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          DÜŞÜNCE KAĞIDI 

KONU : Milli Eğit-Donat Faaliyeti. 

AÇIKLAMA: 

1. Milli eğit/donat kapsamında MİT Müs.lığı kontrol ve koordinesinde, MİT Müs.lığınca belirlenen 

muhalif unsurlara 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren;  

a. Gnkur.Öz.Kuv.K.lığınca öncelikle Güllük’te müteakiben Serinyol’da eğitim verilmiş, ferdi 

teçhizatı içeren kısmi donatım sağlanmış, 

b. Muhaliflerin donatılması ve yönlendirilmesi MİT  Müs.lığınca icra edilmiş,    

c. Eğitilen unsurların istenilen düzeyde ve amaca hizmet edecek şekilde takiplerinin 

yapılmadığı  gözlemlenmiş,  

d. İstihbarat servisleri ve Koalisyon da dahil yürütülen eğit-donat faaliyetleri neticesinde 

Zeytinlik bölgesinde başarı sağlanamamıştır.   

2. Milli eğit/donat faaliyetlerinde başarı sağlanabilmesi maksadıyla alınabilecek tedbirler; 

a. Faaliyetlerin ve Muhaliflerin emir komuta birliğinin tesisi için tüm faaliyetlerin ÖKHÜ-2 

K.lığı sorumluluğunda icra edilmesi,  

b. Irak Görev Gücü ve Gedu Üs Bölgesi örnek alınarak faaliyetlerin benzer şekilde Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Suriye Görev Gücünün (SGG) teşkili ve TSK, DİB.lığı ve MİT Müs. temsilcilerinin 

yer alması,  

c. Yeni ve etkili bir muhalif grubun kamplar vb. toplama personel ile teşkilinin güç olması 

nedeniye, alandaki etkin ve kabul görecek bir grubun İstihbarat Servisleri Programı veya Koalisyon 

ile irtibatları kesilerek, yeni temel çatı grubun teşkil edilmesi,  

d. Müteakiben eğitilip donatılacakların bu çatı gruba alay/tabur şeklinde entegre edilmesi,   

e. Çatı grubun sadece DEAŞ ile savaşacağı deklere edilerek Koalisyon hava desteğinin 

sağlanması, en azından RF ve Rejim hava taarruzlarının Koalisyon tarafından engellenmesi, 

f. Eğitimin Öz.Kuv.K.lığınca Serinyol/Güllük ve gerektiğinde Suriye’de icra edilmesi,  

g. Muhaliflerin teşkil, harekata hazırlık ve eğitimi için Suriye’de bir üs bölgesi tesis edilmesi,   

h. ÖKHÜ-2 K.lığınca Muhaliflerin yönlendirilmesi, gerektiğinde Suriye’de danışmanlık 

desteği sağlanması,  

i. Donatım faaliyetlerinin “ortak milli gayretler ile örtülü olarak MİT Müs. adına” yürütülmesi,   

j. Bakanlar Kurulunca kaynak tahsis edilmesi, Katar/S.Arabistan’dan destek alınması,  

k. Muhaliflerin giriş ve çıkış, intikaller vb. faaliyetlerinin MİT Müs.lığınca yürütülmesi,  

l. SGG’nin ihtiyaç halinde Başbakanlık Basın yayın ve Enfermasyon Gn.Md.lüğü, Sağlık 

Bakanlığı, AFAD, KIZILAY gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile desteklenmesi.  

3. Yeni yapıda yürütülecek milli eğit/donat faaliyetlerinin; 

a. Faydaları; 

(1) Başarı sağlandığı takdirde Türkiye’ye müzahir bir güç oluşturulabilir, uzun dönemde 

PYD/PKK dengelenebilir, hudut güvenliği uzaktan sağlanabilir.  

(2) Halen MİT Müş.lığı sorumluluğunda yürütülen ve amaca hizmet etmeyen milli eğit-

donat faaliyetlerinin yeniden canlanmasına fayda sağlar.   

b. Mahzurları; 

(1) Koalisyon hava desteğinin sağlanamayabilir,   

(2) RF destekli Rejim, ABD destekli PYD/PKK karşısında tutunamayabilir,  

(3) Eğitilen ve donatılan gruplara RF ve Rejimin hava taarruzu yapabilir,    

(4) Muhaliflerin yetersizliği TSK’nin başarızlığına yol açabilir. 

4. Sonuç olarak;  

a. RF ile uzlaşma ortamının olmaması durumunda faaliyetin başarıya ulaşma ihtimalinin 

düşük olduğu,  

b. İkinci maddeki şartlar sağlandığı takdirde başarı sağlanabileceği değerlendirilmektedir.  

 Arz ederim. 
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5. Mevcut durumda milli olarak icra edilen eğit/donat faaliyetleri kapsamında; 

a. ilgi (a ve b) Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; Türkiye’ye müzahir ya da müzahir olma 

potansiyeli taşıdığı MİT Müş. Tarafından değerlendirilen gruplara, MİT Müş. Kontrol ve 

koordinesinde, TSK tarafından Suriye’de ve Türkiye’de belirlenecek yerlerde askeri eğitim 

verilmesi, harekat planlaması ve icrası konularında danışmanlık yapılması ile hükümetimizce tespit 

edilecek dost unsurların   

b.   

c.  

 

 

 

 

 

Arz ederim.  

Hrk.Pl.D.Bşk.Tümg.B.KAVUN : 

Hrk.Bşk.Korg.S.B.KÖSE : 

 

II nci Bşk.Org.Y.GÜLER : v 
 

EKİ  : 

EK-A (Toplantı Katılım Listesi) 

Adem TOPAKTAŞ 
P.Kur.Yb. 
MH Pl.Ks.A. 
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