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RADĐKAL - Dışişleri Bakanlığı, IŞĐD hedeflerine karşı ortak operasyon hakkında basın açıklaması yaptı. Bakanlık

tarafından yapılan yazılı açıklamada TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye ( ( ( (/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye)))) uçaklarının, koalisyona ait savaş uçaklarıyla birlikte,

IŞĐD hedeflerine karşı dün akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başladığı belirtilerek, "Türkiye ve

ABDABDABDABD ( ( ( (/index/abd/index/abd/index/abd/index/abd)))) arasında DEAŞ'la mücadele konusundaki mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde

alınan kararlar hakkında kamuoyuna bilgi sunulmuştu. Türk Hava Kuvvetleri'nin Uluslararası Koalisyon'un DEAŞ'a karşı

yürütülen Özgün Kararlılık Harekatı çerçevesinde devam eden hava operasyonlarına katılımına ilişkin teknik nitelikteki

belge de ABD ile 24 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmıştı. Savaş uçaklarımız, bu çerçevede, Koalisyon'a ait savaş

uçaklarıyla birlikte, Suriye'de belirlenen ülkemiz güvenliğine de tehdit oluşturan DEAŞ hedeflerine karşı dün

akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başlamıştır. Terör örgütleriyle mücadele, Türkiye bakımından

öncelikli bir ulusal güvenlikgüvenlikgüvenlikgüvenlik ( ( ( (/index/guvenlik/index/guvenlik/index/guvenlik/index/guvenlik)))) konusudur. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Türkiye,

2013 yılından bu yana terör örgütleri listesine aldığı DEAŞ'tan kaynaklanan terör tehdidinin bertaraf edilmesine
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Dışişleri bakanlığından yapılan

açıklamada Türk savaş uçaklarının

uluslararası koalisyona ait savaş

uçaklarıyla birlikte, IŞĐD hedeflerini

vurduğu duyuruldu.

+ -

Facebook'ta Paylaş Tweetle 40 0 instela'da paylaş11BeğenBeğen Paylaşın

(http://app.medyanetads.com

/redir.a2?ciid=588208&tid=14943&lid=0&led=

Demirtaş: Yunus Koca'nın katledilmesini

lanetliyorum
(http://www.radikal.com.tr/politika

/demirtas_yunus_kocanin_katledilmesini_lanetli

1425664)

Benzin ve motorine zam
(http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/benzin_ve_motorine_zam-1425527

Politika(http://www.radikal.com.tr/politika/

(http://www.radikal.com.tr/politika

/demirtas_yunus_kocanin_katledilmesini_lanetli

1425664)

Ekonomi(http://www.radikal.com.tr/ekonom

(http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/benzin_ve_motorine_zam-1425527

Takip Et

Arama Üye Girişi Blog (http://blog.radikal.com.tr/) Kitap (http://kitap.radikal.com.tr/) Galeri (http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/

WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr/)

1,1MBeğenBeğen (https://tr.foursquare.com

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

1 / 6 2015/09/01 10:54



ETĐKETLER: ABD

(/index/abd)

, Suriye

(/index/suriye)

, Türkiye

(/index/turkiye)

, Ankara

(http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/)

, haber

(http://www.radikal.com.tr)

,

Hava

(/index/hava)

, operasyon

(/index/operasyon)

, koalisyon

(/index/koalisyon)

, ağustos

(/index/agustos)

, belge

(/index/belge)

, güvenlik

(/index/guvenlik)

, Karşı

(/index/karsi)

,

Dışişleri Bakanlığı

(/index/disisleri_bakanligi)

, IŞĐD

(/index/isid)

, 2015

(/index/2015)

, haberler

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

, son dakika haberler

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr) TÜRKĐYE

(http://webtv.radikal.com.tr

/turkiye/)

SPOR

(http://webtv.radikal.com.tr

/spor/)

KĐTAP

(http://webtv.radikal.com.tr

/kitap/)

SĐNEMA

(http://webtv.radikal.com.tr

/sinema/)

EĞLENCE

(http://webtv.radikal.com.tr

/eglence/)

ASTROLOJĐ

(http://webtv.radikal.com.tr

/astroloji/)

Erdoğan: Affedersin bir
tane manyağı bulmuşlar
(http://webtv.radikal.com.tr

Đhsan Özkes'ten ilginç 30
Ağustos resepsiyonu
tweetleri

Kim Milyoner Olmak Đster
yarışmacısı isyan ettirdi
(http://webtv.radikal.com.tr

Đsrail askerinden Filistinli
çocuğa şiddet
(http://webtv.radikal.com.tr

yönelik çabalara aktif desteğini ulusal düzeyde ve Uluslararası Koalisyon bünyesinde kararlılıkla sürdürecektir"

denildi. ( ANKARAANKARAANKARAANKARA ( ( ( (http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/)))) /DHA)

Home Aves Konutları!
Güneş'linin en uygun fiyatlı

projesinde 162.000 TL'den başlayan
fırsatları kaçırmayın!

Detaylı Bilgi!

Đslami Evlilik Sitesi
Türkiye'nin en büyük islami evlilik

sitesinde 2 milyonu geçen üye seni
bekliyor!

Hemen Üye Ol!

Ekstra gelir fırsatı
Đşlem yaparak kazanabilmeyi

öğrenin,fırsatı bugün yakalayın

Şimdi başlayın

Home Aves Konutları! Đslami Evlilik Sitesi Ekstra gelir fırsatı

Buraya reklam verin.

 (http://app.medyanetads.com/redir.a2?ciid=588789&

tid=4862&lid=0&led=0&publisher=radikal&URL=http%3A%2F%2Fwww.etstur.com%2FAcapulco-Resort-Convention-

Spa%3Futm_campaign%3DAcapulco-Resort-Convention-Spa%26utm_medium%3DMedyanet%2FBanner%26utm_source%3Dradikal)

Adrenalinin Tavan
Yaptığı 10 Ekstrem
Yaz Sporu

Düğünde Takılan
Altınlarla
Yapabileceğiniz 10
Şey

Enerjiye Çok Đhtiyacın
Olduğu 5 An

Sprite Đşte Böyle
Ferahlatır! Bir Balon
Hikayesi

Bu habere henüz yorum yazılmamış.

Facebook'ta Paylaş Tweetle 40 0 instela'da paylaş11BeğenBeğen Paylaşın Arşivle (Javascript:SetArchive();) Mail Gönder

YORUMLAR Yorum Yaz
(/yorumyaz/1424343)

(http://webtv.radikal.com.tr/turkiye/15890
/diyarbakirda-ak-parti-eski-genclik-kollari-baskani-
olduruldu.aspx)

IŞĐD kendi para birimini ilan etti: Altın dinar
(http://www.radikal.com.tr/dunya

/isid_kendi_para_birimini_ilan_etti_altin_dinar-

1425526)

Galatasaray, Denayer transferini KAP'a

bildirdi
(http://www.radikal.com.tr

/spor/galatasaraydan_son_dakika_transferi-

1425696)

Kalbimiz 3 bin 200 yıldır tekliyor!
(http://www.radikal.com.tr/hayat

/misir_mumyalarinda_kalp_damar_tikanikligi_go

1425482)

Dünya(http://www.radikal.com.tr/dunya/

(http://www.radikal.com.tr/dunya

/isid_kendi_para_birimini_ilan_etti_altin_dinar-

1425526)

Spor(http://www.radikal.com.tr/spor/

(http://www.radikal.com.tr

/spor/galatasaraydan_son_dakika_transferi-

1425696)

Hayat(http://www.radikal.com.tr/hayat/

(http://www.radikal.com.tr/hayat

/misir_mumyalarinda_kalp_damar_tikanikligi_go

1425482)

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

2 / 6 2015/09/01 10:54



Diyarbakır'da Ak Parti eski Gençlik Kolları Başkanı
öldürüldü (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

ZERO sergisinden canlı yayın
(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zero_sergisinden_canli_yayin-1425267

Zeki Demirkubuz sözünde durdu
(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zeki_demirkubuz_sozunde_durdu-1424473

Paşaköy'de termik santral eylemi: Ölüm

solumak istemiyoruz
(http://www.radikal.com.tr/cevre

/pasakoyde_termik_santral_eylemi_olum_soluma

1425493)

Kültür(http://www.radikal.com.tr/kultur/

(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zero_sergisinden_canli_yayin-1425267

Sinema(http://www.radikal.com.tr/sinema/

(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zeki_demirkubuz_sozunde_durdu-1424473

Çevre(http://www.radikal.com.tr/cevre/

(http://www.radikal.com.tr/cevre

/pasakoyde_termik_santral_eylemi_olum_soluma

1425493)

Otomotiv(http://www.radikal.com.tr/otomot

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

3 / 6 2015/09/01 10:54



Gebze'ye 10 milyon euroya aks fabrikası

kuracak
(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/gebzeye_10_milyon_euroya_aks_fabrikasi_kuracak-

1425361)

Mutfaklarını yenileyen çifte gizli kasa sürprizi
(http://www.radikal.com.tr/radikalist

/mutfaklarini_yenileyen_cifte_gizli_kasa_surprizi-

1424234)

(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/gebzeye_10_milyon_euroya_aks_fabrikasi_kuracak-

1425361)

Radikalist(http://www.radikal.com.tr

/radikalist/)

(http://www.radikal.com.tr/radikalist

/mutfaklarini_yenileyen_cifte_gizli_kasa_surprizi-

1424234)

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

4 / 6 2015/09/01 10:54



(http://app.medyanetads.com

Yerel Haberler

(http://www.radikal.com.tr

/yerel_haberler/)

Adana Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/adana_haber/)

Denizli Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/denizli_haber/)

Hakkari Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/hakkari_haber/)

Malatya Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/malatya_haber/)

Samsun Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber/)

Uşak Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/usak_haber/)

Alzaymır hastası yaşlı adamı bıçaklayıp yol kenarına

attılar (http://www.radikal.com.tr/kocaeli_haber

/alzaymir_hastasi_yasli_adami_bicaklayip_yol_kenarina_attilar-

1425705)

Balık avı sezonu Muğla'daki törenle başladı

(http://www.radikal.com.tr/mugla_haber

/balik_avi_sezonu_mugladaki_torenle_basladi-1425708)

Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/bu_illerde_kuvvetli_yagis_bekleniyor-1416333)

Bursa'da terastan düşen görme engelli kişi öldü

(http://www.radikal.com.tr/bursa_haber

/bursada_terastan_dusen_gorme_engelli_kisi_oldu-

1425717)

Dev kahve zinciri Starbucks, alkol satışına resmen

başlıyor (http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/dev_kahve_zinciri_starbucks_alkol_satisina_resmen_basliyor-

1420417)

Elazığ'da mezarlık yakınında bebek bulundu (http://www.radikal.com.tr

/elazig_haber/elazigda_mezarlik_yakininda_bebek_bulundu-1425707)

Erzurum'da 7 aracın lastiği patlatıldı (http://www.radikal.com.tr

/erzurum_haber/erzurumda_7_aracin_lastigi_patlatildi-1425715)

Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanına düzenlenen silahlı

saldırı (http://www.radikal.com.tr/diyarbakir_haber

/eski_ak_parti_diyarbakir_genclik_kollari_baskanina_duzenlenen_silahli_saldiri-

1425716)

Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanına düzenlenen silahlı

saldırı (http://www.radikal.com.tr/diyarbakir_haber

/eski_ak_parti_diyarbakir_genclik_kollari_baskanina_duzenlenen_silahli_saldiri-

1425723)

Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanına yapılan saldırı

(http://www.radikal.com.tr/ankara_haber

/eski_ak_parti_diyarbakir_genclik_kollari_baskanina_yapilan_saldiri-

1425706)

Ev alırken yapılması gereken yasal

işlemler (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi

/ev_alirken_yapilmasi_gereken_yasal_islemler-

1419042)

Genel seçime doğru

(http://www.radikal.com.tr/denizli_haber

/genel_secime_dogru-1425710)

Đstanbullu balıkçılar av sezonunu açtı

(http://www.radikal.com.tr

/istanbul_haber

/istanbullu_balikcilar_av_sezonunu_acti-

1425724)

Kars'taki terör örgütü operasyonu

(http://www.radikal.com.tr/kars_haber

/karstaki_teror_orgutu_operasyonu-

1425722)

Kayserispor'da transfer

(http://www.radikal.com.tr/kayseri_haber

/kayserisporda_transfer-1425711

Künye (http://www.radikal.com.tr/kunye/) Reklamlar (http://www.medyanet.net/)

Đlan (http://ilan.radikal.com.tr/)

Son Dakika Haber (http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

Bize Ulaşın

(http://www.radikal.com.tr

/iletisim/)

Üye Olun
Android

Uygulama
iPhone

Uygulama

Đnternete

ilan ver

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

5 / 6 2015/09/01 10:54



(https://plus.google.com/111139069635417829913)

Haberler (http://www.radikal.com.tr/) Haber (http://www.radikal.com.tr/)

Kayıt Ol

Đnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Hürriyet

Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda

(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.

SSS

(http://www.radikal.com.tr

/sss/)

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

Android)

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

appStore)

(http://reklamver.radikal.com.tr

/interneteilanver

/interneteilanver.html)

Türkiye (http://www.radikal.com.tr

/turkiye)

On Numara'da büyük ikramiye Đstanbul ve Antalya'ya

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü

YSK'nın 'adres nakli' kararı Resmi Gazete'de

Ekonomi (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi)

Olmasa da olur mu? (http://www.radikal.com.tr

Benzin ve motorine zam (http://www.radikal.com.tr

Đnternette alışverişe 28 milyar TL harcadık

Spor (http://www.radikal.com.tr/spor)

Galatasaray, Denayer transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Gabriel

Alex Telles kiralık gitti! (http://www.radikal.com.tr

Dünya (http://www.radikal.com.tr/dunya)

Rusya'dan ABD'ye mesaj: Yakından izleyeceğiz

IŞĐD kendi para birimini ilan etti: Altın dinar

Göstericiler polise el bombası attı

Kültür (http://www.radikal.com.tr/kultur)

Bu sergi 'umarım' delirtici olur!

Rekortmen belgesel 'Amy'nin vizyon tarihi belli oldu

Akbank Caz Festivali gönüllü gençleri bekliyor

Radikal2 (http://www.radikal.com.tr

/radikal2)

Roboski belgeseli (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

Çözüm'ün A, B, C'si.. . (http://www.radikal.com.tr

PanĐslamcı dış politikanın çöküşü

Politika (http://www.radikal.com.tr

/politika)

ABD Ankara'ya neden IŞĐD baskısı uyguluyo

Đhsan Özkes, nasıl milli mesele haline geldi

Demirtaş: Yunus Koca'nın katledilmesini lan

Hayat (http://www.radikal.com.tr/hayat

Evsizlerin gözünden yaşam

Demet Akalın: Artık can sıkıntısı olmaya ba

Mısır mumyalarında kalp-damar tıkanıklığı 

Türkiye IŞİD'e karşı harekata katıldı! - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye_iside_karsi_harekata_katild...

6 / 6 2015/09/01 10:54


