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PKK'ya karşı TSK-Peşmerge işbirliği
Jandarma-Peşmerge iş birliği meyvelerini vermeye başladı.
Yayın Tarihi : 20 Mart 2012 Salı (oluşturma : 2/17/2019)

Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda Peşmerge, PKK'nın yardım koridorlarını kapatınca Özel
Harekat işi bitirdi.
Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Barzani yönetimindeki KDP güçleri, Özal döneminden sonra ilk kez
Irak topraklarında PKK'ya karşı ortak operasyona imza attı. Mart ayı başında Irak'ta Özel Kuvvetler
tarafından sağ olarak yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK'nın bahar eylemlerinin koordinatörü 5
kişilik ekibe yönelik operasyonun KDP'yle beraber yapıldığı ortaya çıktı.
Operasyon birlikte planlandı
Jandarma İstihbarat'ın nokta olarak yerini belirlediği 5 kişilik PKK'lı gruba yönelik operasyonu
Irak'taki Özel Kuvvetlere bağlı birimlerin KDP'yle paylaştığı öğrenildi. Beraber planlanan
operasyonda KDP'ye bağlı Peşmerge güçlerinin çevre güvenliği alması ve terör örgütü PKK'nın
yardım koridorlarını kapatması kararlaştırıldı. KDP güçleri çevre güvenliğini tam olarak sağlarken,
Özel Kuvvetler operasyonu başarıyla icra ederek, Azat Elçi, Adil Erbeğ, Ayhan Engin, Neçirvan
Bozkurt ve Rojbin Töre isimli PKK'lıları ele geçirdi.
Destek güzergahları kapatıldı
Özel Kuvvetler ve KDP bağlı Peşmerge PKK'lıların bulunduğu mağarayı tam olarak tespit ettikten
sonra düğmeye bastı. Bölgeye hakim olan KDP güçlerinin PKK'nın destek için gelebileceği bütün
güzergahlarının tutulduğu bilgisini vermelerinin ardından bölgeye giren Özel Kuvvetlere bağlı
birlikler, kan akıtmadan 5 PKK'lıyı kıstırarak teslim olmaya zorladı. Teslim olan PKK'lıların sınıra
kadar getirilmesinde de KDP güçlerinin koruma sağladığı öğrenildi. KDP'yle PKK'ya karşı
mücadelede son dönemde oldukça yakın ilişki kurulduğu öğrenildi. PKK'dan kaçıp Barzani güçlerine
sığınanlar, ilk sorguları yapıldıktan sonra istemeleri halinde Türkiye'ye teslim ediliyor. Son üç ay
içinde 20 PKK'lı bu şekilde Türkiye'ye teslim edildi.
REFERANDUM ÖNCESİ EYLEMLER KCK İDDİANAMESİNDE
Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, PKK terör örgütünün şehir yapılanması
KCK'ya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcı Çimen tarafından Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Belge
Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 147'si tutuklu 193 şüpheli hakkında
hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yaklaşık 2 bin
400 sayfa olduğu belirtilen iddianamede, Ersanlı'nın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 ile 22,5
yıl, Zarakolu'nun ise 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'

suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasının istendiği kaydedildi. İddianamenin
bir numaralı şüphelisinin soruşturma aşamasında tutuklanan Kudbettin Yazbaşı'nın olduğu ve 'örgüt
yöneticisi olmakla' suçlandığı öğrenildi. İddianamede, şüphelilerin 'KCK kent meclisi' kararları
doğrultusunda İstanbul'da yaptıkları çok sayıda eyleme yer verildiği bildirildi. 2 bin 400 sayfalık
iddianameye göre örgütün Murat Karayılan'dan sonra gelen üç ismi Kudbettin Yazbaşı, Ali Durc ve
Nihat Oğraş. 12 Eylül'de çok sayıda aracın yakıldığı sokak eylemleri de KCKiddianamesine girdi.
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