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BiLGi NOTU

KONU : Mare Bolgesi Muhalif Harekati ile ilgili tespit ve degerlendirmeler

ACIKLAMA :

1. 30 Mayis 2016 tarihinde baslayan Munbig Harekatindan bu yana Mare bblgesinde;

a. 01 ve 07 Haziran 2016 tarihlerinde 2 kez havadan parasutle toplam 6 palet, 11-14-17

Haziran 2016 tarihlerinde ise 3 kez karadan toplam 40 TIR silah, muhimmat, malzeme, arag,

erzak ve yakit ikmali yapilmistir.

b. Muhaliflerde, harekat icra etme konusunda, her zamankinden daha fazla gonulsiizluk,

isteksizlik ve cesaretsizlik gozlenmektedir

c. Muhaliflerin icra ettikleri harekatlarda zayiatin buyuk bir bolumu genellikle EYP/Maym

ve Keskin Nisancidan kaynaklanmaktadir. Ozellikle 01 Haziran 2016 tarihinden bugune

kadarki donemde bombali arag saldinsi daha az gorulmustur. Yakin donemde planh

hedeflere yapilan hava taarruzlan neticesinde bombali arag imalathanelerinin imha

edilmesinin bu yonde olumlu etkisi oldugu dusunulmektedir.

q. Bombali araglarm sayisi azaldigindan tespiti zorlasmistir. Buna ragmen tespit

edildiginde hava taarruzu icra edilmektedir. Ancak, keskin nisancilar bina igerisinden atis

yaptiklan igin ISR tarafindan tespit edilememektedir.(olumsuz)

d. Bir koyde PEA? ile gatisma yasanmasi durumunda veya EYP'e gatildiginda, diger

yakin koylerde bulunan muhalifler gok kisa surede bulunduklan yeri birakarak geri

ragmen mazeretler uretilerek ilerlenmemekte (olumsuz) ve harekat icra

edilmemektedir. (olumsuz)

h. Binbir emek, zahmet ve sehit vererek alinan yerler higbir gegerli mazeret

gosterilmeden terkedilmektedir.

i. Genelde hava desteginin azhgindan sikayet edilmektedir. Bununla birlikte 1-17

Haziran arasi icra edile/^hava angajmani/vurusta 91 PEA? TO. mensubu etkisiz hale

GizLi 1

gekilmektedir. Bu nedenle boyle bir durumda JHA/ Yakin Hava Destegi (YHD) ve topcu

destegi saglamak igin yeterli zaman kalmamaktadir,_

e. Qogu zaman harekati baslamadan veya ba§ladiktan kisa bir sure sonra veya higbir

ilerleme kaydetmeden sonlandirmaktadirlar.

f. Harekat esnasmda havada I HA ve ugak olmasma ragmen hedef/ates istegi I v/_

neredeyse hig gelmemektedir. Gelse bile bakildigmda hedef gorulememekte oldugundan her I

hangi bir hava taarruzu gergeklesememektedir. (olumsuz)

g. Bu durumda gorulemeyen hedeflere koalisyonun Yakin Hava Destegi konseptine ve

Angajman kurallanna aykin olarak hava destegi istenmektedir.

g. Ancak yine de OKHU-2 aracihgi ile istenen her yere her zaman fazlasi ile topgu

destegi saglanmaktadir. 1 Haziran'dan bu yana 261 hedefe 708 atim yapilmistir. Buna
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