
 GRUP TEMİNİNE YÖNELİK İŞLEMLER (06 Haziran 2016)  
 

LİSTESİ VERİLMİŞ VE ONAYLANMIŞ GRUPLAR 

S.Nu. Grup Sayısı Açıklamalar 

1 
Sadettin Soma 
grubu /TAY aşireti 

62 

➢ 166 kişilik liste 05 Mayıs 2016’da ABD tarafına verilmiştir. Lider seviyesinde1 kişi MİT, 1 kişi ABD 

tarafınca güvenlik soruşturması nedeni ile elenerek listeden çıkarılmış, liste mevcudu 164’e düşmüştür.  

➢ MİT ve ABD tarafından 164 kişilik listenin bireysel güvenlik soruşturması tamamlanmıştır. Söz 

konusu soruşturma neticesinde 2 kişi MİT tarafından elenmiştir. 

➢ 162 kişilik listeden 83’ü muhalif, 27-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında GDB / İskenderun’a getirilmiş, söz 

konusu grubun 29 Mayıs – 02 Haziran 2016 tarihleri arasında mülakat ve seçim işlemleri tamamlanmıştır. 

Mülakat ve seçim faaliyeti neticesinde 21 muhalif (10’u yaşı küçük olması, 7’si Ahrar-ı Şam grubu ve 3’ü 

PKK/PYD terör örgütü ile geçmişte Suriye içerisinde Arap Pınarında çatışmalara katıldığı, 1’i grup liderinin 

istememesi gerekçesiyle) elenmiştir.  

➢ Mülakatı tamamlayan 62 muhalife 03-13 Haziran 2016 tarihleri arasında Hirfanlı’da eğitim verilmektedir. 

Söz konusu muhaliflerin 14 Haziran 2016 tarihinde donatılarak Suriye’ye girişinin sağlanması 

planlanmaktadır.     

➢ Grup, eğitimin ardından LAH grubuna katılacaktır.  

2 

Liva El 
Mutassım’a 
katılacak grup 
(VSO) 

299 

➢ MİT tarafından 25 Nisan 2016 tarihinde 299 kişilik liste LAM grubuna dâhil olmaları ve VSO statüsüne 

alınması maksadıyla ABD tarafına verilmiştir. 

➢ GK/T tarafından, LAM grubuna bünyesine doğrudan muhalif temin edebilme yetkisi verilmiştir. Söz 

konusu yetkinin ardından, LAM grubu bünyesinde mücadele eden 299 kişilik liste doğrudan VSO statüsüne 

alınmıştır. Söz konusu liste ile ilgili bireysel güvenlik soruşturması GK/T temas timi tarafından 3 ay içinde 

tamamlanması planlanmaktadır.  

➢ Bu listedeki muhaliflerin donatımına ve maaş ödemesine, 23 Mayıs 2016 tarihinden LAM grubuna 

yapılan ikmal faaliyetiyle beraber başlanmıştır. 

 
 
LİSTESİ VERİLMİŞ VE ONAYLANMIŞ TOPLAM MUHALİF SAYISI: 361 
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 GRUP TEMİNİNE YÖNELİK İŞLEMLER (06 Haziran 2016)  
 
 

LİSTESİ VERİLMİŞ VE ONAY BEKLEYEN GRUPLAR 

S.Nu. Grup Sayısı Açıklamalar 

1 
Sadettin Soma 
grubu /TAY aşireti 

67 

➢ Sadettin Soma tarafından 17 Mayıs 2016 tarihinde 67 kişilik ek liste ABD tarafına verilmiştir. 

➢ Sadettin Soma’ya bağlı eğitim alacak grubun 16 Haziran 2016 tarihinde Suriye’ye geçişinin ardından, 67 

kişilik ek listede yer alan muhaliflerin Sadettin Soma’nın grubuna katılması ve ek listedeki grubun doğrudan 

VSO statüsü verilmesi planlanmaktadır.  

2 
Emin Hasan 
İbrahim Grubu 

221 

➢ Grup listesi 14 Mayıs 2016’da ABD tarafına verilmiştir.  

➢ Emin İbrahim tarafından 26 Mayıs 2016 tarihinde verilen ek liste neticesinde grup mevcudu 221’e 

çıkmıştır. 

➢ Yapılan görüşmelerde grubun tamamının eğitim almasına ve eğitimi müteakip grubun 51’inci 

Tugay’ın bünyesine katılmasına karar verilmiştir. 

➢ MİT ve ABD tarafından 221 kişilik listenin tercümesi, liste kontrolü ve bireysel güvenlik soruşturması               

11 Haziran 2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

➢ Grubun 11 Haziran 2016 tarihinde GDB’ye getirilmesi, 12 – 18 Haziran 2016 tarihleri arasında GDB / 

İskenderun’da mülakatlarının yapılması, 19-29 Haziran 2016 tarihleri arasında Hirfanlı’da eğitim verilmesi 

ve 30 Haziran 2016 tarihinde donatılarak Suriye’ye girişinin sağlanması planlanmaktadır. 

3 

Muhammed 
Karahami Grubu 

1’inci Halep 
Tümeni 

944 

➢ Liste MİT tarafından ABD’ye 01 Mayıs 2016’da verilmiştir. 

➢ ABD tarafınca, liderler ve grubun programa dâhil edilip edilmemesi konusunda henüz karar 

vermemiştir. Ancak zaman kaybetmemek maksadıyla grup lideri tarafından öncelik verilmesi istenen 

314 kişilik listenin tercüme ve bireysel soruşturma faaliyeti devam etmektedir. 

➢ ABD tarafınca 1’nci Halep Tümeni’nin programa dâhil edilmesinin onaylanması durumunda, ilk grubun 

12 Temmuz 2016 tarihinde GDB’ye getirilmesi, 13-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında GDB / 

İskenderun’da mülakatlarının yapılması, 21-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Hirfanlı’da eğitim verilmesi 

ve 01 Ağustos 2016 tarihinde de tümene bağlı ilk grubun donatılarak Suriye’ye girişinin sağlanması 

planlanmaktadır. 
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 GRUP TEMİNİNE YÖNELİK İŞLEMLER (06 Haziran 2016)  

S.Nu. Grup Sayısı Açıklamalar 

4 
Abdulfettah El 
Shekh Grubu 

658 

➢ 658 kişinin listesi MİT tarafından ABD personeline 09 Mayıs 2016’da verilmiştir.  

➢ Grubun ilk temas toplantısı 02 Haziran 2016 tarihinde yapılmıştır. İlave olarak 325 kişi ile grup listesinin 

983 kişiye çıkarılması planlanmaktadır.   

➢ ABD tarafınca, grubun E/D programına uygunluğunun değerlendirilebilmesi maksadıyla önümüzdeki 

günlerde grup liderlerinin katılımıyla ilave toplantı yapılması planlanmaktadır.  

 
 

LİSTESİ VERİLMİŞ VE ONAY BEKLEYEN TOPLAM MUHALİF SAYISI: 1890 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N

ordic
M

onito
r.co

m



 GRUP TEMİNİNE YÖNELİK İŞLEMLER (06 Haziran 2016)  
 

POTANSİYEL GRUPLAR 
 

S.Nu. Grup Sayısı Açıklamalar 

1 Hazm hareketi 246 

➢ Grup lideri Hamza Şimali’nin ABD tarafınca kabul görmemesi nedeniyle, grubun alt komutanları 

programa devam edip etmeme konusunda karar verememektedirler. Tarafımızca ikna çalışmaları 

sürmektedir.  

2 Doğu cephesi 
10 

140+125 

➢ Doğu cephesi grubunda sıkıntılar devam etmektedir.  Noaf El Beşiri'den sonra ikinci adam konumundaki 

Albay İmad El Said gruptan ayrılmıştır. Noaf El Beşiri, Doğu Cephesini toparlayabilmek için yeniden 

yapılandıracağını ve bunun için zamana ihtiyacı olduğu ifade etmiştir. Gelişmelere göre grubun durumu 

yeniden değerlendirilecektir. 

➢ T-010 grubunda eğitilen 10 personelin Doğu Cephesi ile bağı kalmamıştır. Söz konusu personelin grup 

kurma çalışmaları devam etmektedir. Sürekli temas kurularak liste hazırlamaları yönünde 

yönlendirilmektedirler.   

➢ Şu ana kadar daha önce bu gruptan eğitilen Ragıp HALAF ve Hüseyin AHMED adlı muhalifler 

yönlendirmemiz neticesinde liste hazırlığını tamamlamıştır.  

➢ ABD’li personel ile yapılan koordinasyon sonucunda;  

• Söz konusu muhaliflerle 31 Mayıs 2016 tarihinde telefonla irtibat kurulmuş, 

• Suriye'de bulunan Ragıp HALAF'ın 140 kişilik listesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantı 

yapılması planlanmış, 

• Türkiye'de bulunan ve bağımsız grup oluşturmak isteyen Hüseyin AHMED'in 125 kişilik bir listesi 

öğrenilmiş, sahada desteklenen bir gruba dahil edilmesi teklif edilmiştir.  
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