Zeytin
Dalı
Harekâtı
Suriye DURAP 20-26 OCAK 2018
Önemli Gelişmeler

Suriye Kuzey Batısı Genel Durum
TÜRKİYE

TÜRKİYE

25 km

Zeytin Dalı Harekâtının Hukuki Dayanakları
Uluslararası Hukuk Bakımından

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadele kapsamlı:
S/RES/1624 (2005) “Uluslararası Güvenlik ve Barışa Tehditler”,
S/RES/2170 (2014) “Terörist Eylemler Kaynaklı Uluslararası Güvenlik ve
Barışa Tehditler”,
S/RES/2178 (2014) “Terörist Eylemler Kaynaklı Uluslararası Güvenlik ve
Barışa Tehditler”, sayılı kararları
BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı
Madde 51- Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir
saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması
için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma
hakkına halel getirmez. üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler
hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış
ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket
etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.

Zeytin Dalı Harekâtının Siyasi Dayanakları
İç Hukuk Bakımından

Türkiye Büyük Millet Meclisinin , Anayasanın 92’nci maddesi gereğince 23
Eylül 2017’de bir yıl süreyle, hükûmete, Suriye ve Irak’ta gerekli görülmesi
halinde sınır ötesi harekat gerçekleştirme yetkisi veren tezkeresi.
Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
MADDE 92- Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin
taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının
gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya
uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz
olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

Zeytin Dalı Harekâtının Siyasi Dayanakları
İç Hukuk Bakımından (Devamı)

Millî Güvenlik Kurulunun 17 Ocak 2018 tarihli tavsiye kararı.
3. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili
ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak
ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır.
Suriye’de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG
terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle
vurgulanmıştır.
Türkiye’nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist
ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.
Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal
güvenliğini sağlamak amacıyla, ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin
bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.
Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden
kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dâhil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya
barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun
beklendiği ifade edilmiştir.

Suriye DURAP 20-26 OCAK 2018 – Zeytin Dalı Harekâtı
Dönem İçerisindeki Başlıca Askerî Gelişmeler
1. Gün: 20 Ocak 2018

Zeytin
Dalı

1. Harekât saat 17.00’da başlamıştır.
2. 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak
kullanılan 108 hedef hava kuvvetleri tarafından ateş altına
alınmıştır. Harekâta 72 uçak katılmıştır. Topçu ile 153 hedef
ateş altına alınmıştır.
3. Önceden belirlenen hedeflere topçu atışı yapılmıştır.

2. Gün: 21 Ocak 2018
1. Türkiye sınırlarından kara harekâtı başlamıştır. 9 Köy ele
geçirilmiştir.
2. Teröristlere ait 45 hedef hava kuvvetleri tarafından ateş
altına alınmıştır. Harekâta 32 uçak katılmıştır.
3. PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG müttefiki Ceyş ül Suvvar’ın
tarafına
geçtiği açıklanmıştır.
4. Türkiye
Terör örgütü
tarafından
Hatay-Reyhanlı’ya 5, Kilis’e 6 roket atılmıştır. Biri Suriyeli iki kişi hayatını kaybetmiştir. 32 kişi yaralanmıştır.

3. Gün: 22 Ocak 2018
1. Afrin doğusunda Azez bölgesinden kara harekâtı başlatılmıştır. İki köy ele geçirilmiştir. Burseya Dağı’nda şiddetli çatışma.
2. 104 sızma girişimi püskürtülmüştür.

4. Gün: 23 Ocak 2018
1. Ele geçirilen bölgelerin emniyetini almak maksadıyla ileri harekât yerine girme cepleri genişletilmiştir.
2. Şiddetli yağmur ve sis..
3. İki şehit.
4. Etkisiz hale getirilen terörist (Toplam): 260’tan fazla.

5 km

Suriye DURAP 20-26 OCAK 2018 – Zeytin Dalı Harekâtı
Dönem İçerisindeki Başlıca Askerî Gelişmeler
5. Gün: 24 Ocak 2018

Zeytin
Dalı

1. Teröristlere ait 47 hedef hava kuvvetleri tarafından ateş
altına alınmıştır. Harekâta 27 uçak katılmıştır.
2. Taarruz helikopterleri harekâta katılmıştır.

3. Şiddetli yağmur ve sis..
4. Bir şehit, ÖSO’dan ve TSK’dan 6-8 şehit olduğu bildirilmiştir.
5. Etkisiz hale getirilen terörist (Toplam): 287.

6. Gün: 25 Ocak 2018
1. Teröristlere ait 25 hedef hava kuvvetleri tarafından ateş
altına alınmıştır. Harekâta 14 uçak katılmıştır.
2. Ele geçirilen bölgelerin emniyetini almak maksadıyla ileri
harekât yerine girme cepleri genişletilmiştir.
3. Şiddetli yağmur ve sis..
4.Etkisiz hale getirilen terörist (Toplam): 306.

7. Gün: 26 Ocak 2018
1. Teröristlere ait 23 hedef hava kuvvetleri tarafından ateş altına alınmıştır. Harekâta 13 uçak katılmıştır.
2. Ele geçirilen bölgelerin emniyetini almak maksadıyla ileri harekât yerine girme cepleri genişletilmiştir.
3. Şiddetli yağmur ve sis..
4.Etkisiz hale getirilen terörist (Toplam): 343.

5 km

Suriye DURAP 20-26 OCAK 2018 – Zeytin Dalı Harekâtı
Askerî Değerlendirme

TSK’nın sivil unsurların zarar görmemesi yönündeki yüksek önceliğinin , harekâtın kapsam ve mahiyetini; hava
harekâtını, topçu bombardımanını ve birliklerin manevralarını, şekillendirdiği görülmektedir.
Sonuç itibariyle, yerleşim yerlerine kanalize olması beklenen harekâtın ve sivil halkın emniyeti için, TSK’nın temkinli
hareket ettiği görülmektedir.
PKK/PYD’nin bölgede direnişe devam etmesi; harekât bölgesinin topografik, meteorolojik ve beşeri özelliklerinin
avantajına bağlı olmakla birlikte; bölgesel ve uluslararası aktörlerden teşvik edici sinyaller algılanması ve Kuzey Irak’ta
referandum sonrası Peşmergenin Kerkük’ü direnmeden terk etmesinin yarattığı sosyo-politik bağlam içinde bulunan
bölgesel Kürt kamuoyu nezdinde “mücadele ederek mağlup oldular” mitini yaratma çabası olarak görülmektedir.

PKK/PYD’nin bölgenin kontrolünü alması için Suriye rejimine yapmış olduğu iddia edilen davetin, askerî kayıplardan
kaçınmaktan çok, zaman kazanmaya ve Türkiye’nin siyasi manevra alanını kısıtlamaya yönelik olduğu
değerlendirilmektedir.
Türkiye’de özellikle medyada, harekât bölgesinin ve bu tür harekât dinamiklerini dikkate almaksızın yapılan askerî
yorumlar, gerçekçi olmayan beklentiler yaratarak sağlıksız başarı-başarısızlık değerlendirmelerine de yol
açabilmektedir.

harekât alanında, PYD/YPG’nin Afrin’de unsurlarını takviye faaliyetlerinin, Rejim’in Afrin’e yönelik faaliyetlerinin,
Hizbullah ve Şii milislerin olası hareket tarzlarının, El Nusra vb. radikal unsurların bozucu faaliyetlerinin dikkatle
izlenmesinin gerekli olduğu kıymetlendirilmektedir.
harekâtın Rusya, ABD, İran ve Suriye yönetimiyle koordinasyon ihtiyacı, harekât ilerledikçe başlangıçtan daha fazla
olaktır. Stratejik seviyede siyasi-askerî koordinasyonla birlikte özellikle harekât alanında askerî birlikler arasında
operatif ve taktik düzeyde, doğrudan irtibat timleri vasıtasıyla ayrıntılı ve etkili koordinasyon yapılmasında yarar
görülmektedir.

Suriye DURAP 20-26 OCAK 2018 – Zeytin Dalı Harekâtı
Siyasi Değerlendirme

Türk kamuoyundan harekâta verilen desteğin, harekât boyunca devam ettirilmesi önemlidir. Bu nedenle iç siyasette
tüm gruplarla uzlaşı, yeterli kapsamda periyodik bilgilendirme, eleştirilere açıklık ve paylaşmanın öne çıkması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Avrupa kamuoyundan verilen temkinli desteğin arkasında, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı ve terörizmle
mücadele meşruiyeti kadar, muhtemel sığınmacı akını tehdidin azaltılması olabileceği değerlendirilmektedir..
Fransa’nın Doğu Guta, İdlib ve Afrin’deki insani durumu gözden geçirmek için BM Güvenlik Konseyini toplantıya
çağırmasını, Suriye’nin geleceğinde rol sahibi olma arzusunun yanında, Türkiye’ye bir ikaz işareti vermek olarak da
görmek mümkündür. ABD’nin güvenli bölge önerisi ile Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi hamlesini ileriye yönelik olarak
bir arada değerlendirmek gereklidir.
ABD’nin Afrin’deki PKK/YPG unsurları ile ilişkisi olmadığı yönündeki açıklamaları, Rusya’ya etki sahalarını hatırlatan
ve Rusya’yı harekâta karşı tepki vermeye yönlendiren, PYD/YPG’ye de Rusya’nın güvenilmez olduğunu algılatmaya
çalışan politik-psikolojik bir hamle olarak kıymetlendirilmektedir.
Rusya’nın Tel Rifat’tan daha geriye çekilmemesinin; Zeytin Dalı Harekâtının Suriye rejim kuvvetleri ile çatışma
ihtimalini önlemek ve harekâtın ileri sınırını belirlemek maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.
İranlı yetkililerin harekâta destek vermemiş olması, Suriye rejimi ile olan yakın ittifakını Rusya aleyhine geliştirme
çabası olarak ve genelde Kürt dinamiği, özelde PKK/PYD üzerinde etkiyi muhafaza etme hamlesi olarak
kıymetlendirilmektedir.
Afrin harekâtı ile uluslararası kamuoyunun tutumu henüz tam olarak şekillenmemiştir. Önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin meşru müdafaa ve terörizmle mücadeleye vurguyu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygıyı öne çıkaran
yaklaşımı ile sivillerin zarar görmemesi yönündeki kararlı tutum ve dikkatli uygulamalarının kamuoyunun
şekillenmesinde etkili olacağı kıymetlendirilmektedir. Bu bağlamda:
(1) Kamu diplomasi faaliyetlerinde Afrin harekâtının yasal dayanakları dışında hedeflerin ifade edilmesinden
kaçınılması,
(2) Harekât alanında muhtemel bozucu unsur ve uygulamaların tespit ve önlenmesine odaklanılması önem arz
etmektedir.

