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Dünyayı dinler üzerinden kutuplaştırmayı hedefleyen
bir aklın ürünü olan DEAŞ terör örgütü, “İslam adına
İslamla savaşan” bir görüntü vermektedir.

DEASH, the figment of a mindset that aims to polarize
the world through religions, shows the image of
“fighting against Islam on behalf of Islam”.

GİRİŞ
I. ve II. Dünya Savaşlarının yarattığı yıkım ülkeleri savaşı
yeniden tanımlamaya itmiştir. Günümüzde “Vekaletler
Savaşı” olarak adlandırılan taşeron terör örgütleri üzerinden
yaşanan menfaat çatışmaları, istihbarat örgütleri eliyle
yaratılan iç savaşlar, askeri darbeler ve iç karışıklıklar, işte
böyle bir tercihin sonucudur.

Türkiye DEAŞ’e karşı çok boyutlu bir mücadele
stratejisi yürütmektedir.
DEAŞ’a yönelik iç güvenlik operasyonlarının
yanında YTS’lerle etkin mücadele yapmakta,
DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslarlararası
koalisyona güçlü destek vermekte ve
terörizmin finansmanının önlemesine yönelik
çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir

Çatışma alanları olarak küresel karar alıcılar tarafından
belirlenen bölgeler ise Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika’dır.
Bu anlayışın bir ürünü olan DEAŞ terör örgütü, “gökten
zembille inmiş gibi” bir anda ortaya çıkmış ve kanlı
eylemlere imza atmıştır.
İslam adına kurulmuş olduğunu iddia etmesine rağmen,
neredeyse bütün tahribatını İslam’a ve İslam toplumlarına
yapan bu kanlı örgüt, bütün yayılmasını Suriye ve Irak
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gibi -mezhepleri farklı olsa da- müslüman ülkelerin
topraklarında gerçekleştirmiştir.
Kullanılan silahların menşei farklı ama tetiği çekenin de
ölenin de müslüman olduğu bu garip savaş, aslında bu terör
örgütünün gerçek kimliğini de ifşa etmektedir.
Örgütün temel İslam değerleriyle bağdaşmayan eylemleri;
örgüt üyelerinin çoğunlukla batılı ülkelerden kaçıp gelen
birçoğu anavatanlarında suça karışmış bozuk sicilli
kişiler oluşu; örgütün teknik konularda yine bu ülkelerin
mühendislerinden hizmet satın alması, aslında gerçek
kimliğinin İslâm’la uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını
açık biçimde ortaya koymaktadır.
Dünyayı dinler üzerinden kutuplaştırmayı hedefleyen bir
aklın ürünü olan DEAŞ terör örgütü, “İslam adına İslamla
savaşan” bir görüntü vermektedir. Örgütün eylemleri
İslam’a ve Ortadoğu’ya vurma noktasında küresel karar
alıcılara dünya kamuoyu nezdinde bahane vermektedir. Dini
kazanımlardan ziyade, Ortadoğu’nun yeniden paylaşımına
taşeronluk etmeye çalışan ve bölgenin küresel güçler
arasında bir mücadele alanı haline gelmesine neden olan
bu örgüte karşı, öncellikle İslam dünyasının bilinçlenmesi
ve bilgi sahibi olması, akan kanın durması için şarttır.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap işte böyle bir zorunluluk
doğrultusunda hazırlanmıştır.

INTRODUCTION
The magnitude of the destruction of the World War I and
II has forced countries to re-define the war. Today, the
conflict of interests conducted through the proxy terrorist
organizations, which is called as “the War of Proxies” and
the civil wars, military coups and internal disorders created
by the intelligence organizations are all the results of such
preference.
The Middle East and the North and Central Africa are the
zones set as the conflict zones by the global decisionmakers
The DEASH terrorist organization, as a figment of this
mindset has emerged “out of thin air” and conducted bloody
actions.
Despite claimed to be founded in the name of Islam,
this bloody organization which has drastically damaged
the Islam and Islamic Societies has expanded in Muslim
countries– although their sects are different - such as Syria
and Iraq.
This strange war in which the origins of the weapons fired
are different, yet the shooter and the victims are both
Muslim actually reveals the true identity of this terrorist
organization.
The actions of the organization which do not comply
with the fundamental Islamic values; the members of the
organization with criminal records involved in committing
crimes in their homelands; its procurement of services from

the engineers of the very same countries in technical issues
all reveal the fact that its true identity cannot be associated
with Islam at all
DEASH, the figment of a mindset that aims to polarize
the world through religions, shows the image of “fighting
against Islam on behalf of Islam”. Actions of this terrorist

DEASH terrorist organization has emerged “out
of thin air” and conducted bloody actions.
Despite claimed to be founded in the name
of Islam, this bloody organization which has
drastically damaged the Islam and Islamic
Societies has expanded in Muslim countries–
although their sects are different - such as Syria
and Iraq.

organization creates an excuse to the global decisionmakers for attacking Islam and Middle East at global public
opinion. In order to stop the bloodshed, it is of the highest
importance to notify the Islamic world and heighten the
awareness against this terrorist organization that serves
as a tool for alloting of the Middle East and presenting this
area on a silver plate to the global powers - rather than
religious gains.
This book has been prepared in line with the aforementioned compulsory grounds.
TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
ORTAYA ÇIKIŞI
EL KAİDE MİSYONUNU DEAŞ’A BIRAKIYOR
Gerçekleştirdiği kanlı eylemler, Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklar ile adını özellikle 2014 yılı içerisinde
sıkça duyuran DEAŞ terör örgütü, ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhid
ve Cihad Örgütü adıyla kurulmuştur. 2001 yılında Irak Kuzeyi’ne gelerek örgütlenen grup, 2003 yılında ABD’nin
Irak’ı işgali sonrasında ABD güçlerine yönelik düzenlediği eylemlerle öne çıkmıştır. Ekim 2004’te “Tanzim Kaidat
el-Cihad fi Bilad el-Rafidayn” ya da daha çok bilinen şekliyle “Irak el Kaide’si” adını kullanan örgüt, Ocak 2006
ayında Irak’taki bazı küçük gruplarla birleşerek “Mücahitler Şura Konseyi” adıyla anılmaya başlanmıştır.
Haziran 2006 ayında Ebu Musab el-Zerkavi’nin ABD
tarafından öldürülmesi sonucu, Ebu Hamza el-Muhacir
(K) Ebu Eyyub el-Mısri örgütün yeni lideri olmuştur.
Örgüt 15 Ekim 2006’da yayınlanan bir video ile;
Bağdat, Anbar, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova
illerinin tamamı ile Babil ilinin bir kısmını içine alan
bir bölgede (sözde) İslam Devletinin kurulduğunu ilan
etmiş ve ismini sözde Irak İslam Devleti (IİD) olarak
değiştirmiştir. İsim değişikliği ile birlikte örgütün
yeni lideri olan Ebu Ömer el-Bağdadi, örgütün büyük
oranda akamete uğratıldığı ve güç kaybettiği 2010
yılının Nisan ayında ABD’li ve Iraklı unsurlar tarafından
gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yanında
bulunan Ebu Eyyub el-Mısri ile birlikte öldürülmüştür.
Terör örgütünün iki güçlü liderinin aynı anda
öldürülmesini müteakip örgütün başına, halen DEAŞ
terör örgütünün lideri konumunda bulunan Ebubekir
el-Bağdadi geçmiştir. Özellikle Baas Partisinin eski
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üyelerinin örgüte katılımıyla güçlenen IİD, 2011
yılında ABD’nin Irak’tan çekilmesinin ardından hareket
alanını genişletmiştir. Bölgedeki otorite boşluğu ve
etnik/mezhepsel gerilimlerden faydalanan IİD, Nisan
2013’te Suriye’nin Rakka şehrini ele geçirmesinin
ardından Irak ve Suriye topraklarında İslam devleti
kurulduğunu iddia ederek ismini sözde Irak Şam İslam
Devleti (DEAŞ) olarak değiştirmiştir.
DEAŞ terör örgütü, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak’ın
en büyük ikinci kenti olan Musul’u ele geçirmiş,
müteakiben 28 Haziran 2014’te hilafetin geri geldiği
ve (sözde) halifenin Ebubekir el-Bağdadi olduğunu
iddia etmiştir. DEAŞ terör örgütünün aldığı bu
“devletleşme, hareket alanı Irak iken Suriye’ye geçme
ve hilafet” kararları DEAŞ’ın bağlı bulunduğu El-Kaide
terör örgütü tarafından tanınmamış ve nihayetinde
El-Kaide, DEAŞ ile bağlantısının kalmadığını ilan
etmiştir.

EMERGENCE OF DEASH
TERRORIST ORGANIZATION
AL-QAIDA LEAVES ITS MISSION TO DEASH
DEASH terrorist organization hitting the headlines in 2014 frequently through its bloody actions and the lands
it invaded in Iraq and Syria was first established in Afghanistan by Abu Musab el-Zarqawi in 1999 under the title
of Tawhid and Jihad Organization. The group organized in Northern Iraq in 2001, distinguished with the actions
that it carried out against the USA forces following the US invasion of Iraq in 2003. The terrorist organization
that started to use the title of “Tanzim Kaidat al Jihad fi-Bilad al Rafidayn” or more commonly known as “Iraqi
al-Qaeda” in October 2004, started to to be named as “Mujahideen Shura Council” thorugh uniting with some
small groups in Iraq in January 2006.
After Abu Musab al-Zarqawi was killed by the USA
in June 2006, Abu Hamza al-Muhajir (C) Abu Ayyub
Al-Mısri became the new leader of the terrorist
organization. Thorugh a video published on October
15 ,2006, the terrorist organization declared that a
(so-called) Islamic State was founded in a region
covering the whole parts of Baghdad, Anbar, Diyala,
Kirkuk, Saladin and Ninova Provinces and some part
of the Babylonican Province and amended its name as
the Islamic State of Iraq (ISI). Following the change of
its title, Abu Omer al-Baghdadi, the new leader of the
terrorist organization - along with accompanying Abu
Ayyub al-Mısri was killed as a result of an operation
carried out by the USA and the Iraqi forces in April
2010 when the organization suffered failures and
power losses.

“nationalization, changing its zone of operation from
Iraq to Syria and caliphate” rendered by the DEASH
were not recognized by Al-Qaeda which it was
affiliated and eventually Al-Qaeda declared that it
had no ties with the DEASH Terrorist Organization.

Following the simultaneous takedown of two
powerful leaders of the terrorist organization,
Abubakir al Baghdadi, being currently its leader,
headed the terrorist organization. The ISI which was
strengthened through participation of the former
Baas Party Members expanded its operation zone
after the USA retreated from Iraq in 2011. Benefitting
from the authority gap and ethnic / sectarian tensions
in the region, the ISI claimed to found the Islamic
State in the Iraq and Syria territories having captured
Raqqa city of Syria and changed its name as the
Islamic State of Iraq and the Syria (DEASH).
The DEASH terrorist organization captured Mosul
which is the second largest city of Iraq on June
10, 2014, and subsequently claimed that the
caliphate has returned and the Abubakir al-Baghdadi
was the (so-called) caliph. The decisions on this

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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ÖRGÜTÜN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ
TARİH

ÖRGÜTÜN ADI

YÖNETİCİSİ

BAĞLI OLDUĞU
ÖRGÜT

BULUNDUĞU
ÜLKE

1999

Cemaat el Tevhid vel
Cihad

Ebu Musab Ez Zerkavi

El Kaide

Afganistan-Irak

Ekim 2004

Tanzim Kaidat el cihat
fi Bilad el Rafidayn

Ebu Musab Ez Zerkavi

El Kaide

Irak

Ocak 2006

Mücahidin Şura
Konseyi

Ebu Musab Ez Zerkavi

El Kaide

Irak

Haziran 2006

Mücahidin Şura
Konseyi

Ebu Musab Ez Zerkavi

El Kaide

Irak

Ekim 2006

Sözde Irak İslam
Devleti

Ebu Hamza el MuhacirEbu Ömer El Bağdadi

El Kaide

Irak

Ebubekir el Bağdadi

El Kaide

Irak

Ebubekir el Bağdadi

-

Irak ve Suriye

Ebubekir el Bağdadi

-

Irak ve Suriye

2010
2013
Temmuz
2014

Sözde Irak İslam
Devleti
Sözde Irak ve Şam
İslam Devleti
Sözde İslam Devleti

PROCESS OF THE EMERGENCE OF THE TERRORIST
ORGANIZATION
DATE

NAME OF THE
ORGANIZATION

LEADER

ORGANIZATION
THAT IT’S
SUBJECT TO

COUNTRY
LOCATED IN

1999

Jama’at al Tawhid wa’l
Jihad

Abu Musab al-Zarqawi

Al Qaeda

Afghanistan-Iraq

Tanzim Qaidat al-Jihad
Abu Musab al-Zarqawi
fi Bilad al-Rafidayn

Al Qaeda

Iraq

October
2004
January 2006

Mujahideen Shura
Council

Abu Musab al-Zarqawi

Al Qaeda

Iraq

June 2006

Mujahideen Shura
Council

Abu Musab al-Zarqawi

Al Qaeda

Iraq

So-called The Islamic Abu Hamza al-Muhajir –
State of Iraq
Abu Omar al-Baghdadi

Al Qaeda

Iraq

2010

So-called The Islamic
State of Iraq

Abubakr al-Baghdadi

Al Qaeda

Iraq

2013

So-called The Islamic
State of Iraq and Syria

Abubakr al-Baghdadi

-

Iraq and Syria

So-called The Islamic
State

Abubakr al-Baghdadi

-

Iraq and Syria

October
2006

July
2014

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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DEAŞ’IN
SAPKIN DİN
ANLAYIŞI
Bütün dünya Müslümanlarının tek (sözde) temsilcisi
olma iddiasında bulunan DEAŞ terör örgütü, buna
yönelik bir politika izleyerek kendisine (sözde) İslam
Devleti adını vermiş ve (sözde) halifeliğini ilan
etmiştir. Gerçekleştirdiği saldırılar İslam’a hiçbir
şekilde atfedilemeyecek olan DEAŞ terör örgütü;
yalanlar üzerine kurulu (sözde) hilafeti ve devletiyle,
cihad kavramını kirleterek, şehitlik makamının
itibarını zedeleyen intihar eylemleri ile insanları
hürriyetlerinden mahrum bırakıp, yaptıkları işkence,
katliam, terör, soykırım gibi insanlık suçları ile en
büyük zararı bölge halklarına ve İslam dünyasına
vermektedir.

DEVIANT
RELIGIOUS
APPROACH OF
DEASH
The DEASH terrorist organization which claimes
to be the sole (so-called) representative of all
of the Muslims in the world, pursued a policy
in this line and entitled itself with the name of
(so-called) Islamic State and declared its (so-called)
caliphate.the DEASH the attacks of which can
never be associated with Islam the DEASH terrorist
organization profoundly damages the people of the
region and the Islamic world with the (so-called)
caliphate and state founded on lies, by suicide
attacks, damaging the reputation of the title of
martyrdom and the crime of humanities such as
tortures, massacres, terrorism, genocide by defiling
the jihad concept and depriving people of their
freedom.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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İslamla ve bölge kültürüyle hiçbir alakası olmayan
sapkın bir din anlayışına sahip DEAŞ terör örgütü
kendisine dini bir referans olarak tanımlamakta ve
bu referansı olabildiğince dar tutmaktadır.
‘Kısas’, ‘cihad’ ve ‘tekfir’ kavramlarını çarpıtarak ve
yoğun şekilde kullanan DEAŞ terör örgütü,
İnanç esasları açısından “selefi” gibi isimlerle
adlandırılmaktadır. Örgüt dini söylem kullanımı
yoluyla, terör faaliyetine militanları nezdinde
meşruiyet kazandırma amacındadır. Ancak DEAŞ’ın
söylem ve uygulamalarının İslâm dininin gerçek
mahiyeti ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıktır.
Nitekim DEAŞ’ın eylemlerinden en büyük zararı
doğrudan veya dolaylı şekilde dünyanın dört bir
yanındaki Müslümanlar görmektedir.

The DEASH terrorist organization frequently uses
and distorts the concepts of ‘Qisas’, ‘jihad’ and
‘taqfir” is named as “salafi” with respect to its
belief principles. The terrorist organization aims
to legitimize its terrorist activities through its
militants by using a religious discourse. However,
it is obvious that the discourses and practices of
the DEASH have no relation with the true nature
of the religion of Islam. Indeed, Muslims all around
the world feel the biggest damage directly or
indirectly from activities of the DEASH.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
SIKLIKLA KULLANDIĞI DİNİ
METOTLAR VE ÖRGÜTLER

RELIGIOUS METHODS AND
GROUPS FREQUENTLY
USED BY DEASH TERRORIST
ORGANIZATION

TEKFİR

TAQFIR

DEAŞ terör örgütü mensupları; bir Müslümanı
veya Müslüman olduğu bilinen bir kimsenin kafir
olduğunu iddia etmek anlamına gelen “tekfir”
konusunda geniş çaplı uygulama göstermektedir.

The DEASH terrorist organization widely practices
the issue of “takfir” which means declaring a
Muslim or someone who was known to be a
Muslim as an infidel.

Kuran-ı Kerim ayetleri ve hadis ile sünnetlere ilişkin
yaptıkları, bağlamından kopuk lafzi yorumlarla
pek çok Müslümanı tekfir eden DEAŞ, bu kurumu
Müslümanları dışlama ve onlar üzerinde tahakküm
kurma aracı olarak kullanmaktadır.

DEASH which practices takfir many Muslims by
the literal interpretations disconnected from the
context regarding the verses of the Qu’ran, hadits
and sunnah, uses this institution as a way of
excluding Muslims and establishing a domination
over them.

Örgütün yayın organlarından Konstantiniyye
dergisinde “Türkiye’den gelen etlerin hükmü”
sorusunun cevabına “(…)Türk halkının çoğunun ya
mürted ya da asli kafir olduğu için (...)” şeklinde
başlanmaktadır. Yalnızca bu cümle dahi DEAŞ
terör örgütünün, İslam dünyasının kendileri gibi
düşünmeyen fertleri konusunda düşündüklerini
açığa vurur niteliktedir.
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The DEASH terrorist organization which bears
a deviant understanding on religion that has
nothing to do with Islam or the culture of the
region, defines the religion to itself as a reference
and upholds this reference as narrow as possible.
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The “Konstantiniyye” journal, one of the
publications of the organization, a reply to the
“status of meat coming from Turkey”, starts as “(…)
since the majority of the Turkish people are either
apostates or fundamental heathens (…)”. This
sentence alone reveals what the DEASH terrorist
organization considers about the members of the
Islam world who disagree with them.

DEMOKRATİK ÜLKEDE
YAŞAMAYI, OY KULLANMAYI
KAFİRLİK OLARAK GÖRÜYORLAR

THEY DEEM LIVING AND
VOTING IN A DEMOCRATIC
COUNTRY AS INFIDELTY

DEAŞ terör örgütüne göre; oy kullanmak, demokratik
bir ülkede yaşayıp kamu kurumlarında görev
almak, türbe ziyaret etmek, namaz kılmamak veya
bunları yapanları/yapmayanları tekfir etmemek,
örgüt mensuplarınca tekfir edilmeye bahane
olabilmektedir. DEAŞ terör örgütünün yayın organı
Rumiyah Dergisinin 9. sayısında (Mayıs 2017);
“(sözde) müşrikleri ve kafirleri tekfir etmeme
küfrünün Türkiye’de çok sık görüldüğü” hususu
işlenerek Türk halkının neredeyse tamamının (sözde)
kafir olduğu iddia edilmiştir. DEAŞ terör örgütü, bu
yolla öncelikle Türk halkını (sözde) kafir addederek,
doğrudan sivillere yönelik saldırıları, müzahir kitlesi
nezdinde meşrulaştırmaya çabalamaktadır.

According to the DEASH terrorist organization;
voting, living and serving in public institutions in a
democratic country, visiting tombs, not performing
prayers or failing to excommunicate people who
commits these actions can be an excuse to practice
taqfir by the members of the organization. In the 9th
issue of the Rumiyah journal (June 2017) which is
the publication of the DEASH terrorist organization,
the issue that “the act of blasphemy of not applying
taqfir on the (so-called) mushrikeen (people who
worship something along with Allah)) or infidels” are
frequently seen in Turkey” was addressed, claiming
that almost all of the Turkish people are (so-called)
infidels. In this way, the DEASH terrorist organization
tries to legitimize the attacks which are directly
aiming the civilians by first declaring the Turkish
people as (so-called) infidels.

DEAŞ terör örgütünün yayın organı
Rumiyah Dergisinin 9. sayısında
(Mayıs 2017); “(sözde) müşrikleri ve
kafirleri tekfir etmeme küfrünün
Türkiye’de çok sık görüldüğü” hususu
işlenerek Türk halkının neredeyse
tamamının (sözde) kafir olduğu iddia
edilmiştir.

GÜNAHA BULAŞANLARIN
DİNDEN ÇIKTIĞI VE İNFAZ
EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ
Büyük günaha bulaşanların dinden çıktığı
ve tevbe etmelerine gerek kalmadan infaz
edilebilecekleri inancı, örgütte hakim olarak
görülmekte, uygulamada kendisine yer bulmaktadır.
Birçok kimsenin cezalandırılması ve infazının bu
inanç altyapısına dayanarak gerçekleştirildiği
bilinmektedir.

SINNERS ABONDANED THE
RELIGION AND THEREFORE
THEY SHOULD BE EXECUTED
The belief that the people who commit major sins are
excommunicated from the religion and that they can
be executed without the need of repent, is dominant
within the organization and practiced. It is known
that the punishment and execution of many people
are based on this structure of belief structure.

In the 9th issue of the Rumiyah
journal (June 2017) which is the
publication of the DEASH terrorist
organization, the issue that “the act of
blasphemy of not applying taqfir on
the (so-called) mushrikeen (people
who worship something along with
Allah)) or infidels” are frequently seen
in Turkey” was addressed, claiming
that almost all of the Turkish people
are (so-called) infidels.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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SELEFİ/TEKFİR, TÜRBE VE MEZARLARI ZİYARET EDEN KİMSELERİN
ŞİRK İÇİNDE OLDUĞU ANLAYIŞI HÜKÜM SÜRMEKTEDİR
DEAŞ’ın kabirlerle şirk arasında kurduğu ilişkinin sonucu olarak ise; söz konusu insanların Müslüman olmadığı
iddiası ve tarihi-kültürel mirasın tahribidir. DEAŞ terör örgütünün yayın organı olan Rumiyah dergisinin 7.
Sayısında (Mart 2017); türbe yapmanın ve türbeleri ziyaret etmenin (sözde) şirk olduğu belirtilerek Türk
halkının genelinin bu (sözde) şirke düştüğü vurgulanmış ve ülkemizde bulunan ziyaretçi sayısı yüksek
türbeler hedef gösterilmiştir. Ayrıca örgüt, başta peygamberlere ait olduğu iddia edilen kabirleri tahrip etmiş,
bu tutumunu savunmak için yalnızca Hz. Muhammed’in kabrinin yerinin bilindiğini ve bu yıktıkları yerlerin
peygamber kabri olmadığını iddia eden bir broşür yayımlamıştır.
DEAŞ terör örgütü, kontrol ettikleri alanda hakimiyetlerini ve konumlarını sağlamlaştırmak, gerçekleştirdikleri
kanlı eylemlere bahane bulmak, ayrıca örgüte yeni katılımları sağlamak maksadıyla Hz. Peygamberin
otoritesinden yararlanmaktadır. Hadis literatüründe bulunan pek çok rivayet bu bağlamda kullanılmış ve
yorumlanmıştır. İslami literatürde “fiten rivayetleri” olarak tanımlanan, kıyamete dair rivayetler hem eleman
kazanmada hem de bölgedeki kontrolü sağlamada sıklıkla kullanılmıştır. “Amak ve Dabık bölgelerinde
Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında büyük bir savaş gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı” şeklindeki
rivayet temel alınarak, yaptıkları eylemleri (sözde) meşrulaştırmaya çalışan örgüt, kıyamet kopmadan önce
İstanbul’u (sözde) fethedecekleri şeklinde bir propaganda faaliyeti de yürütmüştür. DEAŞ terör örgütünün
söz konusu propaganda ve terör faaliyetleri, Türk Ordusunun gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile boşa
çıkarılmış, akamete uğratılmıştır.

ISSUE OF PEOPLE WHO VISITS ESPECIALLY SHRINES AND
CEMETERIES ARE COMMITTING ‘SHIRK (IDOLATRY-POLYTHEISM),
SIMILAR TO THE SALAFI/TAKFIRI ORGANIZATIONS
The result of the connection that DEASH establishes between the tombs and the shirk; is the mentioned
people are not Muslims and the destruction of historical-cultural heritage. In the 7th issue of the Rumiyah
journal (March 2017), the publication of the DEASH terrorist organization, it was stated that building shrines
and visiting them is (so-called) shirk, and it was emphasized that the majority of the Turkish people commit
this (so-called) shirk and the shrines with high number of visitors located in our country were shown as
targets. In addition the organization damaged the graves primarily which are claimed to belong to the
prophets, and published a brochure where it is claimed that the tomb of Mohammad is known and the places
destroyed do not belong the prophets.
The DEASH terrorist organization enjoys the authority of the Prophet in order to consolidate their dominance
and position in the area they control, to find excuses to the bloody actions they committed, and also to ensure
new members to the organization. Many narratives within the hadith literature has been used and interpreted
in this context. The apocalyptic narratives, which are defined as the “fiten narratives” in the Islamic literature,
have been frequently used for both gaining new members and ensuring control in the area. Also the
organization which tries to legitimize the actions they carried out, by taking the narrative of “the doomsday
will not come unless a great war between the Muslims and Christians in the Amak and Dabik regions erupt” as
a basis, conducted a propaganda activity claiming that they will conquer Istanbul before the doomsday come.
The mentioned propaganda and terror activities of the DEASH terrorist organization failed greatly and came
to nothing with the Firat Kalkani Operation that the Turkish Army carried out.
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GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
EYLEMLERLE İSLAMOFOBİ’Yİ
ARTIRMAKTA

THEIR ATTACKS INCREASE
THE ISLAMOPHOBIA

DEAŞ’ın gerçekleştirdiği terör eylemlerinin ve
özellikle intihar saldırılarının Batı’da Müslüman
nüfusa karşı ön yargıyı artıracağı ve her bir
Müslüman’ın potansiyel şüpheli ve tehdit olarak
görülmesine neden olacağı öngörülmektedir.
Benzer şekilde bu tür terör saldırıları İslamofobi’yi
güçlendirerek, yabancı düşmanlığını körükleyecektir.
Bu kapsamda son yıllarda Avrupa ülkelerinde artan
milliyetçiliğin daha da güçleneceği; ırkçı ve yabancı
düşmanı radikal partilerin popülaritesinin artacağı
öngörülmektedir.

It is foreseen that the terrorist acts and especially
suicide attacks of DEASH will increase the prejudice
against the Muslim population in the West and cause
each Muslim to be seen as a potential suspect and
threat. Similarly, such terrorist attacks will embitter
xenophobia by strengthening Islamophobia. In this
context, it is expected that the growing nationalism
in recent years in European countries will become
stronger; and that the popularity of racist and
xenophobic radical parties will increase.

Söz konusu ülkelerde demokratik değerleri
benimsemiş, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne
inanmış ılımlı ve merkezdeki partilerin hareket
alanını daraltabilecek, Müslümanlara karşı tepkileri
artırabilecek ve bu durum döngüsel şekilde aşırıcılığı
besleyecektir. Bu bağlamda intihar saldırılarının
toplum kesimlerinin birbirine güvenini sarsan ve
toplumun devlete ve devletin tek tek her bireye karşı
güven duygusunu azaltan bir yönü bulunmaktadır.
Bu olumsuz etki terör örgütlerinin daha kolay
militan edinmesine katkı sunarak güçlenmelerine
ve birçok ülkeye yayılmalarına neden olabilecektir.

This would reduce the scope of movement of the
moderate and central parties who have adopted
democratic values in the countries in question and
believed in the supremacy of human rights and
the rule of law, and would increase the reaction
against Muslims and that situation would cyclically
develop extremism. In this regard, suicide attacks
have an aspect that the abuse the trust of the
society sections to each others and that reduces
the sense of trust of the society to the state and the
sense of trust of the state to each individual. This
adverse impact may cause terrorist organizations to
become stronger and to spread to many countries
by helping them to recruit militants easier.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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TÜRKİYE 30 EYLÜL 2013’TE DEAŞ’I
“TERÖR ÖRGÜTÜ” OLARAK
TANIMIŞTIR
Bilindiği üzere, uluslararası kuruluş ya da ülkelerce
“terör örgütü ilan etme” ya da “terör örgütü listesi
yayınlama” gibi hususlarda farklı uygulamalara
başvurulmaktadır. Yabancı devletlerin ilgili ulusal
mevzuatlarına bakıldığında, bazı ülkelerin Ceza
Kanunu’nun ilgili maddelerinde “terör örgütü”
tanımının açıkça yapıldığı, bazılarında ise sadece
“terör suçu teşkil eden fiiller”in sayılarak bu amaç
doğrultusunda kolektif bir girişimin terör örgütü
şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Nitekim
uluslararası hukuk çerçevesinde üzerinde uzlaşılmış
bir “terör örgütü” tanımının bulunmadığı gerçeği de
göz önüne alındığında, DEAŞ’ın terör örgütü olarak
ilan edilmesine ilişkin çeşitli ülke ve kuruluşlarca
farklı uygulamalara gidilmektedir. Bu kapsamda
DEAŞ terör örgütüne yönelik ülkelerce terör örgütü
listesine alma, terör örgütü olarak kabul etme,
cezaî yaptırımlar uygulama ve somut bir tehdit
oluşturmadıkça herhangi bir yaptırım uygulamama
gibi davranışlar sergilenmiştir.

Ülkemiz de 30/09/2013 tarih ve 5428
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile DEAŞ’ı bir
terör örgütü kabul etmiş ve 21/05/2014
tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla da bu
konudaki tutumumuz yinelenmiştir. 2014
yılı içinde Niğde ve Bayburt Ağır Ceza
Mahkemelerinden alınan iki farklı kararla
DEAŞ’ın terör örgütü olarak kabul edildiği
yargı kararlarına girmiştir.

Bununla birlikte, BMGK kararları uyarınca
oluşturulan terör örgütleri yaptırım listesine
bakıldığında DEAŞ’ın 2013 yılında “Irak El-Kaidesi”
adı altında listeye alındığı görülmektedir.
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Avrupa Birliği Konseyi kararları ile oluşturulan AB
terör yaptırım listesinde belirtilmemekle birlikte
AB de DEAŞ’ı BMGK kararı çerçevesinde ve El-Kaide
şemsiyesi altında terör örgütü olarak görmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri ise bahse konu örgütü
ilk olarak 2004 yılında “yabancı terörist örgütler”
listesine “Irak El-Kaidesi” adıyla dâhil ederken, 2014
yılında örgütün listedeki adını “Irak ve Levant İslam
Devleti” olarak değiştirmiştir.
Birleşik Krallık 2014 yılında DEAŞ’ı müstakil bir
terör örgüt olarak terör listesine alırken, BM ve
AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği tüm grupları
terör örgütü olarak kabul eden Fransa bu kapsamda
DEAŞ’ı terör örgütü olarak tanımlamıştır.
Rusya’da ise Yüksek Mahkeme 2014 yılında DEAŞ’ı
yasaklı organizasyon ve terör örgütü olarak kabul
etmiştir.
Bunun yanı sıra birçok ülkede DEAŞ terör örgütü
olarak görülmekte ancak her ülkenin konuya ilişkin
mevzuatı farklı olduğundan terör örgütü listesi
yayımlanmamaktadır. Nitekim her kuruluş ya da
ülkenin DEAŞ’ı terör örgütü olarak ilan etmemesine
rağmen, bu örgüte karşı oluşturulan uluslararası
koalisyona birçok uluslararası kuruluşun yanı sıra
66 ülkenin destek verdiği görülmektedir.
Türkiye ‘de 30/09/2013 tarih ve 5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile DEAŞ’ı bir terör örgütü kabul etmiş
ve 21/05/2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla
da bu konudaki tutumumuz yinelenmiştir. 2014 yılı
içinde Niğde ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemelerinden
alınan iki farklı kararla DEAŞ’ın terör örgütü olarak
kabul edildiği yargı kararlarına girmiştir. 2015
yılında ise Yargıtay 16.Ceza Dairesi’nin 15.07.2015
tarih, 2015/3515 esas, 2015/2323 karar no.lu
kararıyla DEAŞ’ın terör örgütü olduğuna yönelik
içtihat oluşmuştur.

TURKEY RECOGNIZED DEASH AS A
“TERRORIST ORGANIZATION” ON
SEPTEMBER 30, 2013
As it is known, different implementations regarding
the issues of “declaring as a terrorist organization”
or “publishing terrorist organization list” are being
applied by the international organizations or
countries. When the relevant national legislations
of the foreign countries are examined, it is seen that
the term of “terrorist organization” is clearly made in
the relevant articles of the Criminal Codes, while in
some countries only the “acts forming terror crime”
are listed and a collective initiative following this
target is defined as a terrorist organization. As a
matter of fact, taking that there is no definition of a
“terrorist organization” agreed on in the framework
of international law into account, some countries
and institutions follow different implementations
to declare DEASH as a terrorist organization. In this
context, towards the DEASH terrorist organization
acts such as listing it as a terrorist organization,
recognizing it as a terrorist organization, applying
criminal sanctions and not applying any sanction
as long as it poses a concrete threat, have been
implemented by the countries.
In addition to this, when the terrorist organizations
sanction list which is formed in line with the UNGA
resolutions, it can be seen that DEASH is listed under
the name of “Iraqi Al-Qaeda” in 2013.
While not mentioned in the EU terror sanction
list which is formed by the European Council
decisions, EU also recognized DEASH as a terrorist
organization under the structure of Al-Qaeda within
the framework of the UNGA decree and
As for the United States of America included the
mentioned organization in the “foreign terrorist
organizations” list under the name of “Iraqi Al-Qaeda”
in 2004, it changed the name of the organization to
“The Islamic State of Iraq and Levand.
While the United Kingdom included DEASH to the
terror list as an independent terrorist organization in
2014, France which recognizes all of the groups that

the UN and EU recognizes as terrorist organizations
defined DEASH as a terrorist organization in this
respect.
In Russia, the Supreme Court recognized DEASH as
a banned organization and terrorist organization in
2014.
Apart from these the DEASH is regarded as a terrorist
organization in many countries, however since the
legislation of each country is different, the terrorist
organization list is not published. As a matter of
fact, despite each organization or country don’t
declare DEASH as a terrorist organization, it appears
that many international organizations along with
66 countries provide support to the international
coalition formed against this organization.

Turkey recognized DEASH as a terrorist
organization upon the decision of the
Council of Ministers No. 5428 dated
30/09/2013 and our attitude towards
this issue has been renewed with the
decision of the Council of Ministers dated
21/05/2014. The recognition of DEASH as
a terrorist organization has been entered
to judicial decisions with two separate
decisions given by
Turkey recognized DEASH as a terrorist organization
upon the decision of the Council of Ministers No.
5428 dated 30/09/2013 and our attitude towards
this issue was renewed with the decision of the
Council of Ministers dated 21/05/2014. The
recognition of DEASH as a terrorist organization
entered into judicial decisions with two separate
rulings given by Nigde and Bayburt High Criminal
Courts in 2014. In 2015, a judicial opinion that
DEASH is a terrorist organization was established
upon the decision of the 16th Criminal Office of the
Supreme Court of Appeals, dated 15.07.2015, Doc No
2015/3515 and Decision No. 2015/2323.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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DEAŞ’IN ÖNE ÇIKAN EYLEM
BİÇİMLERİ VE PROPAGANDA
YÖNTEMLERİ

DEAŞ terör örgütünün, sosyolojik ve psikolojik
etkileri titizlikle planlanmış eylem biçimleri ile
propaganda yöntemleri arasında bir bütünlük
bulunmaktadır. Örgüt, bu bütünlük üzerinden
önemli bir çifte etki oluşturmayı amaçlamaktadır.

bir yayılma anlayışıdır. Bu strateji, çok çeşitli şiddet
ve saldırı pratiklerini içinde barındıran düzensiz bir
askeri savaş doktrinine sahiptir. Bu anlayış, örgütün
gerçekleştirdiği bütün terör eylemlerinin içeriğine
nüfuz etmiştir.

Birinci etki, insan zihninde dehşet hissi uyandıran
acımasız eylemlere ait video kayıtları aracılığıyla
üç hedef grubun (potansiyel kurbanların, hâkimiyet
altında bulundurdukları bölgelerde yaşayan halkın
ve “düşmanların”) kalplerine korku salmaktır. DEAŞ
terör örgütü bu sayede bireysel ve kitlesel psikolojiyi
kendi lehine yönlendirmeye çalışmaktadır.

Bu strateji dâhilinde DEAŞ terör örgütü için varlık ve
mücadele alanı üç ana coğrafyadan oluşmaktadır.

İkinci önemli etki ise, bahse konu eylemlere ait
kışkırtıcı yayınlar üzerinden dini radikalleşmeye
açık şahısların örgüte katılımını teşvik etmektir.

Üçüncü alan ise Avrupa, Amerika ve Asya’yı içine
alan ‘uzak dış çevre’ alanıdır. Askeri eylem stratejisi
hibrid (melez) yapıya sahip olan örgütün bu strateji
kapsamında her bir coğrafyaya dair yaklaşımında
kendi içinde önemli farklılıklar bulunmaktadır.

DEAŞ terör örgütünün ana eylemsel stratejisi, geniş
bir coğrafi bölgeyi kontrol etme odaklı jeopolitik
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İlk ve kurucu coğrafya, Irak ve Suriye’den oluşan ‘iç
alan’dır.
İkincisi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan
‘yakın çevre’,

DEASH’S PROMINENT FORMS
OF ACTION AND METHODS
OF PROPAGANDA
There is an integrity between the forms of action
and methods of propaganda of the DEASH terrorist
organization the sociological and psychological
effects of which are precisely planned. The terrorist
organization intends to create a critical double
impact through this integrity.
The first impact is to terrorize the hearts of three
target groups (potential victims, the people and “their
enemies” living in the territories under their control)
over video records of its ruthless actions that arouse
the feeling of terror in people’s mind. In this way,
the DEASH terrorist organization seeks to direct the
individual and mass psychology in its favor.
The second critical impact is to encourage the
participation of individuals, inclined to religious
radicalization, through provocative publications.
The main operational strategy of the DEASH terrorist
organization is a geopolitical approach

Focused on controlling a vast geographic area. This
strategy holds an irregular military warfare doctrine
which includes a wide range of violence and offense
practices. This approach has penetrated into the
content of each its terrorist activitiy.
Within the framework of tthis strategy, the zone of
presence and the fight of DEASH terrorist organization
consist of three main geographies.
The first and founding geography is the ‘inner zone
which consists of Iraq and Syria.
The second one is the ‘vicinity’ which includes the
Middle East and North Africa,
The third domain is the ‘far outer periphery” which
includes Europe, America and Asia. Each geographical
approach of the organization which has a hybrid
military action strategy, has significant differences.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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Öne çıkan infaz biçimlerine örnek olarak kafa
kesme, yakma, belirli bir yükseklikten aşağıya
atma verilebilir.

Beheading, burning, throwing down from a
certain height can be given as the prominent
execution types.

Terör örgütünün kendi hâkimiyet/etki alanlarında
gerçekleştirdiği terörist eylemleri ile bu alan
dışındaki eylemleri mahiyeti itibariyle birbirinden
farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda (sözde) etki
alanı içinde infaz adı altında acımasız öldürme
yöntemleri kullanılmaktadır. Öne çıkan infaz
biçimlerine örnek olarak kafa kesme, yakma, belirli
bir yükseklikten aşağıya atma verilebilir. Bu eylem
biçiminde kurbanlar; sözde İslam Devleti kanunlara
karşı gelenler, “kâfirler”, “mürtetler”, “esirler”
(yabancı işçi, asker, gazeteci) ve “ajanlardan”
oluşmaktadır. Örgüt çoğunlukla bahse konu
infazlara ait görüntü kayıtlarını internet ortamına
aktararak propagandasını gerçekleştirmektedir.

DEAŞ terör örgütü, elinde bulunan esirlerden
Amerikalı gazeteci James Foley’i 19 Ağustos
2014 tarihinde öldürdüğünü, infaz anını gösteren
bir video kaydını yayınlayarak duyurmuştur.
Bu ve devamında gelen benzer eylemler tüm
uluslararası kamuoyunun dikkatini DEAŞ terör
örgütüne çekmiştir.
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The terrorist activities that the terrorist organization
carries within its dominance/influence and outside
of this domain are different in terms of the nature
of the activities. In this context, it uses brutal killing
methods under the title of execution within its
(so-called) influence domain. Beheading, burning,
throwing down from a certain height can be given
as the prominent execution types. Within this
type of activity, the victims consist of the people
disobeying the laws of the so-called Islamic State,
“infidels”, “murtads (religion abandoners)”, captives
(foreign workers, soldier, journalists) and “agents”.
The terrorist organization conducts its propaganda
by transferring the visual records of the aforementioned executions into the online environment.

The DEASH terrorist organization announced
that it killed James Foley, a captive American
journalist on August 19, 2014 by releasing a
video record highlighting the execution. This
acitivity and the subsequent similar activities
attracted the attention of the international
public to the DEASH terrorist organization.

Kadın Esirler Ganimet
Olarak Paylaştırılmaktadır

Female Captives are
Being Shared as Trophies

Cinayet eylemlerinin yanı sıra örgüt, hâkimiyet alanı
içinde bulunan bölgelerde elinde bulundurduğu
kadın esirleri erkek militanlara ganimet olarak
paylaştırmakta, kadın esirler pazarlarda birer
mal gibi alınıp satılmakta ve seks kölesi olarak
çalıştırılmaktadır. BM İnsan Hakları Konseyi
tarafından 2016 yılı başında yayımlanan raporda
DEAŞ’ın Irak’ta kontrol ettiği bölgelerde yaklaşık
3 bin 500 kişiyi köleleştirdiği, yalnızca Musul
vilayetinde 800 ila 900 çocuğun terörist olarak
yetiştirilmek üzere ailelerinden zorla alındığı veya
kaçırıldığı ifade edilmektedir.

In addition to the acts of murdering, the terrorist
organization distributes the female captives among
male militants, the female prisoners are being
traded in the bazaars, like a commodity and being
fored to work as sex slaves. The report published
by the UN Human Rights Council at the beginning
of 2016 states that the DEASH has enslaved about
3,500 people in its controlling regions in Iraq, and
only in the Mosul province alone between 800
and 900 children were either taken by force or
abducted from their families in order to be trained
as terrorists.

2016 yılı içinde Musul eyaletinde DEAŞ terör
örgütü tarafından, militanlarıyla “cinsel ilişkiye
girmeyi” kabul etmediği gerekçesiyle 19 Ezidi
kadın esirin kafese koyularak ve yüzlerce kişinin
gözleri önünde canlı canlı yakılarak katledildiği
haberleri basına yansımıştır.

The news regarding the murder of 19 Yazidian
female captives by the DEASH terrorist
organization in Mosul in 2016 by being caged
and burning alive in front of hundreds of
people based on the reason “not accepting the
sexual intercourse”, with the militants of the
organization, appeared on the news.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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Silahlı/Bombalı Saldırılar/ Armed/Bombed Attacks
İntihar Eylemleri
/ Suicide Attacks and the
ve Yanlız Kurt Saldırıları
Lone Wolf Attacks
DEAŞ terör örgütünün, hakimiyet alanı dışındaki
topraklarda öne çıkan eylem biçimi silahlı/
bombalı saldırılar/intihar eylemleridir. Örgüt,
üyeleri vasıtasıyla dünyanın pek çok yerinde
masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan
onlarca saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırıların
bir bölümü “yalnız kurt” eylemleridir. DEAŞ’ın
eski sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani, 2014
yılında yalnız kurt saldırılarını teşvik ederek örgüt
sempatizanlarına “kimseden izin almalarına gerek
olmadığını ve en küçük saldırının bile kabul
göreceğini” ifade etmiştir. DEAŞ’ın yalnız kurt
saldırılarında aradığı en önemli hususlardan biri,
saldırganların kamuya açık şekilde örgüte bağlılık
yemini etmesidir.
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The prominent activity method of the DEASH
terrorist organization outside its control zone
is the armed/bombed attacks/suicide attacks.
The organization has launched many attacks
targeting the innocent civilians and security
forces through its members in many parts of
the world. Some of these attacks are the “lone
wolf” attacks. Abu Mohammad al-Adnani, the
former spokesman of DEASH, encouraged the
lone wolf attacks and stated that the “it is not
necessary for sympathizers of the organization
to get permission from anybody and even the
smallest attack will be accepted”. One of the most
important issues that DEASH looks for in the lone
wolf attacks, is the attackers to swear commitment
in a public manner.

ABD’nin Florida Eyaletinin Orlando kentinde 12
Haziran 2016’da bir gece kulübünde 29 yaşındaki
Afganistan kökenli Amerikalı Omar Mateen
tarafından otomatik tüfekle gerçekleştirilen
saldırıda saldırgan dâhil 50 kişi ölmüş, 53 kişi de
yaralanmıştır. Omar Mateen’ın saldırı sırasında
polisi arayarak DEAŞ’e bağlılık yemini etmesi,
kendisinin bir “yalnız kurt” olduğu yönündeki
kanaatleri güçlendirmiştir.

Saldırılar “İstişhadi
Eylem” (Şehadet/
Şehitlik Eylemi) Olarak
Görülmektedir
Örgütün Türkçe propaganda yayınlarından
Konstantiniyye Dergisi’nin 3. sayısında (Eylül2015) intihar eylemlerinden “istişhadi eylem”
(şehadet/şehitlik eylemi) olarak söz edilerek,
İslam dininin terörist eylemlere (sözde) cevaz
verdiği, bu eylemlerin faziletinin olduğu
yönünde algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

As a result of the attack conducted by Omar
Mateen, a 29-year-old US citizen with Afghan
origin with an automatic rifle in a gay nightclub
on June 12, 2016; 50 people were killed, including
the assailant, and 53 people were wounded. The
fact that Omar Mateen called the police during
the attack and made an oath of loyalty to DEASH,
reinforced the opinion that he was a “lone wolf”.

The attacks are
accepted as “istishadi
actions” (shahada/
martyrdom actions)
The 3rd issue of the Konstantiniyye journal
(September 2017), amongst the publications of
the terrorist organization in Turkish, refers the
suicide attacks as “istishadi actions” (shahada/
martyrdom actions), and seeks to form a
perception that the religion of Islam (allegedly)
permits terrorist actions and these actions have
a value of virtue.
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Sosyal Medya
Propaganda ve Militan
Kazanma Aracı Olarak
Etkin Kullanılmaktadır
DEAŞ terör örgütü, internet medya kullanımı terör
eylemlerine ait ses ve görüntü içerikli propaganda
paylaşımlarıyla sınırlı değildir. Örgüt özellikle
sosyal medyadaki hesaplar (facebook, twitter,
instagram) ve mobil uygulamalar (Whatsapp,
Telegram) üzerinden örgüt içi iletişimi sağlamaya
ve kendisine militan devşirmeye çalışmaktadır.
DEAŞ’ın Türkiye’deki eylem sorumlularından H.A.D.
mahkemeye verdiği ifadede bu hususa işaret
etmiştir. DEAŞ’ın sosyal medyayı en etkili kullanan
terör örgütü olduğu ifade edilmektedir. Amerikan
Brookings Enstitüsü tarafından hazırlanan bir
raporda yalnızca 2014 yılının son üç ayında
yapılan sayıma göre DEAŞ terör örgütü ile ilişkili
Twitter hesaplarının sayısının 46 bin ile 90 bin
arasında olabileceği kaydedilmektedir.

DEAŞ’ın sosyal medyayı
en etkili kullanan terör
örgütü olduğu ifade
edilmektedir.

Social Media is
Used Effectively as
Propaganda and
Militant Recruitment
Instrument
The internet media utilization of the DEASH
terrorist organization is not only limited to the
distribution of the propaganda with the audio and
visual content. The terrorist organizaton tries to
ensure inter-organizational communication and
convert militants through especially accounts on
social media (facebook, twitter, instagram) and
mobile applications (Whatsapp, Telegram). H.A.D.,
the authorized militant of DEASH in Turkey, has
addressed this issue within the statement that he
deposed to the court. It is stated that the DEASH is
the most effective terrorist organization regarding
using social media. A report issued by American
Brookings Institution reports that according to
the survey carried out in the last quarter of 2014,
the number of Twitter accounts affiliated with the
DEASH terrorist organization could be between
46-90 thousand

DEASH is described
as the terrorist
organization that most
efficiently uses the
social media
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İNTİHAR

SUICIDE

İntihar saldırıları, özellikle Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın
sözde askeri taktiği içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
DEAŞ’ın özellikle güçlü patlayıcılar yerleştirilmiş
araçlarla gerçekleştirdiği intihar saldırıları sonucu
Ramadi’yi kolayca işgal edebildiği, Irak ve Suriye’de
hızlı şekilde toprak kazandığı bilinmektedir. DEAŞ
tarafından hazırlanan bombalı araçların çok iyi şekilde
düzenlendiği ve patlama sonrasında çevredeki her şeyi
yok ettiği, geride soruşturma için yeterli kanıt dahi

Suicide attacks have an important place in the
so-called military tactics of DEASH, especially in Iraq
and Syria. It is known that, the DEASH was be able to
easily occupy Ramadi and gained territory in Iraq and
Syria quickly as a result of the suicide attacks that it
conducted with the vehicles equipped with powerful
explosives. It is also mentioned by the security officers
that the bombed vehicles prepared by DEASH are very
well- arranged and that they destroy everything in the
vicinity after the explosion, and no evidence is left
behind even for the investigation. Although the DEASH
terrorist organization conducts such attacks against the
government forces, it is also being observed that the
civilians are affected by these attacks. It is mentioned
that civilians are killed in every suicide attack that
DEASH made with a rate of approximately 60%.

SALDIRILARI

Türkiye’de DEAŞ terör örgütünce
14 önemli terör saldırısı
gerçekleştirilmiş (10 canlı bomba,
1 bombalı saldırı, 3 silahlı saldırı),
10’u polis ve 1’i asker olmak üzere
toplam 304 kişi hayatını kaybetmiş,
62’si polis ve 7’si asker olmak üzere
toplam 1.338 kişi yaralanmıştır.
bırakmadığı güvenlik yetkililerince dile getirilmektedir.
DEAŞ terör örgütü bu saldırıları devlet güçlerine
karşı işlemekle birlikte genellikle sivillerin de bu
saldırılarda etkilendiği gözlemlenmektedir. DEAŞ’ın
gerçekleştirdiği her intihar saldırısında yaklaşık
%60 oranında sivilin öldüğü ya da yaralandığı dile
getirilmektedir.
İntihar saldırılarının yaygınlaşmasında şehitliğin bir
cazibe aracı olduğu, Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın intihar
saldırısı gerçekleştirmek için sırada bekleyenlere ilişkin
listeler oluşturduğu dile getirilmektedir. Bu listelerden
eylem yapacak kişiyi emirlerin seçtiği ve çoğu zaman
kişilerin seçilmek için lobi yaptığı ifade edilmektedir.
Ayrıca örgüte yeni katılanların bu listelere girebilmesi
için öncelikle savaş alanlarında kendilerini kanıtlaması
gerektiği belirtilmekte ve listelerin çok uzun olduğu,
bazı isimlere sıra gelene kadar bu kişilerin savaş
meydanında ölebildiği ifade edilmektedir.

ATTACKS

It is said that the martyrdom is a tool for attraction to
extend the suicide attacks, and that DEASH prepared
lists on the people waiting for their turns in order
to commit suicide attacks. It is stated that the emirs
choose the person to carry out the attack from these
lists and the people mainly lobby for being selected. It
is also stated that in order to be included in these lists,
the new members of the terrorist organization must
firstly prove themselves in the battlefield and that the
lists are really long, and some people can be killed on
the battlefield until their turn comes.

In Turkey, 14 major terrorist attacks
were conducted by the DEASH
terrorist organization (10 suicide
bombs, 1 bombing, 3 armed attacks),
304 people lost their lives in total,
including 10 police officers and
1 soldier, and 1,338 people were
wounded, including 62 police officers
and 7 soldiers.
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Çocuk İntihar
Eylemleri ‘Hilafetin
Yavruları’

Child Suicide
Actions Cubs of the
Caliphate’’

Benzer şekilde DEAŞ’ın Ortadoğu’daki amaçlarına
ulaşmak için intihar saldırılarını bir araç olarak
kullandığı, bu bağlamda çocuk intihar eylemcisi
yetiştirmek için de istekli olduğu görülmektedir.
Bu kapsamda, 2015 yılı içinde örgütün “Hilafetin
yavruları” (cubs of the Caliphate) olarak
adlandırdıkları çocukları eğitim kamplarında
çocuk asker ve intihar eylemcisi olarak eğittiği
ve yayınladığı videolarda eğitim alan çocukların
“DEAŞ’ın gelecek nesli”(next generation of ISIS)
olarak anlatıldığı dile getirilmektedir.

Similarly, it is being observed that the DEASH uses
the suicide attacks as a device to reach its goals
in the Middles East, and it is also willing to train
child suicide attackers in this context. Within this
framework, the terrorist organization is suggested
to have trained children whom they named as
the “cubs of the Caliphate”, to become solider and
suicide attackers in the training camps in 2015
and to have described the trained children as the
“next generation of DEASH in the videos.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, DEAŞ’ın
çocuklara eğitim kisvesi altında askeri eğitim
verdiğini ve çocukların intihar eylemciliği da dâhil
olmak üzere çatışmalarda aktif görev aldığını
dile getirmiştir. Benzer şekilde Irak Bağımsız
İnsan Hakları Komisyonu da Kasım 2014’ten
Mayıs 2015’e kadar yaklaşık 1000 çocuğun intihar
eylemcisi olarak eğitildiğini ifade etmiştir.

The United Nations Human Rights Council stated
that the DEASH provided miltiary training to the
children under the disguise of education and
the children actively take part in the conflicts
including the suicide attacks. Similary, the Iraqi
Independent Human Rights Commision stated
that approximately 1,000 children were trained
as suicide assailants from November 2014 to May
2015.

İntihar saldırıları dünyadaki terör örgütlerinin
tamamı tarafından bir eylem biçimi olarak
kullanılmamaktadır. Kimi örgütler intihar saldırısı
yapma yeteneğine sahip olmalarına rağmen
savunduğu ideoloji ve değerler açısından doğru
bulmadığı için bu eylemlere girişmemektedir.
İntihar saldırılarıyla hedeflenenlerin dışında
masum siviller de öldüğü için eylemin muhtemel
kamuoyu tepkilerinden dolayı yararından çok zarar
getirebileceği ihtimali bazı terör örgütlerini bu
eylemlerden uzak tutmaktadır.

Suicide attacks are not used by all of the terrorist
organizations as a form of action. Despite the
fact that some organizations have the capability
to commit suicide attacks, they do not engage
in these actions, since they don’t find it right
regarding the ideology and values they defend.
Since many innocent civilians die in addition to
the targeted ones as a result of the suicide attacks,
the possibility of the possible public reaction they
may bring more damage than benefit, keeps some
terrorist organizations away from these actions.
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DEAŞ’ın daha çok Irak’ta
hükümet ve müttefiklere
karşı gerçekleştirilen saldırılar
olmak üzere, 2014 yılında
Suriye’de gerçekleştirdiği
intihar saldırıları
incelendiğinde, toplam
47 intihar saldırısı örgütle
ilişkilendirilebilmiştir. Bu
saldırıların 38’i bomba yüklü
araçlar ile gerçekleştirilmiştir.

Ancak gerçekleştirdiği eylemlerden DEAŞ terör örgütünün bu tür endişeler
taşımadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, örgütlerin varlığını sürdürebilmesi
için gerekli olan halk desteğinin kaybedilmesi olasılığı örgütleri çoğu
zaman daha hassas davranmak zorunda bırakmaktadır. Bu nedenle
terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirdikleri hedeflerin seçiminde
dikkatli davrandığı ve kendi toplumsal tabanlarına anlatabilecekleri ve
eylemlerinin meşruiyetini sağlayabilecekleri saldırıları gerçekleştirdikleri
görülmektedir. Bu kapsamda, DEAŞ’ın genellikle işgalci güç olarak
niteledikleri ABD ya da diğer Batılı güçleri veya kendi ideolojilerini
benimsemeyen farklı mezheplerden (Şii, Nusayri, “mürted” olarak nitelenen
gruplar, vb.) kesimleri hedef aldığı gözlemlenmektedir.
DEAŞ’ın daha çok Irak’ta hükümet ve müttefiklere karşı gerçekleştirilen
saldırılar olmak üzere, 2014 yılında Suriye’de gerçekleştirdiği
intihar saldırıları incelendiğinde, toplam 47 intihar saldırısı örgütle
ilişkilendirilebilmiştir. Bu saldırıların 38’i bomba yüklü araçlar ile
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen intihar saldırılarında eylemcilerin 36’sı erkek iken, 12
eylemcinin cinsiyeti belirlenememiştir. Eylemcilerin büyük kısmının dinî,
mesleki ve eğitimsel geçmişleri bilinmemektedir. Suriye’de gerçekleşen
saldırılarda intihar eylemcilerinin %64’ünün kimliği belirlenememiştir.
Bunun dışında %32,7’si erkek eylemcilerdir. Toplamda kimliği belirlenebilen
3 kadın eylemci kullanılmıştır.

When the suicide attacks
carried out in Syria in 2014,
and mostly the ones that
were committed in Iraq
against the government and
allies, are investigated; the 47
suicide attacks in total could
be able to be attributed to
the organization. 38 of these
attacks were carried out with
the bombed vehicles.

However, considering DEASH’s actions, it can be understood that the
organization does not seem to have such concerns. Apart from this, the
possiblitly of losing public support required for the terrorist organization
to survive often forces DEASH to be more sensitive. For this reason, it is
observed that the terrorist organization acts diligently when choosing the
targets that they will conduct their actions and perform actions that they
may be able to explain to their communal base and legitimize them. In
this context, it is observed that the DEASH generally targets the USA or
other Western forces that they define as invading forces or communities
of different sects (Shia, Nusayri, groups determined as “murtads”, etc.).
When the suicide attacks carried out in Syria in 2014, and mostly those
committed in Iraq against the government and allies are investigated; 47
suicide attacks in total could be associated with the terrorist organization,
while 38 of these attacks were conducted with the bombed vehicles.
In the suicide attacks comitted, 36 of the attackers were male, while the
gender of the 12 could not be determined. The religious, occupational
and educational backgrounds of most of the attackers could not be
determined. Within the attacks carried out in Syria, identity of the 64% of
the suicide attackers could not be determined. Apart from that 32.7% of
them are male. 3 female attackers in total were used in the attacks that
could be identified.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH

27

DEAŞ terör örgütünün ses getiren bazı saldırıları
aşağıda özetlenmiştir:

Some of the most known assaults of the DEASH
terrorist organization is summarized below:

21 Eylül 2013 – Irak

September 21, 2013 – Iraq: The attack of DEASH
against Iraqi Shiites.

13 Kasım 2015 – Fransa, 7 ayrı saldırı
3 Aralık 2015 – ABD Kaliforniya
28 Şubat 2016 – Irak Bağdat’taki Şii bölgesi
22 Mart 2016 – Belçika Brüksel Havalimanı

November 13, 2015 – France: DEASH, Paris, capital
city of France.
December 3, 2015 – USA: California State, USA.

26 Mart 2016 – Irak Bağdat

February 28, 2016 – Iraq: Shiite region in Baghdad,
capital city of Iraq.

3 Temmuz 2016 – Irak Bağdat’ta bulunan bir
alışveriş merkezi

March 22, 2016 – Belgium: Brussels Airport in
Belgium.

14 Temmuz 2016 – Fransa Nice

March 26, 2016 – Iraq: Baghdad, capital city of
Iraq.
July 3, 2016 – Iraq: A mall located in Baghdad.
July 14, 2016 – France: Nice city in France.
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DEAŞ TERÖR
ÖRGÜTÜNDEN EN
ÇOK ZARAR GÖREN
ÜLKE:TÜRKİYE

THE COUNTRY
THAT HAS MOSTLY
SUFFERED FROM THE
DEASH TERRORIST
ORGANIZATON:
TURKEY
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DEAŞ’ın
Türkiye’de

Gerçekleştirdiği Saldırılar
DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik intihar saldırıları birçok
sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açmıştır.
DEAŞ’ın gerçekleştirdiği intihar saldırılarıyla ülkelerin
sosyal fay hatlarını hedef aldığı görülmektedir.
DEAŞ’ın benzer şekilde Türkiye’de düzenlediği intihar
saldırılarıyla da Türk toplumunun fay hatlarını harekete
geçirme amacında olduğu görülmektedir.

DEAŞ terör örgütünce
Türkiye’de 14 önemli terör saldırısı
gerçekleştirilmiştir.
10 canlı bomba,

1 bombalı saldırı,
3 silahlı saldırı,
Saldırılar sonucu 10’u polis ve 1’i asker olmak üzere toplam
304 kişi hayatını kaybetmiş,
62’si polis ve 7’si asker olmak üzere toplam 1.338 kişi
yaralanmıştır.

ATTACKS

CONDUCTED BY DEASH
IN TURKEY
The suicide attacks of DEASH against Turkey have
led to the loss of many civilian lives. It is seen that
the sensitive points of the countries is targeted with
the suicide attacks that DEASH carried out. It is being
observed that in a similar fashion the DEASH also
aims to mobilize the sensitive areas of the Turkish
community by the suicide attacks that it carried out
in Turkey.
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In Turkey 14 major terrorist attacks
were conducted by DEASH terrorist
organization.
10 suicide bombs,
1 bombing,
3 armed attacks,
304 people lost their lives in total, including 10 police officers
and 1 soldier,
1,338 people were wounded, including 62 police officers and 7
soldiers.

Saldırılarda Önemli
Günler ve Stratejik Yerler
Seçilmiştir
DEAŞ mensubu yabancı terörist savaşçıların
ülkemizde gerçekleştirdiği intihar saldırılarının
üçü İstanbul’da, diğer beşi ise Diyarbakır, Suruç,
Ankara ve Gaziantep’te gerçekleşmiştir.
Saldırıların yaşandığı dönemlere bakıldığında
örgütün hedef tespit etme ve o dönemin
hassasiyetlerine uygun hedef seçme yeteneğinin
yüksek olduğu görülmektedir.

İntihar saldırılarının cihat ve
şehitlik gibi dini kavramlar
kullanılarak yorumlanması
DEAŞ açısından dini
meşrulaştırma arayışını
yansıtmaktadır.

İntihar saldırılarının cihat ve şehitlik gibi
dini kavramlar kullanılarak
yorumlanması
DEAŞ açısından dini meşrulaştırma arayışını
yansıtmaktadır. Kutsal metinler, hadisler, dini
otoriteler ve fakihlerin oluşturduğu dini evren, terör
örgütleri tarafından motivasyon ve meşrulaştırma
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu dini
kavramların kapsamları terör örgütlerinin istekleri
doğrultusunda genişletilip daraltılarak intihar
eylemcilerinin kararlılıkları pekiştirilmektedir.
Kullanılan bu kavramları ve dayanaklarını
irdelemek, terör örgütlerinin araçlarını anlamak
açısından önem kazanmaktadır.

Important Occassions
and Strategic
Locations Were
Selected for Attacks
Three of the suicide attacks that the DEASHmember foreign terrorist fighters conducted in
our country were performed in Istanbul, and the
remaining five were in Diyarbakır, Suruç, Ankara
and Gaziantep.
Considering the periods of the attacks, it can be
seen that the terrorist organization’s ability of
target identification and target selection which is
appropriate for that period is quite high.
The interpretation of the suicide attacks using
religious concepts such as jihad and martyrdom
reflects the pursuit of religious validation for
DEASH. The religious universe created by the
sacred texts, hadits, religious authorities and
scholars are being used as a source of motivation
and legitimation by the terrorist organizations.
The determination of the suicide attackers is
reinforced by expanding and narrowing the scope
of these religious concepts in line with the desires
of the terrorist organziatons. Analyzing these
concepts and their foundations, gains importance
in terms of understanding the tools of the terrorist
organizations.

The interpretation of the suicide
attacks using religious concepts
such as jihad and martyrdom
reflects the pursuit of religious
validation for DEASH.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH

33

Niğde Saldırısı		

		

		

20 Mart 2014 tarihinde, Niğde ilinde yol güvenlik
ve kontrol uygulaması yapan Jandarma ve Emniyet
birimlerine yönelik DEAŞ terör örgütü mensupları
tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda; güvenlik
güçlerinden 2 kişi ve 1 Türk Vatandaşı hayatını
kaybetmiş, güvenlik güçlerinden 7 kişi ve 1 Türk
Vatandaşı yaralanmıştır.

Attack in Niğde
		

As a result of the armed attack conducted by the
members of the DEASH terrorist organization on
March 20, 2014in Niğde province against the the
Gendarmerie and Security units during the road safety
and control check; Two people from the security forces
and one TurkishCitizen lost their lives, seven people
from the Security forces and one Turkish citizen were
wounded.

Tır Şoförlerinin
Kaçırılması		

			

10 Haziran 2014 tarihinde, İskenderun Limanından
Musul’daki termik santrale tırla mazot götüren 32 Türk
Vatandaşı, DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından
kaçırılmış ve 23 gün sonra serbest bırakılmışlar, ancak
tırlara ve taşıdıkları malzemelere örgüt tarafından el
konulmuştur.

Abduction of the Truck
Drivers		 			
On June 10, 2014, 32 Turkish citizens who were
carrying oil in trucks from İskenderun Port to the
thermal power plant in Mosul, were abducted by the
members of the DEASH terrorist organization and
were released after 23 days, however the trucks and
the materials they were carrying were confiscated
by the organization. Seven people from the security
forces and one Turkish citizen were wounded.
34
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Türkiye’nin
Irak/Musul
Başkonsolosluğuna
Yönelik Eylem		
		
		

11 Haziran 2014 tarihinde, DEAŞ terör örgütü
mensupları
tarafından
Türkiye’nin
Musul
Başkonsolosluğu kuşatılıp, aralarında Başkonsolos
Öztürk YILMAZ’ın da bulunduğu 46’sı Türk Vatandaşı
olmak üzere 49 konsolosluk görevlisi rehin alınarak
bilinmeyen bir yerde alıkonulmuştur. Örgüt tarafından
kaçırılanlar 20 Eylül 2014 tarihinde Türk Güvenlik
güçlerince kurtarılmışlardır.

Attack against Mosul /
Iraq Consulate General
of Turkey 		
			
On June 11, 2014, the Consulate General of Turkey
was besieed by the members of the DEASH terrorist
organization, and forty-six Turkish citizen and fortynine consular officers, including Öztürk YILMAZ,
Consul General were taken hostage and detained in
an unknown place. The people who were abducted by
the organization were rescued by the Turkish Security
foces on September 20, 2014.

İstanbul Turizm Şube
Müdürlüğüne Saldırı		
				

06 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Valiliği Sultanahmet
Turizm Şube Müdürlüğü’ne yönelik olarak yapılan
el bombalı saldırı olayı sonucunda; 2 Polis Memuru
yaralanmış ve 1 Polis Memuru şehit olmuştur.

Attack against
Directorate of Istanbul
Tourism Office		
		
		

As a result of the grenade attack conducted on January
06, 2015, against the İstanbul Province Governorship
– SultanahmetDirectorate of Tourism Office; 2 police
officers were wounded and 1 police officer was killed.
TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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İstanbul Sultanahmet
İntihar Eylemi
12 Ocak 2016 tarihinde saat 10.30 sıralarında
Sultanahmet Dikilitaş’ta Alman Çeşmesi’ne yakın
bir alanda DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından
intihar eylemi gerçekleştirilmiştir.
Olay yerinde biri parçalanmış Canlı Bomba eylemcisine
ait olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş ve
16 kişi yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden 12’si
Alman turistlerden oluşmaktadır.

Suicide Attack in
İstanbul Sultanahmet
Suicide Attack
On January 10, 2016, around 10:30, a suicide attack
was conducted by DEASH Members in an area that
is close to the Alman Çeşmesi located in Dikilitaş,
Sultanahmet. Thirteen people lost their lives in total,
including the suicide bomber and sixteen people were
wounded. Twelve of the people who lost their lives
were German tourists.

İstanbul/İstiklal Caddesi
İntihar Eylemi

İstanbul/İstiklal Avenue
Suicide Attack
On March 19,2016 around 10:55, a suicide attack was
conducted by the members of the DEASH terrorist
organization in İstiklal Avenue, İstanbul Province. As a
result of the attack four people lost their lives, including
Three Israelis, one Iranian, forty-five people in total,
including Twenty-one Turkish (one police officer),
eleven İsraelis, five Irish, Three Iranians, two from
Turkmenistan, one Arab, one Portuguese
and one from Kuwait.
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19 Mart 2016 günü saat 10.55 sıralarında İstanbul
İli İstiklal Caddesi üzerinde DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca intihar saldırısı düzenlenmiştir. Eylem
neticesinde; 3’ü İsrail, 1’i İran uyruklu olmak üzere
toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, 21’i Türk, (1’i Polis),
11’i İsrail, 5’i İrlanda, 3’ü İran, 2’si Türkmenistan, 1’i
Arabistan, 1’i Portekiz ve 1’i Kuveyt uyruklu olmak
üzere toplam 45 kişi yaralanmıştır.

İstanbul Atatürk Hava
Limanı İntihar Eylemi

İstanbul Atatürk Airport
Suicide Attack

28 Haziran 2016 tarihinde saat 21.50 sıralarında
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde
DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından üç ayrı
intihar eylemi gerçekleştirilmiştir. Eylem neticesinde;
48 kişi hayatını kaybetmiş ve 240 kişi yaralanmıştır.

On June 28, 2016, around 21:50, three separate suicide
attacks were carried out in the International Terminal
of İstanbul Atatürk Airport, by the members of the
DEASH terrorist organization. As a result of the attack,
forty eight people lost their lives and two hundred
forty people were wounded.

Saat 21.51’de ikinci ve üçüncü terörist dış hatlar gidiş
kapısından içeri girer girmez birbirlerinden farklı
istikametlere yönelerek kalaşnikof silahlarla rastgele
ateş etmeye başlamışlardır. Saat 21.52’de üçüncü şahıs
dış hatlar gidiş katında polis tarafından vurularak
yaralanmış, yaralı halde bulunan canlı bomba üzerinde
bulunan intihar yeleğinin pimini çekerek kendisini
patlatmıştır.
Saat 21.54’te ikinci terörist dış hatlar gidiş katında
kalaşnikofla ateş ederek yürüyen merdivenlerden alt
katta bulunan dış hatlar geliş katına inmiş, gelen yolcu
bekleme salonuna doğru koşarak kendisini patlatmıştır.

At 21:51, the second and third terrorists start shooting
randomly with Kalashnikov rifles as soon as entering
the departure gate of the international terminal by
leading each other in the opposite directions. At
21:52 the third person were wounded by being shot
by the police officers in the departure level of the
international terminal, and exploded himself while
wounded by pulling the pin out of the suicide jacket
he was wearing.
At 21:54 the second terrorist descended to the arrival
level located at the lower stage of the international
terminal using the escalators from the departure level
of the international terminal while shooting with the
Kalashnikov rifle, and exploded himself after running
towards the waiting hall of the arrival level.
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İstanbul Reina Gece
Kulübüne Yönelik
Eylem

Attack Against Istanbul
Reina Night Club

01 Ocak 2017 günü saat 01.15 sıralarında
İstanbul İli Beşiktaş ilçe’sinde faaliyet gösteren
‘REİNA’ isimli eğlence mekânına yönelik DEAŞ
terör örgütü mensubu bir şahıs tarafından uzun
namlulu silahla saldırı eylemi gerçekleştirilmiştir.

On January 1, 2017 at 01.15 am, a member of the
terrorist organization DEASH attacked with a long
barreled weapon to “REİNA” night club located in
the district Beşiktaş of Istanbul.

Saldırıda 1’i polis memuru olmak üzere 39 kişi
hayatını kaybetmiş, 95 kişi yaralanmıştır.
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As a result of the attack, 39 people, including 1
police officer, lost their lives and 95 people were
injured.

Kilis’te Askerimizin
Kaçırılması		 			
01 Ocak 2015 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na
bağlı olarak Kilis sınır bölgesinde görev yapan 1
askeri personel (Astsubay), sınırda yaşanan bir takibin
devamında Suriye topraklarına geçmesinin ardından
DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kaçırılmıştır.
Kaçırılmasından 4 gün sonra sınır bölgemizde serbest
bırakılmıştır.

The Abduction of Our
Soldier in Kilis		
		
		

1 military personnel (non-commissioned officer)
whoWere serving n the Kilis border region under the
Land Forces Command were kidnapped on January
01, 2015, Following a chase on the border by the
members of theDEASH terrorist organization. He was
released after 4Days of his abduction in our border
region. Seven people from the security forces and one
Turkish citizen were wounded.

Kilis Askeri Personele
Yönelik Eylem
01.09.2015 tarihinde Kilis Merkez Yavuzlu Beldesi
(Jandarma bölgesi) sınır hattından Suriye tarafına
geçmeye çalışan bir şahsa müdahale eden askeri
personele sınırın karşı tarafından ateş açılması
sonucu Yusuf BEYLEM isimli askeri personel hayatını
kaybetmiş, bir askeri personel ise Suriye’ye kaçırılmıştır.

Attack Against the
Military Personnel in Kilis
On 01.09.2015, Yusuf BEYLEM, the military personnel
lost his life and a military personnel was abducted to
Syria following a shooting coming from the other side
of the border aiming the military personnel who were
interfereing the pseron trying to cross the Kilis Central
Yavuzlu District (Gendermerie region) border line to
the Syria side.
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Diyarbakır HDP
Mitingine Yönelik
Bombalı Eylem		

		

Bombing Against
the Diyarbakır HDP
Demonstration		

		

		

		

5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon
meydanında Halkların Demokratik Partisi’nin seçim
mitinginde 2 bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı
sonucunda 4 Türk Vatandaşı hayatını kaybetmiş, 8
güvenlik görevlisi ve 279 Türk Vatandaşı yaralanmıştır.

A public meeting was organized in the İstasyon Square
of the Diyarbakır province by the People’s Democratic
Party due to the 25th Term General Parlimantery
Election made in June 2015. Two bombed attacks
were made by the members of the DEASH terrorist
organization targeting the demonstration.
It has been determined that the distance between
the two explosion zones is approximately 64 meters
and the time interval of the explosions is about 1.5/2
mintues.
In both explosions occurred in the area of arranged
election meeting on June 05, 2015 four Turkish
citizens lost their lives, eight security officers and two
hundred seventy nine Turkish citizens were wounded..

Diyarbakır Güvenlik
Güçlerine Yönelik
Eylem

Assault Against the
Diyarbakır Security
Forces

Diyarbakır İli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
bir soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle
irtibatlı oldukları belirlenen toplam 16 şüphelinin
yakalanmasına yönelik 26 Ekim 2015 tarihinde
14 farklı adreste güvenlik güçlerince operasyon
gerçekleştirilmiştir.

An operation was carried out on Otober 26, 2015 in
fourteen different addresses in order to arrest sixteen
suspects in total who were found to be affiliated with
the conflict zones under an investigation conducted by
the Diyarbakır Province Public Prosecutor’s Office.

Operasyon gerçekleştirilen Kayapınar İlçe’sinde
meydana gelen patlama ve çatışma sonucunda 2
Polis Memuru hayatını kaybetmiş, 7 Polis Memuru
yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu olan 7
terörist ölü olarak ele geçirilmiş ve 19 terör örgütü
mensubu gözaltına alınmıştır.
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Operasyon As a result of the explosion and conflict
occurred in the address located in the Kayapınar
District Huzurevleri Quarter, two police officers lost
their lives, seven police officers were wounded. Seven
DEASH terrorist organization members captured dead
and nineteen members of the terrorist organization
taken into custody.

Şanlıurfa/Suruç İntihar
Eylemi		

Şanlıurfa/Suruç Suicide
Attack 		
260 people came to district Suruç of province Şanlıurfa
on July 19, 2015 in order to take the aid to Ayn el Arab
region which was collected in the scope of a campaign
by gathering together from various provinces of Turkey.
Approximately 200 people from this group who came
to the district were welcomed at the Amara Cultural
Center by DBP District Administration for resting
and meeting needs. On 20th of July 2015, A suicide
attack was made by a member of the DEASH terrorist
organization in the garden of the Amara Cultural
Center, where the group was resting. 34 Turkish
citizens, including the attacker, lost their lives and 86
Turkish citizens were wounded

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek, bir kampanya
kapsamında toplanılan yardımları Ayn el Arab bölgesine
götürmek amacıyla 260 kişi 19 Temmuz 2015 tarihinde
Şanlıurfa ili Suruç ilçesine gelmiştir. İlçeye gelen bu
gruptan yaklaşık 200 kişi bekleme yapmak, ihtiyaç
gidermek için DBP İlçe Yönetimince Amara Kültür
Merkezinde ağırlanmıştır. 20 Temmuz 2015 tarihinde
grubun bulunduğu Amara Kültür Merkezi bahçesinde
DEAŞ terör örgütü mensubu bir şahıs tarafından intihar
eylemi gerçekleştirilmiştir. Eylem neticesi eylemcinin
de aralarında bulunduğu 34 Türk Vatandaşı hayatını
kaybetmiş ve 86 Türk Vatandaşı yaralanmıştır.

Adana ve Mersin
Bombalı Eylemleri			
18 Mayıs 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca Adana İli Seyhan İlçesi ve Mersin
HDP İl teşkilatlarına yönelik eş zamanlı bombalı
saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda 4 Türk Vatandaşı
yaralanmıştır.

Adana and Mersin
Bombings
				

On May 18,2015, a simultaneous bomb attack were
carried out against the HDP Provincial Organizations
of Seyhan District of Adana Province and Mersin
Province by the members of the DEASH terrorist
organization. Four Turkish citizens were wounded in
the assault.
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Ankara Tren Garı
İntihar Eylemleri

Suicide Attacks in
Railway Station of Ankara

10 Ekim 2015 tarihinde çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının düzenlediği gösteri yürüyüşü hazırlıkları
esnasında buluşma noktası olan Ankara Tren Gar’ında
10:04’te bir patlama meydana gelmiş, 3 saniye sonra
50 metre mesafede ikinci bir patlama daha meydana
gelmiştir. İntihar eylemi neticesinde 2 örgüt mensubu
olmak üzere toplam 102 kişi hayatını kaybetmiş,
güvenlik kuvvetleri de dâhil olmak üzere 417 Türk
Vatandaşı yaralanmıştır.

On October 10, 2015, during the demonstration march
preparations organized by various non-governmental
organizations, an explosion occurred at the Ankara
Railway Station at 10:04, and a second explosion
occurred at 50 meters away after 3 seconds. As a result
of the suicide attack, a total of 102 people, including 2
members of the terrorist organization, lost their lives
and 417 Turkish citizens, including security forces, were
wounded.

Gaziantep Emniyet
Müdürlüğüne Yönelik
İntihar Saldırısı
01 Mayıs 2016 günü saat 09.30 sıralarında Gaziantep
İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik DEAŞ terör örgütü
mensuplarınca bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir.
Eylem neticesinde; 3 Polis Memuru hayatını
kaybederken, 26’sı Polis Memuru olmak üzere toplam
31 kişi yaralanmıştır.
Bombalı araç bariyerleri ezerek geçmek suretiyle
infilak etmiştir.

Suicide Attack against
Gaziantep Directorate
of Security
On May 01, 2016 around 09:30 a bombing attack was
Carried out against Gaziantep Provincial Directorate
Of Security by the members of the DEASH terrorist
Organization. As a result of the assault; three police
Officers lost their lives while, thirty-one people in total,
Including twenty-six police officers were wounded.
The bombed vehicle exploded after crossing the
Barriers.
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Gaziantep Polise Silahlı
Saldırı		 			
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 13
Temmuz 2016 günü DEAŞ terör örgütü mensuplarının
faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan
çalışmalarda;
DEAŞ terör örgütü mensubu
tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu Polis
Memuru Hüseyin GÜMÜŞ ağır yaralanmış, tedavisi
için kaldırıldığı hastanede 23 Temmuz 2016 tarihinde
hayatını kaybetmiştir.

Armed Assault Against
the Police in Gaziantep 		
				

Hüseyin GÜMÜŞ, police officer was heavily wounded
After the armed attack carried out by the member of the
DEASH terrorist organization during the investigations
Conducted by the officers of the Gaziantep Provincial
Directorate of Security on July 13, 2016 in order to
reveal The activities of the members of the DEASH
terrorist Organization.

Gaziantep İntihar
Eylemi		
20 Ağustos 2016 tarihinde saat 22.50 sıralarında
Gaziantep/Şahinbey İlçesi Beybahçe Mahallesindeki
Sokak
düğününde
“Canlı
Bomba
Eylemi”
gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen patlamada tamamı
sivil şahıslardan oluşan 56 kişi hayatını kaybetmiş, 94
kişi yaralanmıştır.

Gaziantep Suicide
Attack		
On August 20, 2016 around 22:50, a suicide bombing
attack was carried out in a street wedding ceremony in
the Beybahçe Quarter of Şahinbey District, Gaziantep.
As a result of the explosion fifty six people lost their
lives consisting of all civilians, and ninety four people
were wounded.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH

43

Gaziantep İntihar
Eylemi 				
Gaziantep’te olası muhtemel eylemlerin önüne
geçilmesi amacıyla 16 Ekim 2016 tarihinde saat
11.15 sıralarında başlatılan operasyonel çalışmalarda
Şahinbey İlçesi’nde bir hücre evi olduğu, buraya açık
kimlik bilgisi tespit edilemeyen bir şahıs tarafından
bir çanta bırakıldığı öğrenilmiştir. Hücre evine yönelik
olarak düzenlenen operasyon esnasında DEAŞ terör
örgütüne mensup bir şahıs tarafından intihar eylemi
gerçekleştirilmiştir. Eylem neticesinde; 3 Polis Memuru
hayatını kaybetmiş, 9 Polis Memuru ve 4 Suriye
uyruklu sivil yaralanmıştır.

Gaziantep Suicide
Attack 				
The intelligence regarding that suicide bombing
attacks would be conducted in Gaziantep by the
members of the DEASH terrorist organizations,
following the simultaneous armed attacks in many
locations especially targeting the organizations to
be held by the Alevi Kültür Derneği (Alevi Culture
Association) and HDP Provincial Presidencies, has
been collected
During the operations initiated on October 16, 2016
around 11:15 in order to prevent possible attacks in
Gaziantep, it has been learned that a cell house is
present in the address of “Şahinbey İlçesi Güneykent
Mah. 102/223 Sok. No:6 Zafer Evler Sitesi”, and a bag
was left here by a person whose identification could
not be determined. During the operation carried out
against the cell house, a suicide attack was carried out
by a person who is a member of the DEASH terrorist
organization. As a result of the attack, three polce
officers lost their lives, and nine police officers and
four people with Syrian nationalities were wounded.
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ÖRGÜTÜN ÜLKEMİZDE

GAZETECİLERE YÖNELİK SUİKAST EYLEMLERİ

DEASH’S ACTS OF SUICIDE
TOWARDS JOURNALISTS IN TURKEY
İbrahim ABDULKADİR ve
Firaz HAMADİ Suikastleri

İbrahim ABDULKADİR and
Firaz HAMADİ assasinations

El Cezire isimli haber ajansı
muhabirleri İbrahim Abdulkadir ve
Firaz HAMADİ, Şanlıurfa’da ikamet
ettikleri adreste DEAŞ terör örgüt
mensupları tarafından 30 Ekim
2015 tarihinde boğazları kesilmek
suretiyle öldürülmüştür. DEAŞ terör
örgütü sosyal medyadan yayınladığı
video görüntüsü ile olayı üstlendiğini
bildirmiştir.

On October 30, 2015, İbrahim
Abdulkadir and Firaz HAMADİ,
reporters of the news agency – Al
Jazeera were killed by their throats
slit off by the members of the DEASH
terrorist organization in the address
they were residing in Şanlıurfa. The
DEAS terrorist organization claimed
the responsibility of the incident by
the video clip they published through
the social media.

Naji ALJARF Suikastı 			
DEAŞ terör örgütü aleyhine belgesel sunan gazeteci Naji ALJARF, Gaziantep 28
Aralık 2015 tarihinde tabancayla başından vurulmak suretiyle öldürülmüştür.
Olayın faili Yusuf Hamed EŞVERİHİ; talimatı DEAŞ terör örgütü içerisinde
üst düzey komutan olan Muhammed isimli şahıstan aldığını ve eylemi
gerçekleştirdiğini kabul etmiştir.

Naji ALJARF Assasination

				

On December 28, 2015, Naji AlJARF, a journalist who was presenting
adocumentary against the DEASH terrorist organization was shot dead with a
handgun to his head. Yusuf Hamed EŞVERİHİ, the perpetrator of the incident,
acknowledged that he received the order from a person named Mohammad
who was a senior commander in the DEASH terrorist organization, and
conducted the attack.

Muhammed Zahir El ŞARKAT Suikastı

			

DEAŞ terör örgütü; Gaziantep’te Muhammed Zahir El ŞARKAT’ın öldürülmesini
üstlenerek, cinayeti örgüt karşıtı programlar sunduğu gerekçesiyle gerçekleştirdiğini
örgüt ile bağlantılı yayın yapan Amaq Haber Ajansında açıklamıştır.

Muhammed Zahir El ŞARKAT Assasination 			
The DEASH terrorist organization took the responsibility of the murder of Zahir El
ŞARKAT in Gaziantep, and announced that it has carried out the assasionation based on
he was presenting programs against the organization on the Amaq News Agency which
was making broadcasts in connection with the organization.
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ÖRGÜTÜN
SINIRIMIZI
TACİZ ETMESİ

VIOLATION OF
TURKEY’S BORDERS
BY DEASH TERRORIST
ORGANIZATION

Bölgedeki güçlü konumu, kendi düşünce ve
terör stratejine karşı aldığı önlemler sebebiyle
Türkiye’ye her fırsatta saldırma çabası içerisinde
olan DEAŞ, saldırılarına kendi tabanı nezdinde
meşruiyet sağlamak amacıyla yukarıda da ifade
edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Hükümetini ve organlarını “tağut”, vatandaşlarını
ve kamu görevlilerini ise “kafir” ilan etmiştir.

DEASH that seeks to attack Turkey in every
opportunity because of Turkey’s strong position
in the region, the measures that it adopts against
the organization’s strategy of mindset and terror,
declared the Republic of Turkey, its government
and its bodies as “taghut”, and its citizens
and government officials as “qafir (infidel)” as
mentioned above.

DEAŞ, Türkiye’de daima diğer Ortadoğu ülkelerinde
vuku bulabilen iç karışıklık ve otorite boşluğunu
yaratmak maksatlı eylemlerde bulunmuş, ancak
hiçbir zaman başarılı olamamıştır.

DEASH conducts attacks in Turkey aiming to
internal conflicts and authority gaps which can
always occur in the other Middle Eastern countries,
but has never been successful. ,

Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi ağırlıklı
olarak çok sayıda kişinin bulunduğu, toplumsal
fay hatlarını tetikleyebilecek alanlara yönelik
canlı bomba saldırıları düzenleyen DEAŞ, ayrıca
Türkiye’nin sınır illerine dönük roketatarlı ve
havanlı saldırılar gerçekleştirmiştir.

DEASH conducts suicide bombing attacks targeting
the areas where many people are present and can
trigger the sensitive points of the community just
like in the European countries, also carried out
attacks in the border cities of Turkey with rocket
launchers and mortars.

DEAŞ, Türkiye’de daima diğer Ortadoğu
ülkelerinde vuku bulabilen iç karışıklık
ve otorite boşluğunu yaratmak maksatlı
eylemlerde bulunmuş, ancak hiçbir
zaman başarılı olamamıştır.

DEASH has always conducted attacks
in Turkey for the purpose of creating
internal disorder and authority gap that
can occur in other Middle East countries,
but has never been successful

Türkiye, DEAŞ’ ın İşgal Ettiği Yerlerden
Gelenlere Kucak Açmıştır
Türkiye; 2011 sonrası Suriyede meydana gelen istikrarsızlık sonrası bölgede yuvalanan başta DEAŞ olmak
üzere diğer terör örgütlerinin ve rejim güçlerinin zulmünden kaçarak sığınan 3 milyonu aşkın Suriyeliye ve
200 bini aşkın Iraklıya ev sahipliği yapıyor.
Bugüne kadar 25 Milyar doların üzerinde harcama (sağlık,eğitim, barınma,sosyal yardımlar vs) yapılmıştır.

Turkey opened its arms to the people from
the areas that DEASH invaded.
Turkey has been hosting more than 3 million of Syrians and more than 200 thousand Iraqis who took refuge
by escaping the cruelty of primarily DEASH and other terrorist organizations nesting after the instability
occurred in Syria after 2011, and regime forces.
Until now over 25 billion USD have been sepent (health, education, housing, social benefits, etc.).
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TÜRKİYE’NİN

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ
İLE MÜCADELESİ
Selefi/Tekfiri bir anlayışa sahip olan DEAŞ terör örgütü,
Suriye ve Irak’taki otorite boşluğu, etnik/mezhepsel
kaos ve çatışmalı ortamdan faydalanarak bu ülkelerdeki
bazı alanları kontrol altına almıştır. DEAŞ’ın komşu
ülkelerdeki faaliyetleri karşısında hem ülke içinde
hem de ülke dışında gerekli tedbirleri alan Türkiye’ye
yönelik saldırıları DEAŞ’ın kurulması ile eş zamanlı
olarak başlamıştır.

TURKEY’S

FIGHT AGAINST THE
DEASH TERRORIST
ORGANIZATION
The DEASH terrorist organization who has a Salafi /
Taqfiri mindset benefitting the authority gap, ethnic
/ sectarian chaos and conflict environment in Syria
and Iraq has gained control of some areas in these
countries. Attacks against Turkey which has taken
the necessary measures both inside and outside the
country started simultaneously with the establishment
of DEASH.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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Elbetteki DEAŞ terör örgütü ile mücadelenin en önemli
kısmını önleme faaliyetleri oluşturmaktadır. Türkiye
bu kapsamda ülke içerisinde topluma yönelik sürdürülen
bilgilendirme faaliyetlerine ek olarak DEAŞ terör örgütüne
katılmak amacıyla transit olarak ülkeden geçenlere karşı da
mücadele etmektedir.
Arap Baharının devamı olarak Suriye’deki muhaliflerin,
demokratik taleplerini toplumsal gösterilerle duyurmak
istemesi üzerine rejim güçleri tarafından aşırı güç kullanılmış
ve Suriye İç Savaşı patlak vermiştir. Bu iç savaş ortamını fırsat
bilen terör örgütleri sosyal medyayı da kullanarak dünya
genelinde örgütlerine katılım için çağrılarda bulunmuşlardır.
Bu konuda en başarılı örgütlerden biri, maalesef DEAŞ terör
örgütüdür. Örgüte, dünyanın değişik bölgelerinden sayıları
binlerle ifade edilebilecek katılımlar gerçekleşmiştir.

Yabancı Terörist
Savaşçılar
Artan Yabancı Terörist Savaşçıları sorunu nedeniyle 2014
yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından
alınan 2178 sayılı kararda; YTS tanımlaması ve YTS’lerle
mücadelede işbirliği çağrısı yapılmıştır. 2178 sayılı kararda;
YTS, “kendi adlarına vatandaşlığında olduğu ya da yerleşik
olduğu devletten başka bir devlete, terörist eylemleri işlemek,
katılmak, hazırlamak, planlamak ya da terör eğitimi almak ya
da eğitim vermek amacıyla çatışma bölgelerine seyahat eden
bireyler olarak” tanımlanmıştır.
Yabancı Terörist Savaşçılar gözlemlendiğinde sorunlu aile
yapısına sahip oldukları, toplumda azınlık konumunda
bulundukları, eğitim seviyelerinin düşük olduğu, uzlaşmaya
kapalı oldukları, radikalleşmelerinin öncesinde dini
eğilimlerinin düşük olduğu, selefi dünya görüşüne sahip
oldukları, hızlı ve kolay radikalleştikleri görülmektedir.

Indeed, preventive activities form the most important part
of struggle against the DEASH terrorist organization. In
addition to the local informing activities being carried out
targeting the community in this regard, Turkey also keeps
working against to the people crossing the country in
transit in order to join to the DEASH terrorist organization.
Excessive force was used by the regime forces after the
oppent sections in Syria requested to publicize their
democratic demands as the continuation of the Arab
Spring and the Syrian Civil War broke out. The terrorist
organizations which saw the opportunity of this civil war
environment invite the people to joing their organizations
all around the world also by using the social media.
Unfortunately, the DEASH terrorist organization is one of
the most successful organizations in this issue. Participation
to the terrorist organization has taken place with numbers
reaching to thousands from the different regions of the
world.

FTF
In the resolution No. 2178 adopted by the United Nations
Security Council in 2014 because of the increasing Foreign
Terrorist Fighter problem, a call for ensuring the definition
of the FTF and cooperation in the combat against the
FTFs has been announced. In the resolution No. 2178,
FTF is defined as “individuals who travel to a State other
than their States of residence or nationality for the
purpose of the perpetration, planning, or preparation of
or participation in terrorist acts or providing or receiving
of terrorist training, including in connection with armed
conflict, and resolving to address this threat”.
When Foreign Terrorist Fighters are observed, it is seen
that they have a troubled family structure, they are minority
in the society, they have low level of education, they are
closed to reconciliation, they have low tendencies to
religion before the radicalization, they have a salafi world
view and that they are easily and quickly radicalized.
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YABANCI TERÖRİST
SAVAŞÇILARIN
TÜRKİYE ‘DEN ÇATIŞMA
BÖLGELERİNE GEÇİŞİ

TRANSITION OF THE
FOREIGN TERRORIST
FIGHTERS FROM
TURKEY TO THE
CONFLICT ZONE

Dünyanın birçok bölgesinden DEAŞ’a katılmaya
gelen yabancı terörist savaşçıların (YTS), Türkiye
üzerinden geçerek çatışma bölgelerine ulaşmaya
çalıştıkları görülmektedir.

It is being observed that the foreign terrorist
fighters (FTF) who come to join DEASH from many
areas of the world, try to reach to the conflict zone
passing through Turkey.

DEAŞ’ın komşu ülkelerdeki
faaliyetleri karşısında hem ülke
içinde hem de ülke dışında
gerekli tedbirleri alan Türkiye’ye
yönelik saldırıları DEAŞ’ın
kurulması ile eş zamanlı olarak
başlamıştır.

1.
2.
3.

Bu kişiler genellikle havayolu ile
İstanbul (Sabiha Gökçen ve Atatürk
Havalimanları) ve Antalya üzerinden
Türkiye’ye giriş yapmaktadır.
Ayrıca
bazılarının
Yunanistan,
Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan
üzerinden (Edirne, Ardahan, Artvin)
karayolu ile Türkiye’ye geldiği
anlaşılmaktadır.
Çok az olmakla beraber bir kısım YTS’nin
ise deniz yolu (İzmir ve Mersin) ile
geldiği ve Türkiye’yi transit ülke olarak
kullanmaya çalıştığı görülmektedir.

DEAŞ’ın komşu ülkelerdeki
faaliyetleri karşısında hem
ülke içinde hem de ülke
dışında gerekli tedbirleri alan
Türkiye’ye yönelik saldırıları
DEAŞ’ın kurulması ile eş
zamanlı olarak başlamıştır.

1.
2.
3.

These people usually enter Turkey via
airway through İstanbul (Sabiha Gökçen
and Atatürk Airports) and Antalya.
Also it is understood that some of
them come to Turkey via highway
through Greece, Bulgaria, Azerbaijan
and Georgia (Edirne, Ardahan, Artvin).

It is observed that although it’s very
few in numbers, some of the FTF
come to Turkey via maritime (İzmir
and Mersin) and try to use Turkey as a
transit country.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH

51

Türkiye’ye gelen bu kişilerin karayolu veya havayolunu kullanarak çatışma
bölgelerine yakın olan illere (Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa) gitmeye
çalıştıkları anlaşılmaktadır. Elde edilen bilgilerden Türkiye içerisindeki
seyahatlerde özellikle karayolunun tercih edildiği ortaya çıkmıştır.
Çatışma bölgelerine ulaşmaya çalışan YTS’lerin Türkiye’den geçerken
yakalanma ihtimallerine karşı alternatif güzergâhlar kullandıkları
bilinmektedir.
Bazı durumlarda bu kişilerin Türkiye’de turistik/iş amaçlı bulunduklarını
beyan ettikleri anlaşılmaktadır.
DEAŞ militanlarının da içinde bulunduğu YTS’lerle mücadelede, ilk
etapta uluslararası alanda işlevsel ve hızlı bir istihbarat işbirliğinin temin
edilmesinin şart olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda sorunun bulunduğu yerde çözülmesi kaynak ülkelerin,
Suriye’deki çatışma bölgelerine giderek daha da radikalleşme durumu
bulunan unsurlara yönelik ülkeden ayrılmalarını önleyici tedbirler
almalarının gerekli olduğu bilinmektedir.

YTS’lerin Türkiye’den
geçerken yakalanma
ihtimallerine karşı
alternatif güzergâhlar
kullandıkları
bilinmektedir. Bazı
durumlarda bu
kişilerin Türkiye’de
turistik/iş amaçlı
bulunduklarını
beyan ettikleri
anlaşılmaktadır.

Suriye’ye intikal eden şahısların, genellikle illegal yollardan bölgeye geçiş
yapmaları ve sahte dokümanlar kullanabilmeleri nedeniyle tespitlerinde
güçlükler yaşanabilmektedir. Bu durum uluslararası işbirliğini ve kaynak
ülkelerin gerekli tedbirleri almasının önemini ortaya koymaktadır.

It is understood that these people entering Turkey use the highway or the airway and try to reach to the
provinces close to the conflict zones (Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa). It is revealed from the acquired
information that the highway is primarily preferred for travels within Turkey.
It is known that the FTFs trying to cross to the conflict zones, are using alternative routes against the possibility
of being arrested while crossing through Turkey.
It is understood that in some cases these people declare that they stay in Turkey for tourism / business
purposes.

YTS’lerin Türkiye’den
geçerken yakalanma
ihtimallerine karşı alternatif
güzergâhlar kullandıkları
bilinmektedir. Bazı
durumlarda bu kişilerin
Türkiye’de turistik/iş amaçlı
bulunduklarını beyan ettikleri
anlaşılmaktadır.
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It appears that for the purpose of the combat against
the FTFs which includes the DEASH militants at first it is
necessary to establish a functional and quick intelligence
cooperation in the international environment.
Besies, it is known that the source countries where
the problem should be solved in place, should adopt
preventive measures to prevent people from leaving their
countries and crossing into the conflict zones in Syria and
becoming even more radicalized.
The difficulties may be experienced during the detection
of the people crossing into Syria, since they generally
enter the area through illegal methods and they may be
using fake documents. This situation demonstrates the
importance of international cooperation and the necessary
measures that should be taen by the source countries.

YTS’lerle Mücadelede Atılan
Somut Adımlar
Türkiye yabancı terörist savaşçılar ile mücadelede hem ülke içerisinde hem de uluslararası alanda en üst
düzeyde mücadele ve işbirliğini ortaya koymuş, DEAŞ’ı 2013 yılında bakanlar kurulu kararıyla terör örgütü
olarak kabul etmiştir.
Bu örgütün ülkemizde eleman kazanmaya yönelik faaliyetleri başta olmak üzere, sınırlarımızın çatışma
bölgelerine yakın olmasından kaynaklanan (transit ülke) geçişlere karşı etkin tedbirler almıştır.

Concrete Steps in Struggling
Against the FTFs
Turkey has demonstrated effort and cooperation at the highest level in the struggle against the foreign
terrorist fighters both at national and international level and recognized DEASH as a terrorist organization
upon the decision of the Council of Ministers in 2013.
Turkey has adopted effective measures against primarily activities of this terrorist organization to recruit
members in our country, in particular and crossings (transit) through our country due to its borders that are
close to the conflict zone.

12 Dernek
Kapatılmıştır

12 Associations
are Closed

DEAŞ terör örgütü ile iltisaki ve irtibatı olduğu
belirlenen 12 dernek kapatılarak faaliyetlerine son
verilmiştir.

12 associations established to be affiliated and have
contact with the DEASH terrorist organization have
been closed and activities have been prevented.

2.564 Sosyal
Medya Hesabına
İşlem Yapılmıştır

2.564 Social Media
Accounts Were
Investigated

DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında;

Within the scope of the sturggle against the DEASH
terrorist organization;

Örgütün sosyal medya aracılığı ile propaganda
yapmasını ve müzahir kitle oluşturularak eleman
kazanmasını engellemek amacıyla 2.564 sosyal
medya (facebook, twitter, vb) hesabı kapatılarak adli
işlem süreci başlatılmıştır.

2,564 social media (facebook, twitter, etc.) accounts
have been closed and judicial proceedings have
been initiated in order to prevent the terrorist
organization to make propaganda and recruit
members by creating a supporting crowd.
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3.840’ı yabancı
uyruklu olmak
üzere 9.350 YTS
Gözaltına alınmış,
1.337’si yabancı
uyruklu 3.069 kişi
tutuklanmıştır.
EMNİYET + JANDARMA
POLICE +GENDARMERIE
GÖZALTI / CUSTODY

TUTUKLU / ARRESTED

2017 YILI
YEAR 2017

2017 YILI
YEAR 2017

2011-2017 TOPLAM
2011-2017 TOTAL

2.179

3.515

9.350

(1.073 yabancı)
(1,073 foreigners)

(1.540 yabancı)
(1,540 foreigners)

(3.840 yabancı)
(3,840 foreigners)

650

1.428
(718 yabancı)
(718 foreigners)

3.069
(1.337 yabancı)
(1,337 foreigners)

(366 yabancı)
(366 foreigners)

19 Mayıs 2016’ta sözde Türkiye emir’i Yunus Durmaz
etkisiz hale getirilmiştir.
Ayrıca ülke genelinde DEAŞ’a yönelik planlı
operasyonlar yapılmaktadır. 5 Şubat 2017 tarihinde 29
ilde gerçekleştirilen operasyonda 763 kişi aynı anda
gözaltına alınmıştır.
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9,350 FTFs are
taken into custody,
including 3,840
foreigners, and
3,069 of them are
arrested, including
1,337 foreigners.

On May 19, 2016, Yunus Durmaz, the so-called commander
of Turkey was neutralized.
Besides, planned operations are being conducted against
DEASH around the whole country. 763 persons were
arrested simultaneously as a result of the operation
conducted in 29 Provinces on February 5, 2017

33 İlde 66 Noktada
Risk Analiz Birimleri
Oluşturulmuştur

Risk Analysis Units
were established
in 66 Points in 33
Cities

2014 Nisan ayında hazırlanan Yabancı Terörist
Savaşçılar konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile
hava ve kara hudut kapıları ile otogarlarda görevli
Risk Analiz Grupları oluşturulmuştur.

Risk Analysis Groups serving at the airway and land
border gates were established upon the Ministry of
Interior’s Circular on Foreign Fighters issued in April,
2014.
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YTS’lerin gerek Türkiye’den çatışma bölgelerine geçişleri, gerekse
ülkelerine geri dönüşleri esnasında ortaya çıkarabilecekleri güvenlik
tehdidinin önüne geçmek amacıyla otogar, kara, deniz ve hava hudut
kapıları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler olmak üzere 33
ilde 66 noktada Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki TEM/
İSTİHBARAT/KOM birimlerinden oluşan ekipler marifetiyle Risk Analiz
Birimleri görevini ifa etmektedir.
Şüphelenilen kişilere Türkiye’ye geliş amacı, nerede kalacağı, yanında
taşıdığı para miktarı, dönüş bileti alıp almadığı, daha önce Türkiye’ye ya
da Ortadoğu ülkelerine gidip gitmediği gibi sorular yöneltilmektedir.
Söz konusu görüşmeler sonunda DEAŞ ile bağlantılı olabileceği
değerlendirilen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmemekte ve
bunlar geldikleri ülkeye geri gönderilmektedir.

The Risk Analysis Units which are performing their tasks in 66 points
within 33 cities in the land, sea and airway border gates and in
the locations where the population is crowded through the teams
consisting of COUNTER-TERRORISM / INTELLIGENCE / COUNTERSMUGGLING AND ORGANIZED CRIME units under Turkish National
Police in order to prevent the security threats that the FTFs may creat
during the transit from Turkey to the conflict zones and returning
their countries.
Suspected people are questioned of their purpose of visit toTurkey,
their accomadation, the amount of money they carry, whether they
have purchased the return ticket or not, whether they have been to
Turkey or Middle Eastern countries before. After these interviews
the people who are considered to be affiliated with DEASH are not
permitted to enter the country and sent back to the country of origin

Çatışma bölgelerine
geçiş faaliyetlerinin
engellenmesi için
ülkemizdeki belirli
havalimanlarında ve
otobüs terminallerinde
risk analiz grup/ekipleri
oluşturulmuş olup,
çatışma bölgeleriyle
bağlantılı şahısların
tespiti için güvenlik
birimleri tarafından
“risk analizi” çalışmaları
yapılmaktadır.

In order to prevent
the transits to the
conflict zones, Risk
analysis groups have
been established at
certain airports and bus
terminals. The security
units are performing
“risk analysis” activities
in order to detect
persons affiliated with
conflict zones
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Risk Analiz Birimleri
17.500 yabancı
şüpheli şahıs kontrol
edilmiş, 4550’si sınır
dışı edilmiştir

Risk Analysis Units
checked 17,500 foreign
suspected people, and
4,550 of them have been
deported

Risk analiz grupları tarafından 07
Haziran 2017’ye kadar; Türkiye’ye
giriş yapmak isteyen yaklaşık 17.500
yabancı şüpheli şahıs kontrol edilmiş,
bunlardan 10.232’si özel mülakata
tabi tutulmuş ve 4.550’si hakkında
ise geri gönderme (inad)/sınır dışı
(deport) işlemleri uygulanmıştır.

Up to June 07, 2017, approximately
17,500 foreign suspects who
requested to enter Turkey
were checked, 10,232 of them
are interviewed privately
andrepatriation (inad) / deport
procedures have been applied on
4,550 of them by the risk analysis
groups.

Terörist faaliyetlere yönelik özellikle Terörle
Mücadele ve İstihbarat birimlerinden oluşan Risk
Analiz Birimleri tarafından tespit edilerek yakalanan
YTS’ler, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan adli
işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına
sevk edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca
adli işlem yapılması uygun bulunmayanlar ya da
adli işlemler neticesi serbest bırakılan şahıslar ise
sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüklerine
teslim edilmektedir.
Risk analiz grupları tarafından 07 Haziran 2017’ye
kadar; Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yaklaşık 17.500
yabancı şüpheli şahıs kontrol edilmiş, bunlardan
10.232’si özel mülakata tabi tutulmuş ve 4.550’si
hakkında ise geri gönderme (inad)/sınır dışı (deport)
işlemleri uygulanmıştır.
Ayrıca bölgeye farklı saiklerle (insani yardım vb.) de
geçişler yapılabilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz
üzerinden Suriye’ye geçtikleri belirtilen şahısların
radikal faaliyetlerle bağlantılarının bulunup
bulunmadığının sorgulanması ve söz konusu şahısların
seyahatlerinin engellenmesinin, kaynağında (kendi
ülkesinde) başlaması gerekmektedir. Nitekim
son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin, radikal
faaliyetlerde bulunmak ve ardından geri dönerek
ülke içinde terörist saldırı gerçekleştirmek niyetinde
olduklarından şüphelendikleri bazı unsurların
ülkelerinden ayrılarak Türkiye’ye gidişlerine engel
olduğu görülmektedir.
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The FTFs identified and arrested by the Risk
Analysis Units consisting of especially Counterterrorism and Intelligence units, are being sent to
the Chief Public Prosecutor’s Offices in for judicial
proceedings for the crime of “Being a Member of
a Terrorist Organization”. Those not eligible for
judicial proceedings or the ones that are released
following the judicial proceedings conducted by the
Chief Public Prosecutor Offices, are transferred to
the Provincial Directorates of Migration in order to
be deported.
Up to June 07, 2017, approximately 17,500 foreign
suspects who requested to enter Turkey were
checked, 10,232 of them are interviewed privately
andrepatriation (inad) / deport procedures have
been applied on 4,550 of them by the risk analysis
groups..
Besides, transitions to the region can be carried out
with different motives (humanitarian aid, etc.). In this
context, it is necessary to carry out the questioning
regarding whether the people who are found to
enter Syria through our country are affiliated with
radical activitesi or not and initiate the obstruction
of these individuals’ travels in the source country
(their countries). As a matter of fact, recently, it
has been observed that some European countries
prevent some groups to leave the country and enter
to Turkey due to suspicions that they have intention
to carry out radical activities and conduct terrorist
attacks after their return.

Çatışma Bölgelerine
gitmeye çalışan 99
Ülkeden 4.957 Kişi
yakalanarak Sınır Dışı
Edilmiştir.

4,957 Individuals
from 99 Countries
seeking to cross the
Conflict Zones Have
Been Arrested And
Deported.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2017 tarihli
istatistiki verilerine göre, 2011 yılından itibaren
4.957 yabancı uyruklu şahsın çatışma bölgelerine
gitmeye çalışırken sınır illerinde yakalanan/sınır
dışı edilen yabancılar listesinde yer aldığı tespit
edilmiştir.

According to the statistical data dated 16.06.2017 of
the General Directorate of Migration Management,
4,957 foreign individuals were established to be
listed as the foreigners who were arrested /
deported at the border cities while trying to cross
the conflict zones.

SINIR DIŞI EDİLEN / DEPORTATION INFORMATION
AB ÜYESİ İLK 10 ÜLKE / TOP 10 EU COUNTRIES
UYRUĞU / NATIONALITY

TOPLAM
TOTAL

İLK 10 ÜLKE / TOP 10 COUNTRIES
UYRUĞU / NATIONALITY

TOPLAM
TOTAL

FRANSA / FRANCE

252

RUSYA / RUSSIA

804

ALMANYA / GERMANY

133

ENDONEZYA / INDONESIA

435

BİRLEŞİK KRALLIK /
UNITED KINGDOM

106

TACİKİSTAN / TAJIKISTAN

308

IRAK / IRAQ

278

İSVEÇ / SWEEDEN
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FRANSA / FRANCE

254

BELÇİKA / BELGIUM

37

AZERBAYCAN / AZERBAIJAN

252

AVUSTURYA / AUSTRIA

31

FAS / FAS

183

DANİMARKA / DENMARK

23

MISIR / EGYPT

150

HOLLANDA / HOLLAND

22

BULGARİSTAN / BULGARIA

21

SUUDİ ARABİSTAN /
SAUDI ARABIA

141

İSPANYA / SPAIN

21

ALMANYA / GERMANY

133

DİĞER / OTHER

71

DİĞER / OTHER

2.019

TOPLAM /TOTAL

772

TOPLAM /TOTAL

4.957
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146 Ülkeden 53.781
Kişiye Giriş Yasağı
Konulmuştur

53,781 Individuals
from 146 Countries
were put on the
no-entry list

53.781 yabancı uyruklu şahsın uluslararası
terörizmle bağlantılı oldukları ve çatışma
bölgelerine geçebileceği şüphesiyle haklarında
yurda giriş yasağı kararı alındığı görülmektedir.

It is seen that 53,781 individuals have been put
on the no-entry list due to being affiliated with
terrorism and since they may cross the conflict
zones

GİRİŞ YASAĞI KONULAN / BAN INFORMATION
AB ÜYESİ İLK 10 ÜLKE / TOP 10 EU COUNTRIES
ÜLKELER /NATIONALITY

TOPLAM
TOTAL

FRANSA / FRANCE

2.622

BELÇİKA / BELGIUM

1.519

BİRLEŞİK KRALLIK /
UNITED KINGDOM

ÜLKELER / NATIONALITY

TOPLAM
TOTAL

SUUDİ ARABİSTAN /
SAUDI ARABIA

7.523

TUNUS / TUNUS

4.605

RUSYA FEDERASYONU /
RUSSIAN FEDERATION

4.128

ALMANYA / GERMANY

657

FAS / FAS

2.831

HOLLANDA / HOLLAND

520

TACİKİSTAN / TAJIKISTAN

2.651

İSPANYA / SPAIN

325

FRANSA / FRANCE

2.622

İSVEÇ / SWEEDEN

300

IRAK / IRAQ

2.085

DANİMARKA / DANMARK

196

KAZAKİSTAN / KAZAKISTAN

1.914

AVUSTURYA / AUSTRIA

153

AZERBAYCAN / AZERBAIJAN

1.677

BULGARİSTAN / BULGARIA

77

BELÇİKA / BELGIUM

1.519

DİĞER / OTHER

387

DİĞER / OTHER

22.226

TOPLAM / TOTAL

53.781

TOPLAM / TOTAL
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1.172

İLK 10 ÜLKE / TOP 10 COUNTRIES

7.928

Sınırlarda Fiziki
Güvenlik Engel
Tedbirleri
Artırılmıştır

The Physical
Security Preventive
Measures are
increased at borders

Risk analiz birimlerine ek olarak illegal sınır geçişlerinin
engellenmesi amacıyla sınır bölgelerinde devriye
hizmetleri artırılmıştır. Fiziki engellerin ve güvenlik
teknolojilerinin modernizasyonu devam etmektedir.

In addition to the Risk Analysis Units, the patrol
services have been increased at borders in order to
prevent illegal border corssings. The modernization
of the physical obstacles and security technologies
continues.

T Ü R K İ Y E’N İ N D E A Ş İ L E M Ü CA D E L E S İ

911 km’lik Suriye sınırının mevcut fiziki güvenlik
tedbirlerinin yanında Hatay, Reyhanlı, Suriye sınırında
32 km’lik alanda duvar ve dikenli tel yapımı,
Ağrı, Iğdır, İran sınırında 144 km’lik duvar ve güvenlik
yol yapım çalışmaları devam etmekte olup Ekim 2017
itibariyle tamamlanacaktır. Bu sayede sınırlarımızdan
başta Bu sayede sınırlarımızdan başta YTS’ler olmak
üzere diğer terör örgütü mensubu girmesi ve kaçakçılık
yoluyla terörün finansmanına katkı sağlanması büyük
oranda engellenecektir

Wall and barbed wire construction in the area of 32
km of Hatay, Reyhanlı, Syria border along with the
current physical security measures of the 911 km of
Syrian border.
The 144 km of wall and security route construction
continue in the Ağrı, Iğdır, Iran border and it will
be completed by October 2017. Thanks to this, it
will contribute greatly to preventing the entry of
terrorist organization member, especially DEASH and
the funding of terrorism through smuggling.

Göç Akımına Karşı
Alınan Tedbirlerle
YTS’lerin Geçişi de
Engellenmiştir

The Transits of
FTFs Are Blocked
Through The
Measures Against
The migration flow

Türkiye fiziki sınır güvenliğinin sağlamlaştırılarak
Suriye’ye geçmek üzere olan veya Suriye’den
Türkiye’ye geçmeye çalışan teröristlerin sınır hattında
yakalanması sağlanmıştır.

Turkey has strenghtened its physical border security
and arrested terrorists that have been on the brink
of crossing to Syria or attempted to cross from Syria
to Turkey.

Mart 2015 öncesi Yunan Adalarına günlük geçen
düzensiz göçmen sayısı 7.000’lerden alınan tedbirlerle
40’lı rakamlara inmiştir.

While the daily number of irregular migrants crossing
the Greek Islands was 7.000 before 2015, this number
decreased to around 40 following the measures.

2011’den bugüne kadar 162.000’i denizlerde olmak
üzere 574.000 düzensiz göçmen ve 15.155 organizatör
yakalanmıştır.

From 2011 to the present time, 574.000 irregular
migrants, 162.000 of whom have been out of seaway,
and 15.1555 organizers have been arrested.

Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünce
Türkiye’ye Yolcu Bilgi
Sistemi Kurulmuştur

Directorate General of
Migration Management
Established the
Information System on
Passengers to Turkey

Türkiye’ye sehayet eden tüm yolcuların API/PNR
bilgilerinin toplanacağı bu sistem sayesinde
YTS’lerin sehayetleri engellenebilmektedir.

The travels of FTFs can be prevented by virtue
of this system in which API/PNR data of all
passengers travelling to Turkey are collected.
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22 ÖNEMLİ
TERÖR EYLEMİ
ENGELLENMİŞTİR

22 MAJOR TERROR
ATTACKS WERE
PREVENTED

Yürütülen istihbari çalışma ve yapılan operasyonlarla
2016 yılında 22 önemli terör eylemi engellenmiştir.

As a result of the intelligence activities and
operations, 22 major terror attacks were prevented
in 2016.

10 Patlayıcı,
5 Eylem Yapacak Terörist,
7 Canlı Bomba/Şüphelisi

10 Explosives,
5 Terrorist that would conduct an attack,
7 Suicide Bombers/Suspects

Uluslararası terörizmle bağlantılı olan ve Suriye’deki
çatışma bölgelerine geçeceği bildirilen yabancılar
hakkında Türkiye tarafından vatandaşlarına en fazla
giriş yasağı konulan ülkeler; Tunus, Suudi Arabistan,
Kazakistan, Fransa, Rusya ve Belçika’dır. En fazla
vatandaşı çatışma bölgelerine gitmeye çalışırken
Suriye’ye sınır illerinde yakalanan/sınır dışı edilen
ülkeler ise Rusya, Fransa, İran, Libya ve Azerbaycan
şeklinde sıralanmaktadır.
DEAŞ terör örgütü, Gaziantep/Şahinbey, Şanlıurfa/
Suruç ve Ankara Gar saldırıları gibi ülke içinde
gerçekleştirdiği bombalı eylemler vasıtasıyla ülke
içinde kutuplaşma ve karışıklık yaratarak kendisine
zemin hazırlama arayışı içinde olmuştur.

DEAŞ
terör
örgütü,ülke
içinde
gerçekleştirdiği
bombalı
eylemler
vasıtasıyla ülke içinde kutuplaşma ve
karışıklık yaratarak kendisine zemin
hazırlama arayışı içinde olmuştur.
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The top countries of individuals put on the no-entry
list due to being affiliated with international
terrorism and reported to travel into the conflict
zones in Syria are; Tunisia, Saudi Arabia, Kazakhstan,
France, Russia and Belgium. The top countries of
individuals arrested / deported while trying to cross
the conflict zones in the Provinces next to Syria are
Russia, France, Iran, Libya and Azerbaijan.
The DEASH terrorist organization has been
seeking to create a base for itself by generating
a polarization and conflict within the country
through the bombing attacks such as Gaziantep/
Şahinbey, Şanlıurfa/ Suruç and Railway Station.

The DEASH terrorist organization
has been seeking to create a base for
itself by generating a polarization and
conflicts within the country through
the bombing attacks

Bunun yanı sıra örgüt, İstanbul/Sultanahmet
ve Taksim saldırıları ile “Türkiye’de turistlerin
can güvenliğinin olmadığı” algısı oluşturma
ve Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde
ekonomik ve siyasi olarak zor duruma düşürme
amaçlı eylemler gerçekleştirmiştir.
Bu doğrultuda, DEAŞ terör örgütünün ülke içinde
ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güvenliğini
tehdit edici faaliyetlerinin engellenmesine yönelik
24.08.2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı
başlatılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine
yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevapsız
kalmayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

In addition to this, the organization conducted
attacks aiming to create such an image that “the
lives of tourists are not safe in Turkey” and putting
Turkey in a problematic situation economically and
politically at international public opinion through
the İstanbul/Sultanahmet and Taksim attacks.In this
line, the Euphrates Shield operation was initiated
on 24.08.2016 aiming to prevent the activities of
the DEASH terrorist organization that pose a threat
inside the country and in the Northern Syria and it
has been announced to the whole world that the
attacks conducted against Turkey will not be left
unresponded.

TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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Yol Kontrol ve
Arama Noktaları
Artırılmıştır

Road Control
and Search
Points were
Increased

Şüpheli şahıslara yönelik 81 İl giriş ve çıkışlarında kurulan
yol kontrol ve arama noktalarında da örgütle mücadele
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede Türkiye’nin
transit ülke konumundan faydalanarak çatışma bölgelerine
geçmek isteyen YTS’lere yakalanarak gerekli yasal işlemler
yapılmaktadır.

The necessary efforts for struggling against this terrorist
organization are also being made in the road control and
search points estalibhsed against the suspected individuals
at the entrance and exits of 81 provinces. Along with this,
necessary judicial proceedings are made against the FTFs
wishing to cross the conflict zone by benefitting from
Turkey’s position as the transit country.

Kaynak Ülkeler
Üzerine Düşeni
Yapmıyor

The Source Countries
are not doing their
shares

Kaynak ülkelerden şüpheli şahısların sehayetleri öncesinde
aktif ve detaylı paylaşım yapılmamaktadır.

The source countries don’t make their active and detailed
sharings prior to travels of the suspicious persons.

Türkiye’nin YTS olma potansiyeli bulunan şahısları tespit
edip geldikleri ülkeye geri gönderme işlemini yapmasına
rağmen, kaynak ülkelerde bu şahısların oluşturduğu
tehdidin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir.

Although Turkey detects potential FTF persons and
repatriates them to their source country, source countries
are observed not to sufficiently pay attention to the threat
that these persons pose.

Örnek: İbrahim EL BAKRAOUİ
ve Ömer İSMAİL MOSTEFAİ Olayı

An example: Incident of Ibrahim
AL BAKRAOUI and Omar ISMAEL
MOSTEFAI

Türkiye Paris saldırısından önce Fransa Hükümetini Aralık
2014 ve Haziran 2015’de iki kez uyarmasına karşın gerekli
adımlar atılmasında yetersiz kalmıştır.

Although Turkey warned the French Government twice in
December 2014 and June 2015 before the attack in Paris,
French Government failed to take tge necessary mesaures.

Aynı şekilde Mart 2016 Brüksel Havalimanı saldırısı
öncesinde hem Belçika hem Hollanda makamları Türkiye
tarafından uyarılmıştır. Ama yine bir adım atılmamıştır.

Similarly, authorities of Belgium and the Netherlands were
warned by Turkey prior to the attack at Brussels Airport in
March 2016,. However, no steps were taken, neither.

T Ü R K İ Y E’N İ N D E A Ş İ L E M Ü CA D E L E S İ

İncirlik Üssü 24 Temmuz 2015’te savaş ve savaş-dışı amaçlarla kullanılmak üzere koalisyona ait insanlı ve insansız
hava araçlarına açılmıştır. Türkiye 24 Ağustos 2015’te
resmen koalisyonun bir üyesi olmuş, 28 Ağustos’ta da ilk
ortak hava harekâtı gerçekleştirilmiştir. Ek olarak ABD ile
beraber eğit-donat programı kapsamında Suriye’de DEAŞ’e
karşı savaşmak üzere ılımlı muhaliflere eğitim verilmiştir.

the Incirlik Airbase was opened for manned nad unmanned
aerial vehicles of the Coalition in order to be used within
and out of war on July 24, 2015. Turkey became an official
member of the Coalition on August 24, 2015 and the first
joint air operation was performed on August 28. Besides,
Turkey provided the moderate opponents in Syria against
DEASH within the framework of the training and equipping
programme along with the USA

Fırat Kalkanı Operasyonundan Sonra
Cerablus Bölgesine 44.106 ve Diğer
Alanlara da 145.000’in Üzerinde
Suriyeli Geri Dönüş Yapmıştır

More Than 44.106 Syrians Returned
to Jarabulus and More Than 145.000
of Them Returned to Other Areas
After the Euphrates Shield Operation.

Türkiye Cumhuriyetinin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ
terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını
önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine
imkan vermek ve Harekatın gerçekleştirildiği bölgede huzur
ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak
maksadıyla başlatılan ve yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı yedi
ay (216 gün) sürmüş, 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında sona erdiği
duyurulmuştur. Harekat kapsamında; Cerablus, Rai, Dabık,
Kabasin, El Bab gibi yüksek önemi haiz yerleşim yerleri DEAŞ
terör örgütünden arındırılmıştır. Harekat sonucu;

In the region where the operation took place in order to
ensure the border security of the Republic of Turkey, to prevent
the threats and attacks of the DEASH terrorist organization
against our country, to allow the displaced Syrians to
return their countries and to help them maintain their lives
peacefully and in a secure way in the operation zone, the
Euphrates Shield Operation was initiated and carried out for
seven months (216 days) and was announced to be ended
following the National Security Council meeting hel on March
29, 2017. Within the scope of the operation; the settlement
areas carrying a high importance such as Jarabulus, Rai, Dabik,
Kabasin was cleaned form DEASH terrorist organization, as a
result of the operation;

71 Türk askeri şehit düşmüş, 2647’si ölü olmak üzere 3060
DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
DEAŞ terör örgütü, Fırat Kalkanı Harekatı ile Dabık, El
Bab, Rai, Cerablus başta olmak üzere kayda değer toprak
ve Yabancı terörist savaşçıların Suriye’ye girişinin büyük
oranda engellenmesi ve düzenlenen başarılı operasyonlar
neticesinde eleman kaybına uğramıştır. Güvenlik güçlerinin
gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve Fırat Kalkanı
Harekatı sebebiyle Türkiye, DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir
el-Bağdadi ve terör örgütünün yayınlarınca sürekli olarak
hedef gösterilmiştir.
Terör örgütü yayınlarınca, Türkiye’deki devlet erkanı, askerpolis başta olmak üzere kamu görevlileri, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları daima DEAŞ mensuplarının hedefi haline
getirilmiştir.

71 Turkish soldiers were martyred, and 3,060 members of the
DEASH terrorist organization were been neutralized, including
2,647 deads.
The DEASH terrorist organization has lost significant lands of
territory, primarily Dabiq, Al-Bab, Rai, Jarabulus and members
– due to the blocking of the foreign terrorist fighters
from crossing into Syria and with the successful operations
conducted – with the Euphrates Shield Operation. Turkey has
been consistently shown as a target by Abubakr al-Baghdadi
and the publications of the terrorist organization because of
the successful operations that the security forces conducted
and the Euphrates Shield Operation
The state authorities, government officials, especially the
soldiers and police officers, the citizens of the Republic
of Turkey have always been presented as targets by the
publications of the terrorist organization to the members of
DEASH.
TURKEY’S FIGHT AGAINTS DEASH
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Örnek vermek gerekirse DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir
el-Bağdadi, 03.11.2016 tarihinde yayımlanan açıklamasında;
“Türkiye’nin, DEAŞ’ın kafirlerle olan savaşından yararlanarak
kendilerine saldırdığı, artık Türkiye’nin DEAŞ eylemleri
kapsamına girdiği, (sözde) mücahidlerin Türkiye'yi korkuya
ve dehşete boğması gerektiği” ifadelerini kullanmıştır.
Aynı isim DEAŞ yayın organlarından Rumiyah Dergisinin
Kasım 2016 ayı sayısında; “DEAŞ’lıların Türkiye (sözde)
tağutuna ve mürtedlerine saldırmaları gerektiği, öncelikli
hedeflerin (sözde) küfrün önderleri ve tağut başkanları
olduğu, sonrasında asker, polis ve hakimlerin geldiği,
Örgüt mensuplarının bulundukları yerde sözde tağutların
âlimlerine, destekçilerine, onunla dostluk kuran diğer
partilerin üyelerine saldırmaları gerektiği, Batı ülkelerinin
vatandaşlarının da öldürülmesinin önemli olduğu” şeklinde
ifadelerde bulunmuştur.

For instance, Abubakr al-Baghdadi, the leader of the DEASH
terrorist organization stated the following issues in his
statement on 03.11.2016; “Turkey by taking advantage of
the war that DEASH carries out with the infidels, attacked
themselves, from now on Turkey will be under the activity zone
of DEASH, the (so-called) mujahideen must plunge Turkey
into fear and terror.” The same person used the following
words in the Rumiyah Journal, one of the publications of
DEASH; “The followers of DEASH must attack the (so-called)
taghut and murtads of Turkey, their primary targets are the
leaders of the (so-called) blasphemy and the taghut heads,
after that soldiers, police officers and judges are in line, and
they should attack to the scholars, supporters, members of
the other friendly parties of the (so-called) taghuts should
be attacked. It is also important to kill the citizens of the
Western countries”.

Bu kapsamda, tüm propaganda organları eliyle mensuplarını
Türkiye'ye yönelik saldırılara teşvik eden örgüt, 2017 yılbaşı
gecesinin ilk saatlerinde Fırat Kalkanı Harekâtı’nın (sözde)
intikamını almak gerekçesiyle İstanbul/Ortaköy'de bulunan
bir gece kulübüne yönelik olarak 39 kişinin hayatını kaybettiği
terör saldırısını gerçekleştirmiştir.

In this context, the terrorist organization which encourages its
members to attack against Turkey through all its propaganda
bodies carried out a terrorist attack in the first hours of
first day of 2017 where 39 individuals lost their lives in a
nightclub located in Ortaköy-İstanbul in order to avenge the
Euphrates Shield Operation.

Türkiye, DEAŞ’a Karşı
Oluşturulan Uluslararası
Koalisyonu Destekleyen En
Önemli Ülkelerden Biridir

Turkey Is One Of The Most
Important Countries That
Supports The International
Coalition Constituted
Against DEASH

Türkiye DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon
içerisinde yer almakta, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda
koalisyona askeri-lojistik destek vermektedir. DEAŞ’a karşı
Uluslararası Koalisyon içerisinde önemli roller üstlenen
Türkiye, koalisyon uçaklarına açtığı hava üsleri ve bilfiil kendi
katıldığı hava operasyonları vasıtasıyla DEAŞ terör örgütüne
karşı mücadelede en ön sıralarda bulunmaktadır.

Turkey takes part in the international coalition force formed
against DEASH and provides military-logistic support to the
operations carried out against DEASH. Turkey, undertaking
heavy responsibilities within the International Coalition
Against DEASH, is in the spearhead of the fight against
DEASH terrorist organization through the airbases offered to
the coalition fighter planes and its very own air operations.
Holding the co-chair of the Foreign Terrorist Fighters
Working Group under the coalition, Turkey also provide
leadership in this field at the international platform. Actively
working for cutting off the finance and member acquisition
routes of DEASH, Turkey is about to finish the construction
of a 911 km of wall designed to protect the Syrian border.

Koalisyona bağlı Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubunun
eş başkanlığını yürüten Türkiye, bu alanda da uluslararası
topluma liderlik etmektedir. DEAŞ’ın finansman ve eleman
kazanma yollarını kesmek konusunda aktif çaba gösteren
Türkiye, Suriye sınırının korunması amacıyla projelendirdiği
911 km’lik duvarın imarını bitirmek üzeredir.
Türkiye içerisinde DEAŞ adına faaliyet yürüten, örgüte
katılmayı teşvik eden veya Türkiye’den Suriye ve Irak’a
geçiş yapmaya çalışan şahıslara yönelik güvenlik güçlerince
yapılan operasyonlar, hem Türkiye’nin hem de bölge ve dünya
ülkelerinin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır.
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The operations carried out by the security forces against
individuals who conduct activities on behalf of DEASH and
encourage people to joing the terrorist organization or
seek to cross into Syria and Iraq over Turkey make a great
contribution to the security of both regional and global
countries.

SINIR ALANINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER
NEUTRALIZED TERRORISTS IN THE BORDER AREA
İL/ CITY

ÖLÜ / DEAD

SAĞ / ALIVE

Şanlıurfa

2

2

Kilis

1

TESLİM/ SURRENDER

TOPLAM / TOTAL
4

85

86

Gaziantep

29

Hatay

13

13

Şırnak

2

2

GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL

3

131

1

1

30

135

Terörizmle
Mücadelede
Uluslararası İşbirliği

International
Cooperation in The
Struggle Against
Terrorism

Türkiye, terörizmle mücadeleye tek taraflı yaklaşmamış,
tüm terör örgütleriyle küresel bazda uluslararası işbirliği
sağlanarak mücadele edilmesi gerektiğine sürekli vurgu
yapmıştır. Türkiye bu niyetini terörizmle mücadele için
oluşturulan uluslararası oluşumlara katkı sağlayarak
göstermektedir.

Turkey did not approach unilaterally to counterterrorism, and constantly emphasized that it needs
to be carried out at a global base by ensuring
an international cooperation. Turkey demonstrates
this intention by making contributions to the
international bodies that are estabiished for
counter- terrorism.

Türkiye, Birleşmiş Milletler sistemi altında evrensel
bir hukuki çerçevenin geliştirilmesinde aktif bir rol
oynamaktadır. Bu bağlamda Türkiye, tüm BM terörle
mücadele araçlarına taraf olmuştur. Küresel Stratejiyi
güçlü bir şekilde desteklemekte ve BM Güvenlik Konseyi
kararlarını azimle uygulamaktadır.
Türkiye ayrıca, ABD ile birlikte Terörle Mücadele Küresel
Forumu (TMKF) girişiminde bulunmuş ve sözkonusu
organa Eylül 2011 -Nisan 2016 arasında eşbaşkanlık
etmiştir. Türkiye, TMKF içerisinde AB ile birlikte
Afrika Boynuzu Çalışma Grubu’nun da eşbaşkanlığını
yürütmektedir.

Turkey is playing an active role in the development
of a universal legal framework under the United
Nations system. In this context, Turkey has become
a party in all UN tools against counter terrorism. It
supports the global strategy strongly and follow the
resolutions of UN Secuirty Council diligently.
Turkey also initiated the Global Counter-Terrorism
Forum (GCTF) along with the USA and co-chaired
the mentioned body between September 2011 –
April 2016. Turkey also holds the position of co-chair
of Horn of Africa Work Group together with EU.
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Türkiye, Anti DEAŞ Koalisyonu’nun aktif bir üyesidir ve koalisyon içerisindeki YTS çalışma grubuna eşbaşkanlık etmektedir.
Türkiye, küresel bir karapara aklama karşıtı ve terörizmin finansmanıyla mücadele organı olan Mali Eylem Görev
Gücü’nün (FATF) de bir üyesidir. Türkiye, FATF tavsiyelerine bütünüyle riayet etmek için terörizmin finansmanıyla
mücadele konusunda mevzuatını ve uygulamalarını sürekli gözden geçirmektedir. Türkiye ayrıca, FATF bünyesinde ABD
ile birlikte, 2015 yılında DEAŞ’ın finansmanına ilişkin bir rapor hazırlamıştır. Türkiye’nin finansal istihbarat birimi olan
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ulusal düzeyde savcılar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde
faaliyet göstermektedir. MASAK ayrıca, EGMONT Grubu aracılığıyla diğer finansal istihbarat birimleri ile işbirliği
içerisindedir ve FATF’in çalışmalarına aktif olarak katkı sağlamaktadır. Türkiye, terörizmin finansmanını cezalandıran
ve teröristlerin mal varlığını donduran 1267 ve 1373 sayılı BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF
tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki bir çerçeve hazırlamıştır.
Türkiye, terörle mücadele alanında dünya genelinde 70’i aşkın ülke ile ikili anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmalar, terör
örgütleri de dâhil olmak üzere yasadışı yapılanmalara karşı ikili işbirliği ve muadil kurumlar arasında bilgi paylaşımı
için yasal bir zemin teşkil etmektedir.
Türkiye, dünya genelinde birçok ülkenin terörle mücadele kapasite-geliştirme programlarının da aktif bir destekçisidir.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1986 yılında kurulan Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, 2011
yılında oluşturulan Terörle Mücadele Akademisi (TEMAK) aracılığıyla çeşitli ülkelerle karşılıklı işbirliği çerçevesinde
eğitimler düzenleyerek terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin kurulmasına yönelik ciddi bir katkı sağlamaktadır.
TEMAK tarafından sağlanan uluslararası eğitim programları; terörle mücadele temel eğitimi, terörizme yol açan
radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, terörle mücadelede bilgilendirme ve önleme faaliyetleri, dini istismar eden
terör örgütleri ile mücadele, terör eylemlerinde kriz yönetimi, intihar saldırıları ve önleme, soruşturma süreci, terörizmin
finansmanı ile mücadele gibi konuları kapsamaktadır. Türk Milli Polisi kanun uygulama alanında da eğitim programları
düzenlemektedir. 1997-2015 yılları arasında Türk Milli Polisi 62 ülkeden yaklaşık 26.000 kolluk kuvvetleri mensubuna
eğitim vermiştir.

Turkey is an active member of Anti-DEASH Coalition and co-chairs the FTF working group within the coalition.
Turkey is also a member of the Financial Action Task Force, which is a global anti-money laundering and financing of
terrorism. Turkey is constantly reviewing its regulations and applications on the issues of financing of terror, in order
to completely follow the FATF recommendations. In addition, Turkey prepared a report in 2015 together with the
USA, regarding the financing of DEASH. The Financial Crimes Investigation Board (MASAK), the financial intelligence
body of Turkey, operates in coalition and in harmony with the prosecutors and enforcement bodies at the national
level. MASAK also is in coordination with other financial intelligence units through the EGMONT Group and actively
provides contributions to the initiatives of FATF. Turkey has prepared a legal framework which complies to the FATF
recommendations on the effective applicaton of the UNSC no. 1267 and 1373 that punish the financing of terrorism
and freeze the assets of the terrorists.
Turkey has signed mutual agreements on the counter-terrorism with more than 70 countries all around the world. These
agreements provide a legal base for mutual collaboration and information exchange between counterpart institutions
against illegal formations including the terrorist organizations.
Turkey is also an active supporter of the counter terrorism capacity building programs of many countries around the
world. The Counter-Terrorism Department which is established in 1986 under the General Directorate of Security
of the Ministry of Internal Affairs, provides a significant contribution towards the development of an international
cooperation on counter-terrorism by organizing trainings with other countries within the mutual collaboration
framework through the Counter-Terrorism Academy (TEMAK) which established in 2011. The international training
programs offered by TEMAK, cover the subjects such as; the counter-terrorism basic training, radicalization process that
leads to terrorism and prevention methods, informing and prevention actitivies in counter-terrorism, combat against the
terrorist organizations exploiting the religion, crisis management in terrorist activities, suicide attacks and prevention,
investigation phase, combat against the financing of terrorism. In addition, training programs are also organized in the
field of the implementation of the Law on Turkish National Police. Turkish National Policehas trained approximately
26,000 officers from 62 countries between 1997-2015.
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DEAŞ’IN FİNANS
KAYNAKLARININ
ÖNLENMESİNE YÖNELİK
ETKİN MÜCADELE

EFFICIENT STRUGGLE
FOR PREVENTING THE
FINANCIAL SOURCES OF
DEASH

Türkiye, DEAŞ’in bankacılık sistemine eklemlenmesinin,
YTS’ler aracılığıyla örgüte para akışının ve örgüt bağlantılı
şahıslar aracılığıyla yapılan her türlü kaçakçılığın önlenmesi
konularında çeşitli tedbirler uygulamaktadır. Türkiye
2013 Şubat’ında 6415 sayılı ‘Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun’’u yürürlüğe sokmuştur.

Turkey has been implementing several measures on
articulation of the DEASH within the banking system and
prevention of the money flow over FTFs to tge terrorist
organization, as well as prevention of any kind of smuggling
activity that is conducted by the persons affiliated with
the terrorist organization. Turkey has adapted the Law on
Prevention of Terrorism-Financing No. 6415 on February
2013.

Sadece Türkiye’ye yönelik eylemlerle sınırlandırılmaksızın
BM Sözleşmesinde yer alan eylemlere fon sağlanması ve
toplanması, terörizmin finansman suçu olarak yeniden
tanımlanmış, mal varlıklarının dondurulmasına dair her
türlü işlem Maliye Bakanlığı’nın yetki alanına bağlanmıştır.
Türkiye, kaçakçılığa yönelik katı yaptırımlar ve cezalar
getirmiş, sınır kontrollerini sıkılaştırmıştır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile terör örgütlerine
para transferinin önlenmesi amacıyla belirli ülkelerin mali
istihbarat birimleri arasında çok taraflı bilgi paylaşımı ve
işbirliğini öngören EGMONT arasındaki işbirliği artırılmıştır.
DEAŞ’ın finansman stratejisi, hem savaş maliyetlerini
hem de kontrolü altındaki nüfusların yönetimini finanse
etmek için doğal kaynakların kontrolüne ve bu kaynakların
bulunduğu toprakların ele geçirilmesine dayanmaktadır.

The Ministry of Finance has been equipped with the
necessary authority to perform any kind of acts to providing
and collecting funds for the actions set forth in the UN
Convention and freezing the assets, not only limited to the
actions against Turkey.
Turkey has introduced strict sanctions and punishments
against smuggling and intensified the border controls.
In order to prevent the money transfer to terrorist
organizations, the Financial Crimes Investigation Board
(MASAK) has increased the cooperation with EGMONT
that intends to promote the exchange of information and
cooperation amongst the financial intelligence units of
certain countries.

Banka yağmalanması, gasp, petrol sahalarının ve rafinerilerin
kontrolü,

The financial strategy of DEASH is based on the control
of the natural resources and occupation of the territories
where these resources are present for financing of both of
the costs of war and the management of the population
under its control.

Faaliyet gösterdiği ülkeye transit geçiş yapan malların ve
nakitlerin yasadışı vergilendirilmesi,

The income sources of the DEASH terrorist organization
can be listed as follows according to its size:

Fidye için adam kaçırma,

Bank robbery, extortion, control of the petrol sites and
refineries, illegal taxation of the commodities and cash
being transferred in the country that it’s active.

DEAŞ terör örgütünün gelir kaynakları büyüklüklerine
göre;

İletişim araçları üzerinden veya diğer yollarla toplanan
bağışlar, şeklinde sıralanabilir.

Abduction for ransom.
Donations made through communication methods or other
ways
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DEAŞ’ın ekonomik gücünün en büyük kaynağını petrol üretimi
ve kaçakçılığı oluşturmaktadır. Terör örgütü, Irak ve Suriye
bölgesinde ele geçirdiği topraklardaki petrol rafinelerini gasp
etmekte ve çıkarılan petrolü pazarlamaktadır. Örgüt, 2015
yılında Irak ve Suriye’de başta Deyr ez-Zor, Rakka, Haseke
olmak üzere (15) petrol bölgesini kontrol altına almıştır.
DEAŞ’ın 2014 yılı sonunda petrol ticaretinden 1 milyar dolar,
2015 yılı için de 600 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin
edilmektedir. Ancak ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin
ve Rusya’nın hava saldırıları DEAŞ’ın petrol üretimini ve
taşımasını güçleştirmiş ve bu durum örgütün gelir kaybına
uğramasını sağlamıştır.
DEAŞ terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki devlet kurumları
ve bankalara el koymakta, bölgedeki halkın servetlerini
yağmalamakta, şirketleri ve çiftlikleri haraca bağlamaktadır.
Terör örgütü, kamu bankalarındaki varlıkları kendine ait kabul
ederken, özel bankalarda yer alan mevduatlardan yüzde 10
komisyon almaktadır. DEAŞ’ın, Musul, Ninova, Anbar, Selahaddin
şehirlerini ele geçirdiğinde en az yarım milyar dolar ve çok
daha fazla miktarda dinara el koyduğu tahmin edilmektedir.
Irak ve Suriye’de tahıl üretimi için uygun alanları kontrolüne
alan terör örgütü, tarım sektöründen önemli oranda gelir elde
etmektedir. DEAŞ, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne
(FAO) göre Irak’ın en verimli alanları olarak gösterilen Ninova
ve Selahaddin gibi şehirleri kontrol etmiş ve bölgelerden
önemli miktarda gelir elde etmiştir. Terör örgütünün tarım
sektöründen elde ettiği gelirin 2015 yılında 140 milyon
dolar civarında olduğu ve bunun 20 milyon dolarının hasat
vergilerinden oluştuğu tahmin edilmektedir.
Terör örgütünün bir diğer gelir kaynağı ise haraçtır. Bir
değerlendirmeye göre haraç gelirinin toplam gelire oranı
yaklaşık %8-%10 arasındadır. Adam kaçırma ve fidyeden
örgütün 2014 yılının başından beri en az 20 milyon dolar
tutarında gelir elde ettiği tahmin edilmektedir. Iraklı yetkililere
göre 2013’te DEAŞ’ın sadece Musul’dan elde ettiği haraç
gelirleri aylık 8 milyon dolar civarındadır. Bunların yanında,
örgüt kontrolündeki bölgelerdeki Müslüman olmayanlar cizye
ödemektedir. Bunun şeriatın bir gereği olduğunu söyleyen bir
DEAŞ mensubu, gayrimüslimlerle 23 Ocak 2014 tarihinde bir
anlaşma yaptıklarını, bu anlaşmanın el-Bağdadi tarafından da
onaylandığını ve “vergi” ödemeyi kabul eden Hıristiyanlara
zarar vermediklerini beyan etmiştir.
Tarihi eser kaçakçılığı da DEAŞ’a küçümsenmeyecek miktarda
gelir getirmektedir. Tarihi eserleri yok etmesiyle bilinen terör
örgütü, aynı zamanda bu eserleri kaçak yollardan satarak gelir
elde etmektedir. Örgütün ele geçirdiği el-Nabuk kentindeki
8000 yıllık tarihî eserlerin satışından 36 milyon dolar kazandığı
tespit edilmiştir.
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The biggest source of the economic power of DEASH is the oil
production and smuggling. The terrorist organization seizes
oil refineries in the territories that it occupies and markets
the extracted fuel. The organization started controlling 15 oil
region including Deyr ez-Zor, Rakka, Haseke in Iraq and Syria
in 2015. It is estimated that DEASH earned 1 billion USD at
the end of 2014 and 600 million USD in 2015 from oil trade.
However the airstrikes of the coalition forces led by USA, and
Russia made the oil production and transport more difficult
and caused the organization to lose revenue.
The DEASH terrorist organization seize the government
institutions and banks in the regions that it invades, plunder
the wealth of the people, extort the companies and farms.
While the terrorist organization claims that the assets in the
public banks belong to itself it takes a commission of 10
percent from the deposits in the private banks. It is estimated
that DEASH confiscated at least half billion USD and even
more dinars when it occupied the Mosul, Ninova, Anbar and
Selahaddin cities.
After controlling the areas suitable for the grain production
in Iraq and Syria, the terrorist organization began earning
significant revenues from the agriculture sector. DEASH
controlled the cities like Ninova and Saladin which are showed
as the most fertile areas of Iraq according the United Nations
Food and Agriculture Organization (FAO) and obtained critical
revenue from these regions. It is estimated that the revenue
acquired from the agriculture sector in 2015 is around 140
million USD and 20 million USD of this is the harvest taxes.
One of the other source of income of the terrorist organization
is the tribute. According to an evaluation the ratio of the
tribute income to total revenue is between 8%-10%. It is
estimated that the organization obtained an income of at least
20 million USD from the start of the year 2014. According to
the Iraqi authorities the tribute income that DEASH obtained
only from Mosul in 2013 is around 8 million USD. In addition
to these, the non-Muslims located in the occupied regions pay
“jizya”. A DEASH member who says that this is a requirement
of the sharia, stated that they made an agreement with the
non-Muslims on January 23, 2014; and that al-Baghdadi gave
his consent on this agreement and that they do not harm the
Christians who agree to pay “taxes”.
DEASH also gains considerable income from historical artifact
smuggling. The terrorist organization which is known for
destroying historical artifacts, also sells these materials
through illegal ways to acquire income. It is found that the
organization earned 36 million USD from the sale of the
8.000 years old historical artifacts in the al-Nabuk city that it
occupied.

DEAŞ’ın şeriata dayandırdığı gelir kaynaklarının yanında çocuk
kaçakçılığı ve kadın ticareti, örgütün kendi ideolojisi açısından çelişki
oluşturmaktadır. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR)
ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından hazırlanan “Irak’taki
Çatışmalarda Sivillerin Korunmasına Dair Rapor” bu durumu ortaya
koymaktadır. Raporda, Şii, Yezidi ve Hıristiyan kadın ve çocukların
inançlarını değiştirmeye zorlandıkları, aksi takdirde savaş ganimeti
sayılıp seks ticaretine ve alım-satıma konu oldukları ve hatta bu kadın
ticaretinin Musul’un el-Kuds bölgesinde açılan bir satış ofisinde açık
artırma ile gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. DEAŞ’ın yaklaşık 4
bin Yezidi kadını kaçırdığı tahmin edilirken, Müslüman ya da seks
kölesi olmaya zorlanan kadınlar DEAŞ mensubu teröristlere 13 dolara
satılırken ailelerine binlerce dolar karşılığında geri verilmektedir.
Örgütün bir diğer gelir kaynağı olarak uluslararası bağışlar
gösterilmektedir. DEAŞ, bağış adı altında temin ettiği gelirleri hem
görevlendirdiği ‘güvenilir’ şahısların ülkeleri gezerek toplamasıyla hem
de sosyal medya vasıtasıyla elde etmektedir.

Although DEASH attributes its income sources to the sharia law,
child trafficking and women’s trade constitute a contradiction in
terms of their own ideology. “Report on the Protection of Civilians in
Iraqi Conflicts” prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the UN Iraqi Aid Mission
(UNAMI) reveals this situation. The report states that Shiite, Yezidi and
Christian women and children were forced to change their beliefs,
otherwise they were considered as war booties; they were subject
to sex trade and purchase/sale and women’s trade was held through
auctions in a sales office in Mosul’s al-Quds region. DEASH is estimated
to have abducted about 4 thousand Yezidi women. Those women who
are forced to become Muslims or sex slaves are sold to DEASH member
terrorists for 13 dollars while they are sold back to their families for
thousands of dollars.
International donations are also demonstrated as another important
income source of the organizations. DEASH collects the revenues it
generates under the name of donation both through collection by its
‘reliable’ individuals traveling through the countries and through social
media.
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DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE
YÖNELİK BAZI BMGK KARARLARI
VE ULUSLARARASI MÜCADELE
2170 ve 2178 sayılı kararlar ile birlikte Yabancı
Terörist Savaşçılarla küresel boyutta mücadele
edilebilmesi amacıyla üye devletlerce yerine
getirilmesi gereken yükümlülükler;
1. Üye ülkeler, YTS’lerin finanse edilmesi, seyahat
etmeleri, listelenmesi ve bertaraf edilmesi
konusunda gereken önlemleri almakla
yükümlüdür.
2. Üye ülkeler, YTS’lerin çatışma bölgelerine akışını
önlemek, adalet önüne çıkarmak, silah tedarik
edilmesini ve finanse edilmesini engellemek
için uluslararası hukuka uygun olarak ulusal
tedbirler almakla yükümlüdür.
3. Üye ülkeler, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi
topraklarından ya da kendi toprakları dışından
gemi, uçak, silah, mühimmat, askeri araç ve
teçhizat yollanması, satılması, tedariki; teknik
yardım yapılması, askeri eğitim verilmesini
engellemekle yükümlüdür.
olarak özetlenmektedir.
DEAŞ terör örgütü daha önce El-Kaide kapsamında
BMGK’nın El-Kaide ve Usame bin Ladin’le bağlantılı
olan, terörizmin finansmanına destek sağlayan
kişi ve kuruluşların faaliyetlerine engel olunması

DEAŞ bağlamında 2170(2014)
ve 2178(2014) sayılı Güvenlik
Konseyi kararlarında yabancı
terörist savaşçı sorununa
vurgu yapılırken, 2199(2015)
sayılı Karar kapsamında örgüt
ile malî açıdan mücadeleye
odaklanılmıştır.

amacıyla almış olduğu kararlara konu olurken,
2013 yılında El-Kaide Yaptırım Listesi’nde yapılan
değişiklikle “Irak El-Kaidesi” olarak ifade edilmiştir.
Bununla birlikte BMGK, DEAŞ ile mücadele özelinde
özellikle 2014 yılı ikinci yarısından itibaren kararlar
almış ya da birçok kararda söz konusu örgütün
faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin atıfta
bulunmuştur. Bu çerçevede, DEAŞ bağlamında
2170(2014) ve 2178(2014) sayılı Güvenlik Konseyi
kararlarında yabancı terörist savaşçı sorununa vurgu
yapılırken, 2199(2015) sayılı karar kapsamında
örgüt ile malî açıdan mücadeleye odaklanılmıştır.
Bunun yanı sıra, daha önce “El-Kaide Yaptırım
Listesi” olarak isimlendirilen El-Kaide bağlantılı
kişi ve gruplara yönelik liste, 2015 Aralık ayından
itibaren “DEAŞ ve El-Kaide Yaptırım Listesi”
şeklinde değiştirilmiştir.
DEAŞ terör örgütüne yönelik BMGK kararlarının
yanı sıra 10 Eylül 2014 tarihinde söz konusu
örgütle topyekûn bir mücadele gerçekleştirmek
için ABD önderliğinde “DEAŞ Karşıtı Uluslararası
Koalisyon” oluşturulmuştur. Koalisyonun kuruluş
aşamasında, BMGK’nın 2170 sayılı Kararı’nda yer
verilen “terörizm yalnızca tüm ülkelerin katkı
sağladığı ve aktif olarak katıldığı, sürekli ve
kapsamlı bir yaklaşımla ortadan kaldırılabilir...”
ifadelerine vurgu yapılmıştır. AB, NATO, Arap Ligi
ve Interpol gibi kuruluşların da bulunduğu 70 üyeli
Koalisyonun şimdiye dek uluslararası koalisyonlar
arasındaki en geniş yapı olduğu belirtilmiştir.
Koalisyonun görev alanlarına bakıldığında;
DEAŞ’tan arındırılan bölgelerde istikrarı sağlama,
DEAŞ’ın propaganda faaliyetlerine karşı koyma,
bahse konu örgütün ortadan kaldırılmasına yönelik
askerî faaliyetlerde bulunma ve bu çerçevede
mücadele eden Irak’ın askerî kapasitesini artırma,
yabancı terörist savaşçılar sorunuyla mücadele
etme ve örgütün malî kaynaklarını kurutmak için
tedbirler alma şeklinde ifade edilmiştir.
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EXAMPLES OF DECISIONS RENDERED
BY THE UNSC FOR DEASH TERROR
ORGANIZATION
AND THE INTERNATIONAL STRUGGLE
As set forth together by resolutions 2170 and 2178, the
obligations to be fulfilled by member states in order to
be able to fight against Foreign Terrorist Fighters on a
global scale are summarized as follows;
1. Member States are obliged to take the necessary
precautions regarding the financing, travel, listing
and elimination of FTFs.
2. Member States are obliged to take national measures
in accordance with international law in order to
prevent the flow of YTS to conflict zones, bring them
to justice, and prevent weapons procurement and
financing.
3. Member States are obliged to prevent direct or
indirect transportation, trade and supply of ships,
aircrafts, weapons, ammunition, military vehicles and
equipment, technical assistance and military training
from their territory or from outside their territory;
While the DEASH terrorist organization had been
subject to the resolutions previously taken by the
UNSC in connection with Al-Qaeda and Osama bin
Ladin, in order to prevent the activities of persons and
institutions that support the finance of terrorism, in 2013
it has been defined as the “Iraqi Al-Qaeda” following

With regard to DEASH, the
Security Council’s resolutions of
2170 (2014) and 2178 (2014) have
focused on the the problem of
foreign terrorist fighters, while in
the context of Resolution 2199
(2015) the focus has been on
the financial fight against the
terrorist
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an amendment made to the Al-Qaeda Sanction List.
Nevertheless, particularly in the fight against DEASH,
the UNSC has made resolutions or referred to the
prevention of the said organization’s activities in many
of its resolutions, especially since the second half of
2014. In this framework with regard to DEASH, the
Security Council resolutions of 2170 (2014) and 2178
(2014) have focused on the problem of foreign terrorist
fighters, while in the context of Resolution No. 2199
(2015) the focus has been on the financial fight against
the organization. In addition, the list for Al-Qaidarelated persons and groups, previously referred to as the
“Al-Qaeda Sanction List”, has been changed to “DEASH
and Al-Qaeda Sanction List” since December 2015.
In addition to the UNSC resolutions on the DEASH
terrorist organization, on September 10, 2014, the
“Anti-DEASH International Coalition” was formed under
the leadership of the United States to carry out the
combined fight against the organization. During the
formation of the coalition, emphasis was placed on the
expression “terrorism can only be eliminated through
a continuous and comprehensive approach, where all
countries contribute and actively participate,” which is
included in the UNSC’s Resolution 2170. The 70-member
coalition, which includes organizations such as the EU,
NATO, the Arab League and Interpol, has been referred
to as the largest structure among all the international
coalitions until now. The Coalition’s mandates include
providing stability in areas that are free of DEASH,
countering DEASH’s propaganda activities, conducting
military activities to eliminate the said organization,
increasing the military capacity of Iraq that is currently
fighting in this context, fighting the problem of foreign
terrorist warriors, and taking measures to eradicate the
organization’s financial resources.

Bu çerçevede, 2017 yılı Mart ayı itibarıyla Koalisyon üyesi bazı
ülkelerin katkılarıyla 9 bini aşkın askerin bölgede DEAŞ’a karşı
mücadele ettiği ve Koalisyon operasyonları sonucunda DEAŞ terör
örgütünün Irak’ta kontrol altında bulundurduğu alanların %62’si ile
Suriye’deki alanların %30’unun örgütten geri alındığı kaydedilmiştir.
Koalisyon çerçevesinde gerçekleştirilecek askerî faaliyetler 15 Ekim
2014 tarihinde “Özgün Kararlılık Operasyonu” (Operation Inherent
Resolve) olarak adlandırılmıştır.
Bunun yanı sıra 2014’ten bugüne Koalisyon üyelerince Irak ve Suriye’ye,
istikrarın sağlanması ile ekonomik ve insanî destek alanlarında yaklaşık
22 milyar dolar kaynak aktarılmıştır. Diğer taraftan, Koalisyonun
birçok üyesince katılım sağlanan İletişim Çalışma Grubu kapsamında
örgütün propaganda ve iletişim faaliyetlerine karşı tedbirler alınması
amacıyla hareket edilmiştir. Benzer şekilde örgütün malî kaynaklarının
engellenmesi çerçevesinde örgütün enerji kaynakları, bankacılık
sistemi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetler, sınır aşan ticari ilişkileri
vb. alanlar hedef alınırken, yabancı terörist savaşçılar konusunda da
aktif bir tutum izlenerek 2014 yılında en üst seviyeye çıkan YTS sayısı
giderek azaltılmıştır.

WithIn this framework, as of March 2017, with the contribution of
certain Coalition member countries, more than 9,000 soldiers have
fought DEASH in the region and as a result of Coalition operations,
respectively 62% and 30% of the areas controlled by the DEASH
terrorist organization in Iraq and Syria have been reclaimed. The
military activities to be carried out under the coalition were named as
“Operation Inherent Resolve” on 15 October 2014.
Along with this, since 2014, Coalition members have given approximately
22 billion dollars to Iraq and Syria with the aim of achieving stability
and in the fields of economic and humanitarian aid. On the other
hand, as part of Working Group on Communications, which is joined
by many members of the Coalition, collective action has been taken
in order to take measures against the organization’s propaganda
and communication activities. Similarly, while in the framework of
prevention of financial resources, the organization’s energy resources,
activities carried out through the banking system, cross-border trade
relationships, etc have been targeted, and the number of FTFs that
peaked in 2014 has been gradually reduced by taking an active stance
on foreign terrorist fighters.
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SONUÇ
Türkiye’nin laik ve demokratik bir rejime
sahip olması, DEAŞ’a karşı savaşmak amacıyla
oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir
parçası olması, Suriye’de DEAŞ terör örgütüne
karşı doğrudan müdahalede bulunması,
Türkiye’nin Musul’un Başika ilçesinde kurulan
eğitim kampında asker bulundurması ve DEAŞ’a
karşı yerel güçleri eğitmesi, ülke içerisinde
gerçekleştirilen operasyonlar ve sınır hattı
boyunca alınan güvenlik önlemleri sayesinde
örgüte eleman aktarımının önemli ölçüde
engellenmesi nedenleriyle DEAŞ terör örgütünün
Türkiye’ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyeli
devam etmektedir.
Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan
faydalanarak birçok bölgeyi ele geçiren DEAŞ terör
örgütüne karşı yürütülen mücadele neticesinde
örgüt kayda değer bir kayıp yaşamıştır. Hiç
şüphesiz Türkiye gerek uluslararası koalisyona
sunduğu destek, gerekse doğrudan müdahale
yoluyla bu konuda önemli bir rol oynamış, kalıcı
bir çözümün tesis edilmesi maksadıyla Cenevre
ve Astana gibi uluslararası girişimlere öncülük
etmiştir ve bu çabalarını sürdürmektedir.
Ancak DEAŞ terör örgütü kesin bir yenilgiye
uğratılamamış, kendisine karşı mücadelede
aktif rol alan ülkelere karşı terör saldırılarını
sıklaştırmıştır. Bu açıdan 2017 yılı itibariyle
Türkiye, İngiltere, Rusya, İran gibi ülkelerde büyük
oranda sivillerin hayatını kaybetmesine neden
olan ve özellikle toplumsal kullanım alanlarında
ön plana çıkan terör saldırıları düzenlemiştir.

74

T Ü R K İ Y E’N İ N D E A Ş İ L E M Ü CA D E L E S İ

CONCLUSION
DEASH terrorist organization remains as a
potential threat to Turkey due to secular and
democratic regime of Turkey and its important
role in the international coalition aimed at
fighting DEASH, its direct intervention against
DEASH terrorist organization in Syria, deployment
of the Turkish troops in the training camps in
Mosul and training of local forces against DEASH,
operations carried out within the country and
security measures taken along the border line,
which significantly impedes member participation
to DEASH.
As a result of the fight against DEASH terrorist
organization, which seized many regions by
taking advantage of the absence of authority
in Syria and Iraq, the organization has suffered
a considerable loss. Undoubtedly, Turkey has
played an important role in this issue both
through providing support to the international
coalition and through direct intervention; has
also pioneered international initiatives such as
Geneva and Astana with the aim of establishing a
lasting solution, and continues these efforts.
However, DEASH terrorist organization has not
suffered a definite defeat and has made terrorist
attacks more frequent against countries taking an
active role in the fight against it. In this respect,
as of 2017, it has organized terrorist attacks in
countries such as Turkey, England, Russia and Iran,
which caused loss of civilian lives, and which
have specifically occurred in public spaces.

Ayrıca terör örgütünün bünyesinde yabancı terörist
savaşçıların önemli bir yeri olması ve dünyanın
çeşitli bölgelerinde DEAŞ’a bağlılığını ilan eden
oluşumların ortaya çıkması ile örgütün “yalnız kurt”
eylemi yapabilecek eleman kaynağına sahip olması
dikkate alındığında, DEAŞ’ın küresel tehdit olma
konumunu koruduğu görülecektir.

It will also be seen that DEASH maintains its
position as a global threat, given the fact that
foreign terrorist fighters are an important part of
the terrorist organization and that it has a people
source that can make “lone wolf” attacks due to the
emergence of formations declaring its commitment
to DEASH in various regions of the world.

Diğer taraftan, Irak ve Suriye’deki çatışmalı durum
içerisinde meydana gelen otorite boşluğu DEAŞ’ın
yanı sıra birçok farklı fraksiyondan terör örgütünün
zemin kazanmasına/alan kontrol etmesine neden
olmuştur. Özellikle PKK/KCK terör örgütünün Suriye
kolu PYD/YPG terör örgütü DEAŞ’a karşı girdiği
çatışmalar sonucu, devlet otoritesinin olmamasını
da fırsat bilerek ele geçirdiği alanlarda kendisine
muhalif ya da organizasyonu dışındaki bölge halkına

On the other hand, lack of authority in Iraq and
Syria conflicts caused terrorist organizations from
many different fractions to gain ground/control
land in addition to DEASH. Particularly, as a result
of its conflict with DEASH terrorist organization and
taking advantage of the lack of state authority, PYD/
YPG, Syrian branch of PKK/KCK terrorist organization,
has committed terrorist actions against local people
who are against it or outside its organization such

Kendisine muhalif ya da
organizasyonu dışındaki
bölge halkına karşı;
zorla göç ettirme, konut
dokunulmazlığını ihlal,
suikast, adam kaçırma,
alıkoyma, yağma gibi terör
faaliyetlerinde bulunmuştur.

PYD/YPG has committed
terrorist actions against local
people who are against it
or outside its organization
such as forced migration,
violation of housing immunity,
assassination, kidnapping,
detention and looting.

karşı; zorla göç ettirme, konut dokunulmazlığını
ihlal, suikast, adam kaçırma, alıkoyma, yağma gibi
terör faaliyetlerinde bulunmuştur.

as forced migration, violation of housing immunity,
assassination, kidnapping, detention and looting.

Bu bakımdan çatışmalı konumdaki ülkelerin
toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bölge
halkının demokratik taleplerinin karşılanması ve
kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla
uluslararası girişimlerin ve devletlerin öncülüğünde
bir çözüm Türkiye’nin sorunun başlangıcından
itibaren savunduğu hususlar olmuştur. Zira bir terör
örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü
kullanmak kalıcı çözümün tesis edilmesi yerine,
terör örgütlerinin doğal karakteristiği nedeniyle
yeni mağduriyet alanları oluşturması yönüyle
kaçınılmazdır.

In this respect, what Turkey defends from the
beginning is a resolution led by international
initiatives and states with the aim of respecting
territorial integrity of the countries in conflict,
meeting democratic demands of the people of the
region and restoring public order. Because, using
another terrorist organization to destroy a terrorist
organization leads to new victimization areas
instead of establishing a permanent resolution due
to natural characteristics of terrorist organizations.
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