mücadele konusunda,
koordinasyon, işbirliği, veri tabanının oluşturulması, dublikasyonların önlenmesi konularında bazı
sorunların olduğu, ABD Sayıştay Raporlarına yansımıştır.
(7) 2011 yılında Savunma bakanlığı bütçesinde, EYP nedeniyle 4,8 milyar dolar artış yapılmıştır.
Savunma Bakanlığı buna ilave olarak, Mayına Karşı Dirençli Pusuya Karşı Korumalı Araç projesi için 40
milyar dolarlık tahsisat da dâhil olmak üzere, EYP ile mücadele kapsamında diğer harcamaları da
karşılamıştır. JIEDDO için ise, 2006-2011 döneminde 18 milyar dolar bütçe tahsis edilmiştir.
(8) ABD ve İngiltere'de devletin şeffaf ve kontrole açık yapısının toplumun eğitimli kesimlerine
hâkim olan kendi kendisini eleştirebilme kültürüne sahip olunmasının yapılan hatalardan ders
çıkarabilme yeteneğini güçlendirdiği, bu durumun ise EYP ile mücadelede etkinliği artırdığı, kurumsal
gelişim ve dönüşümü hızlandırdığı saptanmıştır.
3.

Üçüncü Oturum: Üçüncü Oturum: Türkiye’de EYP İle Mücadele
(1) EYP tehdidi, bir millî güvenlik sorunudur. Bu konudaki mesuliyet sadece

TSK’ye

yüklenmemelidir. EYP ile mücadelede ülkemizde yeterli bilgi birikimi mevcuttur. Ancak kurumlar
arasında koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik konusunda eksiklikler mevcuttur. TSK’nin bu kapsamda
kazanmış olduğu eğitim ve bilgi altyapısı da dâhil olmak üzere, EYP ile mücadele imkân ve kabiliyetleri
güvenlik kuvvetlerimizin diğer birimlerine de yaygınlaştırılmalıdır.
(2) EYP ile mücadele eğitimi, askerî güvenliğin sınırlarını aşan insan güvenliği, cinsiyet güvenliği,
çocukların güvenliği, çevre güvenliği vb. bir anlayış içerisinde toplumsal bir farkındalık yaratacak
şekilde verilmelidir. Bu hususta en başta milletvekillerimiz bilgilendirilmelidir.
(3) EYP ile mücadele konusunda, devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere
toplumun ilgili bütün kesimlerinin ve millî güç unsurlarının tamamının etkin ve optimum katılımını
sağlayan bir yapılanmanın oluşturulması için MSB, TUBİTAK, üniversiteler ve düşünce/uzmanlık
kuruluşları arasında bilimsel toplantılar yapılmalı ve projeler başlatılmalıdır.
(4) EYP ile mücadele konusu hazırlanacak bir konsept belgesi üzerinden farklı sistemleri kapsayacak
şekilde oluşturulacak bir "sistemler sistemi" anlayışı içinde geliştirilmelidir. Bu kapsamda, bakanlıklardan
savunma sanayi şirketlerine, Ar-Ge kuruluşlarından ilgili Kimya, Elektrik ve Maden Mühendisleri
Odaları gibi odalardan KOBİ'lere, teknolojiden eğitime, psikolojiden hukuka kadar değişik alanlarda ve
disiplinlerde çalışmalar icra edilmeli ve bu gayretlerin koordinasyonu ve birleştirilmesi sağlanmalıdır.
(5) Güçlü istihbara desteği, eğitim yeterliliği, veri tabanı ile desteklenmiş EYP ile mücadele
faaliyetleri harekât planlamalarına olduğu gibi, bu tehdide maruz kalabilecek diğer kesimlerin
faaliyetlerine de ışık tutmalıdır.
(6) EYP yapımında da kullanılan sivil kullanıma açık; suni gübre (amonyum nitrat), fünye, dinamit
lokumu vb. teçhizat ve malzemenin kontrolü ile EYP'nin yerleştirilmesinde kullanılan asfalt döküm ve yol
inşa malzeme ve teçhizatının kamusal denetimi geliştirilmelidir.
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(7) EYP ile mücadele sadece teçhizat ve araç alımıyla üstesinden gelinebilecek bir konu değildir. Bu
nedenle uluslararası savunma sanayi şirketlerinin tuzağına düşmekten kaçınılmalıdır. Bununla beraber,
tehdide karşı alınacak tedbirlerin ivediliği, sorunun millî Ar-Ge faaliyetleriyle aşılmasını engellemektedir.
Bu durumda karar birimlerinin optimum kararlar almasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, savunma
sektörünün yapılanmasında EYP ile mücadele konusunun ayrı bir başlık olarak tanımlanmasına ihtiyaç
vardır.
(8) Devletin işleyişindeki yavaşlık, EYP gibi sürekli gelişen ve değişim gösteren bir saldırı yöntemi
ile mücadelede ağır kalmaktadır.
(9) Sivil ve güvenlik bürokrasisinin birlikte eğitim gördüğü kurumlarda EYP konusu ayrıntılı olarak
öğretilmelidir. Vali ve kaymakamlarımız başta olmak üzere, devletin yönetici kadroları bu tehdit ile
mücadelede doğru ve zamanında karar verebilme yeterliliğine ulaştırılmalıdır.
(10) EYP ile mücadelede toplumsal psikoloji büyük önem taşımaktadır. Halkta "kaybedilmişlik
duygusu" yaratılmasının önüne geçilmelidir. EYP saldırıları, PKK'nın gerçeğinden daha güçlü olduğu
izlenimini yaratmaktadır.
(11) EYP ile mücadelede üniversitelerin bu konu üzerine ilgisinin çekilmesi önemlidir.
(12) Türk savunma sanayinin, ürün geliştirme, ihtiyaçların belirlenmesi, konsepte dayalı ihtiyaçlar
sisteminin etkin kullanımı, tedarik, kabul ve muayene vb. yapısal sorunlarının aşılmasını sağlayan
önlemlerin alınması halinde EYP ile mücadelede teçhizat ve malzeme tabanlı yeteneklerinin kazanılması
da hızlanacaktır.
(13) Özel sektörün EYP ile mücadele eğitimi ile ilgili kapasite oluşturabilmesi için teşvik ve yasal
düzenlemeler getirilmelidir.
(14) Yasal yollardan patlayıcı, ithalatında, yurtiçi üretimde ve sivil kullanıcılara ulaştırılmasında sıkı
bir mevzuata sahip olmamıza karşın uygulamada ciddi boşluklar mevcuttur. Bu alanların irdelenmesine
ve yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca sınır güvenlik sisteminin yüksek maliyeti ve ağır
ilerleyen inşası, yasadışı patlayıcı girişinin nedenleri arasında yer almaktadır.
(15) TSK’nin elektronik karıştırıcılar (jammer) vasıtasıyla elde etmiş olduğu yetenek nedeniyle, PKK
terör örgütü uzaktan elektronik komutalı sistemleri kullanamadığında ateşleme kablolu sistemleri
kullanmak durumunda kalmıştır.
(16) Güvenlik kuvvetleriniz çok sayıda EYP'yi etkisiz hale getirmelerine karşın, EYP tabanlı
saldırılara maruz kalmaktadır. Bu kapsamda, alan hâkimiyeti konsepti, yol emniyeti boyutuyla
incelenmelidir. Orta mesafelerde ve havaalanının bulunduğu yerler arasında karayolu taşımacılığı yerine
uçakların kullanımının artırılması da dâhil olmak üzere bu yeni saldırı şeklinin gerektirdiği paradigma
değişimine ve yapılanmalara gidilebilmelidir.
(17) EYP ile mücadele kapsamında TSK bünyesinde oluşturulan ekiplerin yetkinlik derecesi üstün bir
seviyededir. Bu yeteneklerin koordinasyon ve işbirliği ile güvenlik kuvvetlerimizin diğer birimlerine de
aktarılması sağlanmalıdır. Polis olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha timlerinin faaliyet ve çalışma
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yöntemlerinin ortak bir veri tabanında birleştirilmesi hususu incelenmelidir. Oluşturulacak bir veri
tabanının hangi dönemlerde, nerelerde, hangi sıklıkla ve hangi yöntemlerle EYP saldırılarının olabileceği
konusunda değerlendirme ve öngörülerde bulunma imkânı verebilecek şekilde yapılandırılması hususu
önem taşımaktadır.
(18) Soğuk Savaş döneminde etkin olarak faaliyet gösteren Savunma Sekreterlikleri değişen koşullar
nedeniyle kapatılmıştır. Ancak EYP ile mücadele konusu bir sivil savunma ihtiyacı olarak ortada
durmaktadır.
Sonuç
Seminerde ulaşılan başlıca sonuç: EYP ile mücadelenin, ulusal güvenliği ilgilendiren bir boyutta ele
alınması gerektiğidir. Bu kapsamda tehdide yönelik konseptin geliştirilmesi ve sistem yaklaşımı ile kamu,
sivil toplum, savunma sanayii, üniversite, meslek kuruluşları ve toplumun ilgili bütün kesimlerinin
katılımı ve bir arada çalışma yeteneğinin geliştirilmesi suretiyle, millî güç unsurlarının etkin bir şekilde
yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.
Merkez Strateji Enstitüsünün (MSE) TESUD'un ev sahipliğinde düzenlediği "Birinci EYP
Semineri"nin, ülkemizde ilk kez sivil bir girişimle konunun olabildiği ölçüde bütün boyutları ile
tartışıldığı akademik bir çalışma olması nedeniyle önem taşıdığını değerlendiriyoruz.
Seminerde ulaşılan sonuçlardan, MSE'nin faaliyet alanlarına giren hususlardaki akademik
çalışmalarımızın ikincisini İstanbul'da icra etmeyi planlıyoruz.
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