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TSK Açıklamalarına Göre Etkisiz Hale Getirilen Terörist Durumu

Toplam 2777
394

718

14-26
Şubat

27 Şubat
05 Mart

435

233

20-26
Ocak

690

27 Ocak
02 Şubat

03-09
Şubat

307

10-13
Şubat

TÜRKİYE

05 Mart 2018
Raco,
Hamilek,
Ramadiye,
Badinli,
Karkin,
Ali Bezanlı,
Çemenli
Top. 7 yerleşim
yeri

TÜRKİYE

12 km

Suriye Kuzey Batısı Genel Durum
TÜRKİYE

TÜRKİYE
13 Ekim 2017
PYD-YPG Takviyeleri
03ŞUB18’den itibaren

23 Ekim 2017
19 Kasım 2017
Rejim Kuvvetlerinin Takviyeleri
20ŞUB18’den itibaren

5 Şubat 2018
9 Şubat 2018

15 Şubat 2018

Gerginliği Azaltma Kontrol Noktası

Rejim Kuvvetlerinin Saldırıları

25 km
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Değerlendirme
Zeytin Dalı Harekatı, “tipi ne olursa olsun askeri harekâtın doğasında mevcut sürtünme”
etkisinin işlediğini göstermektedir. Sürtünmeyi neden olan mekansal, askeri, beşeri, sosyopsikolojik ve siyasi etmenlerin, harekât uzadıkça planlama aşamasında mevcut olmayan
yeni dinamikler şekillendirmesi olasıdır. Önümüzdeki dönemde sık değişecek stratejiktaktik resmin erkenden görülebilmesinin ve uygun tedbirler alınabilmesinin gelecek
odaklı, gerçekçi, çok disiplinli ve esnek bir bakış açısını gerektirdiği değerlendirilmektedir.
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 olacaktır. 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.
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.
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Değerlendirme
Türkiye’de özellikle medyada, harekât bölgesinin ve bu tür harekât dinamiklerini
dikkate almaksızın yapılan yorumlar, gerçekçi olmayan beklentiler yaratarak
sağlıksız başarı-başarısızlık değerlendirmelerine de yol açabilmektedir.
Avrupa kamuoyundan verilen temkinli desteğin arkasında, Türkiye’nin meşru
müdafaa hakkı ve terörizmle mücadele meşruiyeti kadar, muhtemel sığınmacı akını
tehdidinin azaltılması olabileceği değerlendirilmektedir..
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.

