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TSK TO SUPPORT EU PEACE KEEPING FORCE IN BOSNIA-HERZEGOVINA  
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İçerik 
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Turkish Armed Forces (TSK) will continue supporting  the peace keeping operations in  

 Bosnia-Herzegovina with a 350-strong unit, after the mission will be  

 handed over from NATO to the EU.    

     Under a decision made at the Istanbul Summit on June 28-29, 2004,  

 NATO will hand over the operation to the EU as of December 2nd, 2004.  

     NATO-led SFOR Peace Keeping Operation has been continuing in  

 Bosnia-Herzegovina since 1996. The name of the mission will be changed 

 as EU-led Peace Keeping Operation (EUFOR).  

     The EU will maintain the mission in Bosnia-Herzegovina by using  

 capabilities of NATO and with a 7 thousand troops. A 350-member  

 Turkish unit will join the mission.  

     Also, Turkey will contribute to the newly established police force 



 with a 23-member team.  

     During NATO Summit in Istanbul in June, allies agreed to bring the 

 SFOR mission in Bosnia-Herzegovina to a successful conclusion by the  

 end of the year and the EU gave green light to operations of EUFOR as  

 of the beginning of next year.  

     (UK-ULG) 
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TSK, KABİL VE KOSOVA'DA KOMUTAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR -TÜRKİYE, KABİL BÖLGE 

KOMUTANLIĞI'NI NİSAN, KOSOVA GÜNEY GÖREV KUVVET KOMUTANLIĞI LİDERLİĞİNİ İSE MAYIS 

AYINDA ÜSTLENECEK -KABİL'DEKİ PERSONEL SAYISI, BÖLGE KOMUTANLIĞI KARARGAHININ LOJİSTİK 

VE MUHABERE HİZMETLERİ İÇİN YAKLAŞIK 250 İLAVE PERSONELİN TAHSİS EDİLMESİYLE 1000'E 

YÜKSELECEK -TSK, KOSOVA'DAKİ LİDERLİK DÖNEMİNDE DE KFOR'A İLAVE KATKIDA BULUNACAK -BM 

LÜBNAN GEÇİCİ KUVVETİNE 2006 EKİM AYINDAN BERİ BİR İSTİHKAM İNŞAAT BÖLÜĞÜ VE DENİZ 

GÖREV KUVVETİNE BİR FİRKATEYN İLE DESTEK VEREN TSK, BU HAREKATTA YAKLAŞIK 550 

PERSONELLE GÖREV ALIYOR -TÜRKİYE, HALEN BOSNA-HERSEK'TE 400 PERSONEL BULUNDURURKEN, 

SUDAN'DAKİ BARIŞI KORUMA MİSYONUNA 1 NAKLİYE UÇAĞIYLA DESTEK VERİYOR  

 

Spot 

------------------------------------------------------ 

 

 

İçerik 

------------------------------------------------------ 



Eşref Fahri - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kabil Bölge Komutanlığı'nı Nisan, Kosova Güney Görev 

Kuvvet komutanlığı   liderliğini ise Mayıs ayında almaya hazırlanıyor. 

      Türkiye, Fransa ve İtalya'nın liderliğinde 6 Ağustos 2006 tarihinde  

 oluşturulan Kabil Bölge Komutanlığı, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti  

 (ISAF-UGYK) görevleri paralelinde Afganistan hükümetine güvenlik ve yeniden  

 yapılandırma faaliyetlerinde yardım ediyor. 

      Terörizm ile mücadele görevi bulunmayan komutanlık, ABD liderliğinde  

 oluşturulan ve Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilen ''Sürekli Özgürlük  

 Harekatı''na birlik katkısında bulunmuyor. TSK, Afganistan'daki uyuşturucu ile  

 mücadele konusunda da aktif görev almıyor. 

      Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan UGYK'de ilk olarak 276  

 kişilik birlikle yer alan TSK, 20 Haziran 2002'de UGYK'nin 2. dönem kuvvet  

 komutanlığını devraldı. Yaklaşık 1300 kişilik birliği Afganistan'a intikal  

 ettiren TSK, 10 Şubat 2003'e kadar Kabil ve çevresinde görev yaptı. Eğitim,  

 sağlık, şehir suyunun iyileştirilmesi, idari yönetimin desteklenmesi, altyapı ve  

 tarım konularında sivil halkla beraber yüzlerce projeye imza atan TSK, UGYK  

 komutanlığı süresince de Kabil Hava Meydan Komutanlığı görevini yürüttü. 

      Afgan Milli Muhafız Taburu'na 10 hafta süreli tekamül eğitimi veren TSK,  

 Afgan bakan ve üst düzey devlet personelinin korumasını yapacak 794 korumanın  

 eğitimi ile 175 bin adet çeşitli mühimmatın imhasını da başarıyla gerçekleştirdi.  

 Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III., IV. ve V. dönemi) UGYK Harekatına  

 yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak edilen ve Ağustos 2004 tarihinden  

 itibaren UGYK VI. ve VII. dönemleri için sıhhi tahliye ve keşif gibi maksatlarla  

 kullanılmak üzere 3 adet genel maksat helikopteri de tahsis eden TSK, yardım  

 kuvvetine desteklerini sürdürdü. 

       

      -TSK, KABİL'İN LİDERLİĞİNİ ALIYOR- 

       

      Kabil'de Şubat 2005'e kadar 300 personel görevlendiren TSK, 13 Şubat-4  

 Ağustos 2005 döneminde UGYK'nın ikinci kez liderliğini aldı. Bu kapsamda; NATO  

 kolordusu olan 3. Kolordu Komutanlığı UGYK-VII. Harekatının sevk ve idaresini  



 üstlendi. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kabil Çokuluslu Tugayı olarak bu  

 dönemde görev yaparken TSK, aynı dönemde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın  

 işletilmesine de öncülük etti. Birlik katkısı tabur seviyesine çıkarılırken,  

 personel katkısı da yaklaşık 1450 kişi oldu. Barış Karargahı Romanya'da bulunan  

 ve kuruluşunda Türkiye'nin aktif rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG),  

 Kabil Çokuluslu Tugayı görevini 6 Şubat-6 Ağustos 2006 tarihleri arasında  

 yürüttü. Komutanın devrinin ardından yaklaşık 260 personelden oluşan bir piyade  

 bölük timi ve destek unsurlarıyla görevini sürdüren TSK, NATO'nun Kabil Bölge  

 Komutanlığı'nı oluşturmasının ardından 6 Ağustos 2006 itibariyle personel  

 sayısını 750'ye çıkardı. 

      Komutanlık kadrosuna Fransa, Türkiye ve İtalya sırayla 8 aylık dönemler  

 halinde görevlendirilirken, Türkiye, komutayı almasıyla Nisan-Aralık 2007  

 döneminde Kabil'de ''tuğgeneral'' rütbesinde bir komutan görevlendirecek. Bölge  

 Komutanlığı Karargahı'nın lojistik ve muhabere hizmetleri için yaklaşık 250 ilave  

 personel de tahsis edilerek Kabil'e gönderilecek. 

       

      -VARDAK'TAKİ BÖLGESEL İMAR EKİBİ- 

       

      Türkiye, Kabil'in yaklaşık 40 kilometre batısındaki Vardak'ta oluşturduğu  

 Bölgesel İmar Ekibi ile de Kasım 2006'dan beri görev yapıyor. Sivil ve askeri  

 personelin birlikte görev aldığı ekip, idari yönetim ve yargı sisteminin  

 geliştirilmesi, Afgan polisinin eğitimi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması,  

 altyapı, bayındırlık ve sosyal destek alanlarında halkın yaşam koşullarının  

 iyileştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. 

       

      -KOSOVA'DA GÜNEY GÖREV KUVVETİ LİDERLİĞİ- 

       

      Mayıs ayında Kosova Güney Görev Kuvvet Komutanlığı liderliğini 12 ay süreyle  

 devralacak olan TSK, Kosova'da bir süre devam eden krizin silahlı çatışmaya  

 dönüşmesi üzerine NATO'nun 24 Mart 1999 tarihinde hava harekatı başlatması  

 nedeniyle, bu operasyona ilk olarak 10 adet F-16 uçağıyla destek verdi. (S.N: Joint Guard.) 



      Türk Hava Kuvvetleri, harekat süresince gece ve gündüz toplam 2 bin saatten  

 fazla harekat uçuşu gerçekleştirdi. Harekat kapsamında 3 adet KC-135 tanker  

 uçağını İncirlik'te, 8 adet F-16 uçağını da Bandırma'da hazır tutan Türkiye,  

 Adriyatik'teki bir Türk firkateyni ile mayın avlama gemisini de harekatta  

 görevlendirdi.  

      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  

 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

 katıldı. NATO'nun Balkanlar'da ulaşılan politik, askeri gelişmeler çerçevesinde,  

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

 birlik gönderen TSK, Arnavutluk'taki irtibat karargahının iç emniyetini sağlamak  

 üzere bir askeri inzibat takımını, Makedonya'daki KFOR geri karargahının  

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

       

      -KOSOVA'YA İLAVE KATKILAR PLANLANIYOR- 

       

      KFOR kapsamında, halen 35 ülkenin katılımı ile 16 bin kişiden oluşan çok  

 uluslu güç, beş sektör halinde görevini sürdürüyor. Prizren'de konuşlu Kosova  

 Türk Tabur Görev Kuvveti, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin katılımıyla  

 oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

      Türkiye; KFOR Çokuluslu Güney Sektörüne; bu dönemde de Azeri ve Gürcü  

 takımları dahil bir Manevra Taburu (Milli Lojistik Unsurlar ve Milli Destek  

 Birliği dahil), İstihkam Bölüğü ve İnzibat Takımı (liderliğini üstlenerek), Keşif  

 Bölüğüne bir Keşif Takımı ve Radar Kısmı, İki İrtibat ve İzleme Timi (LOT),  

 Çokuluslu Sıhhiye Birliğine 3 personel, Görev Kuvveti Karargahına 16 personel,  

 KFOR Karargahına 11 personel ile katkıda bulundu. 

      TSK'nın Mayıs 2007'den itibaren üsleneceği liderlik döneminde ise KFOR'a  

 ilave katkılar yapması öngörülüyor. 



       

      -BOSNA-HERSEK, SUDAN VE LÜBNAN- 

       

      TSK, 1950'den bugüne kadar yer aldığı uluslararası harekat ve gözlem  

 görevlerinde sorunlu bölgelerde de güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük  

 katkılarda bulundu. 

      Türkiye, halen Kosova ve Afganistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek, Sudan/Darfur  

 ve Lübnan'da icra edilen barışı destekleme harekatlarına aktif olarak iştirak  

 ediyor. 

      Bosna-Hersek'te Avrupa Birliği liderliğinde 2 Aralık 2004 tarihinden beri  

 icra edilen ALTHEA Harekatına TSK, toplam 350 personelden oluşan personel ile  

 katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca 50 jandarma personeli de EUFOR Entegre Polis  

 Gücünde, 5 personel ise AB Polis Gücü misyonunda görev yapıyor. 

      Sudan'ın Darfur bölgesindeki Barışı Koruma Misyonuna NATO tarafından  

 sağlanan lojistik destek kapsamında katkıda bulunan Türkiye, operasyona  

 görevlendirdiği bir adet C-130 nakliye uçağı ile devam ediyor. 

      BM Lübnan Geçici Kuvvetine de Ekim 2006 ayından beri bir istihkam inşaat  

 bölüğü ve deniz görev kuvvetine bir firkateyn ile destek veren TSK, bu harekatta  

 yaklaşık 550 personelle görev alıyor. 

       

      -GÖZLEM GÖREVLERİ- 

       

      TSK, barış harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem  

 görevi yerine getiriyor. 

      El Halil, Gürcistan ve Sudan'da gerçekleştirilen 3 Askeri Gözlem Görevini  

 sürdüren TSK, Gürcistan'da 1993 tarihinde teşkil edilen UNOMIG Misyonuna Ekim  

 1994 tarihinden itibaren 5 personel, El-Halil'deki Geçici Uluslar arası  

 Mevcudiyet (TIPH) adlı uluslararası gözlemcilik görevine Şubat 1997'den itibaren  

 4 subay ve 1 Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ve Nisan 2005'te oluşturulan BM Sudan  

 Misyonu'na (UNMIS) 4 personel ile katkı veriyor. 

      (ES-HLD) 
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ALMANYA SAVUNMA BAKANI, TÜRKİYE'DE... -STRUCK, MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL'Ü ZİYARET 

ETTİ -BAKAN GÖNÜL: -''ŞU ANDA TÜRKİYE KENDİ TANKINI KENDİ YAPMA HEDEFİNİ 

GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAKTADIR. ANCAK BU TANKIN YAPILMASI ZAMANA MUHTAÇTIR'' -

''ARA ÇÖZÜMLER T 
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Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin şu anda kendi tankını yapmak için çalıştığını, ancak bu  

 tankın yapımının zaman alacağını belirterek, ''Ara çözümler teknik  

 seviyede henüz incelenmektedir'' dedi. 

     Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Peter Struck, Milli  

 Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü ziyaret etti. 

     Konuk Bakan Struck, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde Bakan  

 Gönül tarafından askeri törenle karşılandı. 

     İki Bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

     Bakan Gönül, burada yaptığı konuşmada, konuk Bakan Struck ile  

 Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, savunma sanayi işbirliği, NATO  



 konuları, Balkanlar, Afganistan, Irak öncelikli olmak üzere  

 operasyonlar ve kriz bölgeleri, TSK'nın transformasyonu konularını ele 

 aldıklarını söyledi. 

     Türkiye'nin Avrupa'daki önemli bir ortağı olan Almanya ile ikili  

 düzeydeki gelişmelerin her zaman memnuniyet verici olduğunu ifade eden 

 Gönül, Almanya'daki 2.4 milyon Türk'ün varlığının da ikili ilişkiler  

 açısından önem arz ettiğini kaydetti. Türkiye'nin AB üyeliğinin mevcut 

 ilişkileri daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade eden Gönül,  

 Almanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı  

 teşekkürlerini sundu. 

     İki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin 1960 yılında  

 başladığını, özellikle denizcilik konusunda, denizaltı, firkateyn,  

 mayın avlama gemisi, hücumbot projelerinde yıllardan beri işbirliği  

 yapıldığını belirten Gönül, Almanya'nın yardımı ve desteğiyle  

 yıllardan beri çok önemli projelerin gerçekleştirildiğini vurguladı.  

     Görüşmede, NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun Akdeniz Diyaloğu ve  

 İstanbul İşbirliği Girişimi konularının da gündeme geldiğini belirten  

 Gönül, Mukabele Kuvveti'ne Türkiye'nin katkısının devam edeceğini,  

 Akdeniz Girişimi'nin de bölgenin istikrarına katkıda bulunacağını  

 kaydetti. 

     ''NATO'nun özellikle askeri alanda işbirliğine önem vermesi  

 gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Gönül, Türkiye'nin diyalog sürecine  

 her şekilde katkıda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini söyledi. 

     Avrupa'nın güvenliği açısından Balkanların önemine işaret eden  

 Gönül, Bosna-Hersek'te NATO imkan ve kabiliyetleriyle icra edilen  

 harekatın AB liderliğindeki Barışı Koruma Harekatı'na (ALTHEA)  

 devredileceğini belirtti. Gönül, ''Türkiye, ALTHEA harekatına  

 Bosna-Hersek'teki askeri varlığımızı sayı olarak muhafaza ederek  

 katılacaktır'' dedi. 

      

     -AFGANİSTAN- 



      

     Uluslararası güvenlik ve istikrar açısından önem taşıyan  

 Afganistan konusunu da değerlendirdiklerini belirten Gönül, ''3.  

 Kolordu Komutanlığı'nın Şubat-Ağustos 2005 döneminde ISAF-7 göreviyle  

 Afganistan'a gitmesiyle ilgili planlama ve hazırlık çalışmalarına  

 başlanmıştır. Türkiye, ISAF ile Afganistan'a katkılarına devam  

 edecektir'' diye konuştu. 

     Bakan Gönül, görüşmede Irak konusunun da gündeme geldiğini  

 belirterek, Irak'a komşu tek NATO ülkesi olarak, Türkiye'nin Irak'ın  

 birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzu  

 ettiğini vurguladı. Gönül, ''Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının  

 bütün bölgenin istikrar ve güvenliği için bir zorunluluk olduğuna  

 Türkiye inanmaktadır'' dedi. 

     Görüşmede, TSK'nın transformasyonunun da ele alındığına dikkati  

 çeken Gönül, ''İstikrarsızlık ve belirsizliklerin hakim olduğu bir  

 coğrafyada değişik risk ve tehditlere maruz kalan Türkiye'nin güvenlik 

 politikasını destekleyecek bir askeri gücün çağın ihtiyaçlarına göre  

 geliştirilmesi TSK'nın vizyonunu oluşturmaktadır. TSK'nın yeniden  

 yapılanma faaliyetleri sonucunda özellikle yurtdışında muhtemelen  

 alabileceği görevlerde çabucak konuşlanabilir, idame ettirilebilir ve  

 karşı harekat icra edebilir bir kuvvet yapısına kavuşturulması  

 çalışmaları devam etmektedir'' diye konuştu. 

      

     -KONUK BAKANIN KONUŞMASI- 

      

     Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Struck da, görüşmede  

 iki ülkenin ilgi alanındaki Afganistan ve Balkanlar gibi yerlerin ele  

 alındığını belirterek, ''Türk askerinin çok iyi bir asker olduğunu  

 biliyoruz. Bunu Afganistan'da da birlikte çalışırken yaşadık. Bu  

 işbirliğimiz aynı şekilde devam edecek. Türkiye, Afganistan'da görevi  

 yeniden üstlenecek'' dedi. 



     AB içerisindeki askeri yeni oluşumda Türkiye'nin görev alma  

 isteğine sahip olmasının da kendilerini memnun ettiğini ifade eden  

 Struck, ''Türkiye AB üyesi değil. Ama bu AB içinde herhangi bir  

 durumda ani şekilde müdahale edecek bir oluşum. Türkiye'nin böyle bir  

 konsepte katılıma hazır olması bizi memnun etti. AB'ye giden yolda  

 Türkiye'nin böyle bir oluşumda var olma isteğini olumlu buluyorum''  

 diye konuştu. 

      

     -LEOPARD-2 TANKI- 

      

     Bakan Gönül, bir gazetecinin, ''Alman Leopard-2 tanklarının  

 Türkiye tarafından alınmasıyla ilgili gelişmeler neler?'' sorusu  

 üzerine, Türkiye'nin 7 yıl önce açtığı tank ihalesinin Savunma Sanayi  

 İcra Komitesi tarafından geçen ay iptal edildiğini anımsattı. 

     Tank teknolojisinde yaşanan değişim ve Türkiye'nin etrafındaki  

 tehditlerdeki değişikliğin bu karara etken olduğunu anlatan Gönül,  

 şöyle devam etti:  

     ''Geçen 7 sene zarfında Türk sanayi kendi içinde üretebilecek, pek 

 çok parçayı yapabilecek seviyeye ulaşmıştır. Şu anda İcra Komitesi'nin 

 aldığı karar gereği Türkiye kendi tankını kendi yapma hedefini  

 gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Ancak bu tankın yapılması zamana  

 muhtaçtır. Bu Türk tipi tankın elde edilmesine kadar geçecek sürede,  

 Türkiye'nin güvenliğinin gerektirdiği ölçüde ara çözümler gündemdedir. 

 Bu ara çözümler teknik seviyede henüz incelenmektedir. Sayın Bakanla  

 biz tank alışverişi için el sıkışmış değiliz.'' 

      

     -''KULLANILMIŞ TANK SATMAYA GELMEDİM''- 

      

     Konuk Bakan Struck da, ''Alman Savunma Bakanı olarak, Türkiye'ye  

 kullanılmış tank satmak, böyle bir pazarlık yapmak için gelmedim. Bu  

 zaten benim görevim de değil. Türk tarafının böyle bir alışverişe de  



 ilgi duyup duymadığını bilmiyorum. Böyle bir talep geldiğinde de zaten 

 Alman tarafı bunu inceleyecek ve bir karara bağlayacaktır'' dedi. 

     Gönül, ara çözümlerin neler olabileceğiyle ilgili soruya da,  

 ''Satıcının olduğu yerde alıcı olacaktır. Ama unutmamak gerekir ki tek 

 satıcı yok. Şu anda kararlaştırılmış bir husus yoktur. Ara ihtiyaç  

 tespit edilmektedir. İlerki harplerde tankın ne kadar gerekli olduğu  

 bugünlerde tartışılan bir konudur'' karşılığını verdi. 

     Bir gazetecinin, önceki yıllarda Türkiye'ye askeri malzeme satışı  

 konusunda Almanya'da yaşanan tartışmaları anımsatması üzerine Bakan  

 Struck, NATO üyesi olan Türkiye'ye uzun dönem açısından silah  

 verilmesi ve satılmasının gündeme gelebileceğini ve bunun olması  

 gerektiğini söyledi. 

     Almanya'da 5 yıl önce Türkiye'ye tank veya silah satışının iç  

 siyaset konusu yapıldığını anımsatan Struck, ''Eğer bundan sonraki  

 dönemde Türk hükümetinden böyle bir talep gelirse, ben Savunma Bakanı  

 olarak Başbakan ve Dışişleri Bakanı'na bu talebe karşılık verilmesi  

 önerisini getirirdim. Zaten geçen 5 yılda Türkiye'de çok farklı  

 gelişmeler yaşandı'' dedi. 

     Bakan Gönül de, özellikle deniz teknolojisinde Almanya'dan  

 herhangi bir kısıtlama olmadan her türlü teknolojinin alındığını,  

 ayrıca Kara Kuvvetleri'nin de Almanya'dan bazı ileri teknoloji  

 ürünleri aldığını ve bugün için herhangi bir kısıtlamanın söz konusu  

 olmadığını kaydetti. 

     Bir gazetecinin, ''ABD askerlerinin Felluce operasyonunda Iraklı  

 bir yaralıyı öldürdüğü görüntüler basına yansıdı. Bu konuda bir  

 inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?'' sorusunu yanıtlarken de, Konuk  

 Bakan Struck, Irak'ta çok çabuk siyasi bir çözümün ortaya koyulması  

 gerektiğini söyledi. 

     İlk adımın Ocak ayında Irak'ta gerçekleştirilecek seçimlerin  

 olduğunu vurgulayan Struck, Irak'taki geçici hükümetin de otorite  

 olarak kabul görmesinin önemine işaret etti. 



     Bakan Gönül de, Irak'ın parçalanmadan ve huzurlu bir şekilde var  

 olmasının Türkiye'nin isteği olduğunu yineledi. 

     Konuk Bakan Struck, NATO'nun Irak'ta daha etkin olup olamayacağı  

 sorusunu yanıtlarken de, NATO'nun daha çok eğitim konusunda Irak'ta  

 yer alma yönünde bir karar ortaya koyduğunu, Almanya'nın da Birleşik  

 Arap Emirlikleri'nde kurdukları tesislerde Irak güvenlik güçlerinin  

 eğitimi için çalışmaya başlamak üzere olduğunu söyledi. 

     Bakan Gönül de, Türkiye'nin 2 subayla NATO'nun eğitim grubuna  

 katıldığını, Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda ise  

 Türkiye'nin Irak'ta değil de Türkiye'de bir eğitim vermeye hazır  

 olduğunu ilettiğini kaydetti. 

     Bir gazetecinin, ''Eurofighter alımı görüşmede gündeme geldi mi?'' 

 sorusuna da her iki bakan ''Hayır'' yanıtını verdi. 

     (ES-SRD) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kurduğu iyi ilişkilerle halkın güvenini kazandığı Kosova'da, görev yaptığı  

 ''Güney Sektörü''nün dönüşümlü liderliğini almak üzere çalışma  

 başlattı. 

     Uluslararası harekat ve gözlem görevlerine aktif şekilde  

 katılarak, sorunlu bölgelerdeki güvenliğin ve barışın sağlanmasına  

 önemli katkılarda bulunan TSK, Balkanlar'daki istikrarın sağlanması  

 çalışmalarına da önemli katkılarda bulunuyor. 

     TSK, Balkanlar'ın tarihi ve kültürel açıdan önemi, bölge  

 halklarıyla ilişkiler, istikrarın sağlanmasında şu ana kadar  

 gösterilen gayretler, Türkiye'nin NATO içindeki görünürlüğünün  

 arttırılması ve personelin eğitimi amacıyla Balkanlar'da icra edilecek 

 harekatların içinde yer almayı hedefliyor. 

     Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nin (ISAF)  

 komutasını Ağustos ayında İtalya'ya bırakmaya hazırlanan TSK, kurduğu  

 iyi ilişkilerle halkın güvenini kazandığı Kosova'da da ''Güney  

 Sektör''ün dönüşümlü liderliğini almak üzere girişimde bulundu. Sadece 

 kendi sorumluluk bölgesinde değil, Kosova'nın tamamında da askeri  

 görev yapma yeteneğine sahip olan Türk birliği, NATO'nun Kosova'da en  

 çok güvendiği birliklerin başında geliyor. 

      

     -''AB HAREKATINA KATKIDA 5. ÜLKE...''- 

      

     Türkiye, AB'nin yaptığı ilk büyük çaplı harekata konu olan  

 Bosna-Hersek'te 34 ülke arasında en çok katkı sağlayan 5'inci ülke  

 konumunda bulunuyor.  

     Bosna-Hersek'in kuzeyinde Finlandiya liderliğinde görev alan TSK,  

 Bosna-Hersek savunma kurumlarının yeniden yapılandırılması ile irtibat 

 ve gözlem faaliyetlerine de 50'ye yakın personelle katkı veriyor.  



      

     -GENELKURMAY'IN BASIN TURU YARIN BAŞLIYOR- 

      

     Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'nca, TSK'nın Kosova ile  

 Bosna-Hersek'te yaptığı görev ve faaliyetleri yakından tanıtmak üzere  

 düzenlenen basın turu yarın başlayacak.  

     80'den fazla gazeteci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının 

 katılacağı gezinin ilk durağı Kosova olacak. Burada Türk taburunun  

 konuşlandığı Sultan Murat Kışlası ile Türk bölüklerinin görev aldığı  

 Dragas ve Mamuşa ziyaret edilecek ve Türk askerinin sosyal hayata  

 katkıları yerinde görülecek.  

     Basın turunun ikinci ayağını oluşturan Bosna-Hersek'te ise  

 Zenica'daki Türk Parkı gezilecek ve yerinden edilmiş kişilerin kampı  

 ziyaret edilecek. Heyet, Zenica'daki Türk taburu tarafından yapılan  

 faaliyetlerin yerinde görülmesinin ardından Zenica Üniversitesi  

 Türkoloji Bölümü'nün açılış törenine katılacak. 

     Zenica'daki demir-çelik fabrikasında uzun yıllar konuşlu bulunan  

 Türk taburunun yeni taşındığı kışla da Genelkurmay Başkanlığı Harekat  

 Başkanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın katılacağı törenle 17 Haziran 

 Cuma günü açılacak. 

     Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları da gezi kapsamında Kosova  

 ve Bosna-Hersek'te birer konser verecek. 

     TSK'nın basın turu, 17 Haziran Cuma günü sona erecek.  

     (ES-HLD) 
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Eşref Fahri - BM Geçici Görev Gücü bünyesinde Lübnan'da faaliyette bulunacak olan Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK), 1950'den  

 bugüne kadar yer aldığı uluslararası harekat ve gözlem görevlerinde sorunlu  

 bölgelerde güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük katkılarda bulundu. 

      Halen Afganistan'daki Kabil Bölge Komutanlığı'na 900 personelle destek veren  

 TSK, Bosna-Hersek'te devam eden ALTHEA harekatında 300, Kosova'da da 400  

 personelle görev yapıyor. 

      TSK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki seçimler nedeniyle yapılan barışı  

 destekleme harekatına da bir C-130 Askeri Nakliye Uçağı ile 17 askeri personelle  

 katkı sağlıyor. Bu kapsamda, harekatın sevk ve idaresinden sorumlu Almanya ve  

 Gabon'daki karargahlarda da birer subay görev yaparken, Gürcistan, El Halil ve  

 Sudan'daki askeri gözlem misyonlarında ise 11 TSK personeli görev alıyor. 

       

      -İLK KATKI 15 BİN ASKERLE- 

       

      Türkiye, uluslararası topluma askeri açıdan entegrasyonun ilk adımlarını  

 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler (BM)  



 gücüne dönüşümlü olarak yaklaşık 15 bin askerle katkı vererek attı. Daha sonra  

 ''Soğuk Savaş döneminin ardından kitlesel tehditlerin yerini belirsiz  

 tehditlere'' bırakmasıyla birlikte Somali, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve  

 Afganistan'da patlak veren olaylara karşı oluşturulan uluslararası barış  

 güçlerinin içinde Türk askeri de yer aldı. 

      Somali'deki gruplar arasında yaşanan düşmanlığın durdurulması ve insani  

 yardımlar için güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla, BM'nin 2 Ocak 1993-24  

 Şubat 1994 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ''Ümit Operasyonu''na 300 askerle  

 katılan Türkiye, bir süre de barış gücünün komutanlığını yürüttü. 

      Daha sonra, BM Güvenlik Konseyi'nin Arnavutluk'a yapacağı yardımlarla ilgili  

 karar doğrultusunda İtalya liderliğindeki çokuluslu güce katılan TSK, 20'si  

 karargah personeli olmak üzere 779 askerden oluşan bir deniz piyade taburuyla,  

 Nisan 1997'den itibaren yardım faaliyetlerinde bulundu. Tiran ve ülkenin kuzey  

 bölgesinde görev yapan Türk birliği, Arnavutluk'taki Türk vatandaşlarının  

 emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, 1 Ağustos 1997'de Türkiye'ye  

 döndü. 

       

      -BOSNA-HERSEK- 

          

      Türkiye, Bosna-Hersek'teki olayların ardından da insani yardım harekatı için  

 emniyetli bölgelerin tesisi ve korunması maksadıyla kurulan BM Koruma Kuvveti'nde  

 (UNPROFOR) yer aldı. 

      TSK, 4 Ağustos 1993-31 Aralık 1995 tarihleri arasında 1400 askerden oluşan  

 bir alayla bölgede konuşlanırken, Bosna-Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın  

 uygulamaya konulmasıyla birlikte barış gücünü de takviye etti. Türk birliği, 20  

 Aralık 1995'te tugay seviyesinde IFOR'a katıldı. Türk tugayı, IFOR'un görevini 20  

 Aralık 1996'da tamamlamasının ardından tabur seviyesine indirilerek, SFOR'a  

 tahsis edildi. 

      Bosna-Hersek'teki 1 Mekanize Türk taburu, Bosna-Hersek Türk Tabur Görev  

 Kuvveti Komutanlığı adı altında 844 personeliyle Zenica'da barışın sağlanması  

 için görev yaparken, NATO'nun aldığı karar uyarınca bu birlikte 2003 Eylülünde  



 personel ve malzeme indirimine gidildi. 

      AB liderliğinde 2 Aralık 2004 tarihinden beri icra edilen ALTHEA Harekatına  

 TSK, toplam 356 personelden oluşan personel ile katkı sağlamaya devam ediyor.  

 Türk Birliği, Zenica'da konuşlanırken, ayrıca 50 jandarma personeli EUFOR Polis  

 Gücünde, 10 personel de AB Polis Gücü misyonunda görev yapıyor. 

      Türk Deniz Kuvvetleri ise Adriyatik Denizi'nde UNPROFOR ve IFOR paralelinde  

 13 Temmuz 1992-2 Ekim 1996 tarihleri arasında icra edilen ''Sharp Guard''  

 harekatına 2 firkateyn, akaryakıt gemileri ve mayın karşı tedbirleri gemileriyle  

 katıldı. Bu görevde, 18 firkateynin yanı sıra 2 denizaltı, 4 akaryakıt gemisi ve  

 yaklaşık 5 bin asker yer aldı. 

      Bosna-Hersek hava sahası üzerindeki uçuş yasağının uygulanması ve  

 denetlenmesi amacıyla da bir F-16 filosu 25 Nisan 1993'te bölgeye gönderilirken,  

 rotasyon esasına göre 12 filo ile yaklaşık 2500 personel görevlendirildi. 

      Türkiye, AB'nin yaptığı ilk büyük çaplı harekat özelliğini taşıyan  

 Bosna-Hersek'te 34 ülke arasında en çok katkı sağlayan 5. ülke konumunda  

 bulunuyor. 

      TSK, Bosna-Hersek savunma kurumlarının yeniden yapılandırılması ile irtibat  

 ve gözlem faaliyetlerine de personel katkısı veriyor. 

       

      -KOSOVA KRİZİ- 

       

      Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova'da bir süre devam eden krizin silahlı  

 çatışmaya dönüşmesi üzerine NATO'nun 24 Mart 1999 tarihinde hava harekatı  

 başlatması nedeniyle, bu operasyona 10 adet F-16 uçağıyla destek verdi. 

      Türk Hava Kuvvetleri, harekat süresince gece ve gündüz toplam 2 bin saatten  

 fazla harekat uçuşu gerçekleştirdi. Harekat kapsamında, 3 adet KC-135 tanker  

 uçağını İncirlik'te, 8 adet F-16 uçağını da Bandırma'da hazır tutan Türkiye,  

 Adriyatik'teki bir Türk firkateyni ile mayın avlama gemisini de harekatta  

 görevlendirdi. 

      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  



 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

 katıldı. NATO'nun Balkanlar'da ulaşılan politik, askeri gelişmeler çerçevesinde,  

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

 birlik gönderen TSK, Arnavutluk'taki irtibat karargahının iç emniyetini sağlamak  

 üzere de bir askeri inzibat takımını, Makedonya'daki KFOR geri karargahının  

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

      Türkiye; Makedonya ve Arnavutluk'a yönelik mülteci akınlarının ardından,  

 Arnavutluk'ta görevlendirilen AFOR'a 18 Mayıs-7 Eylül 1999 tarihleri arasında bir  

 sahra hizmet bölüğüyle katıldı. 

      KFOR kapsamında, halen 36 ülkenin katılımı ile 16 bin 500 kişiden oluşan çok  

 uluslu güç, beş sektör halinde görevini sürdürüyor. Prizren'de konuşlu Kosova  

 Türk Tabur Görev Kuvveti, Almanya, Türkiye ve Avusturya tarafından oluşturulan  

 Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

       

      -MAKEDONYA- 

       

      TSK, Makedonya'daki ''Zorunlu Hasat Operasyonu''na da çokuluslu tugay  

 kapsamında görev almak üzere 27 Ağustos 2001'de bir bölük timiyle katıldı.  

 Petrovac bölgesinde konuşlanan birlik, 6 Ekim 2001'de görevini tamamlarken, TSK,  

 Makedonya'daki uluslararası gözlemcilere destek sağlamak maksadıyla 27 Eylül  

 2001'de başlayan ''Amber Fox'' harekatına, bir mekanize piyade takımı ile 4  

 karargah personeli gönderdi. 

      Türkiye, ardından başlayan ve 31 Mart 2003 tarihine kadar devam eden  

 ''Allied Harmony-Müttefik Uyumu'' harekatında ise sadece karargahta görevli 3  

 personel ile yer alındı. 

      NATO'nun Müttefik Uyumu Harekatı'nı 31 Mart 2003 tarihinden itibaren Avrupa  

 Birliği devralırken, Türkiye, AB tarafından 15 Aralık 2003 tarihine kadar icra  

 edilen ''Concordia'' harekatına; 2 Subay, 2 Astsubay ve 4 erden oluşan iki Hafif  



 İrtibat Timi, ayrıca AB Karargahı'na 2 Subay ve NATO Üsküp Karargahına da 1 Subay  

 ile katkı sağladı. Türkiye, 15 Aralık 2003 tarihinde AB tarafından Makedonya'da  

 oluşturulan PROXIMA Polis gücünde dört Jandarma personeli ve NATO Üsküp  

 Karargahında bir subay görevlendirdi. PROXIMA Polis Misyonu 15 Aralık 2005'te  

 sona ererken, bu tarihten itibaren EUPAT adıyla altı ay sürecek bir Polis Danışma  

 Timi göreve başladı. Türkiye, bu misyona katılmadı. 

       

      -AFGANİSTAN- 

       

      Türkiye, ABD'deki terörist saldırılara karşı başlatılan ''Sürekli Özgürlük''  

 harekatına da katılarak, dünya barışına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. 

      Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası Güvenlik Yardım  

 Kuvveti'nde (ISAF-UGYK) 276 kişilik birlikle yer alan TSK, 20 Haziran 2002'de  

 ISAF'ın 2. dönem kuvvet komutanlığını devraldı. Yaklaşık 1300 kişilik birliği  

 Afganistan'a intikal ettiren TSK, 10 Şubat 2003'e kadar Kabil ve çevresinde görev  

 yaptı. Eğitim, sağlık, şehir suyunun iyileştirilmesi, idari yönetimin  

 desteklenmesi, altyapı ve tarım konularında sivil halkla beraber yüzlerce projeye  

 imza atan TSK, ISAF komutanlığı süresince de Kabil Hava Meydan Komutanlığı  

 görevini yürüttü. 

      Afgan Milli Muhafız Taburu'na 10 hafta süreli tekamül eğitimi veren TSK,  

 Afgan bakan ve üst düzey devlet personelinin korumasını yapacak 794 korumanın  

 eğitimi ile 175 bin adet çeşitli mühimmatın imhasını da başarıyla gerçekleştirdi.  

 TSK, daha sonra ISAF bünyesinde bir bölük kadar askerle Kabil'deki uluslararası  

 yardım kuvvetine destek vermeye devam etti. Kabil'de Şubat 2005'e kadar 300  

 personel görevlendiren TSK, 13 Şubat-04 Ağustos 2005 döneminde UGYK'nın ikinci  

 kez liderliğini aldı. Bu kapsamda; NATO kolordusu olan 3. Kolordu Komutanlığı  

 UGYK-VII Harekatının sevk ve idaresini üstlendi. 28. Mekanize Piyade Tugay  

 Komutanlığı, Kabil Çokuluslu Tugayı olarak bu dönemde görev yaparken, TSK, aynı  

 dönemde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın işletilmesine de öncülük etti. Birlik  

 katkısı tabur seviyesine çıkarılırken, personel katkısı da yaklaşık 1450 kişi  

 oldu. 



      Komutanın devrinin ardından yaklaşık 260 personelden oluşan bir piyade bölük  

 timi ve destek unsurlarıyla görevini sürdüren TSK, NATO'nun Kabil Bölge  

 Komutanlığı'nı oluşturmasının ardından 6 Ağustos 2006 itibariyle personel  

 sayısını 900'e çıkardı. 

       

      -SUDAN VE KONGO GÖREVLERİ- 

       

      TSK, NATO tarafından sağlanan lojistik desteğin bir bölümü olarak Afrika  

 Birliği'nin Darfur/Sudan'daki Barış Koruma misyonuna da bir C-130 uçağı ile katkı  

 sağladı. 

      TBMM'nin 27 Haziran 2006 tarihinde aldığı 876 numaralı karar gereğince,  

 Avrupa Birliği (AB) tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki seçimler  

 nedeniyle, 30 Temmuz-30 Kasım 2006 tarihlerinde icra edilen barışı destekleme  

 harekatı için de bir C-130 Askeri Nakliye Uçağı ile 17 askeri personel  

 görevlendirildi. 

      Bu kapsamda, harekatın sevk ve idaresinden sorumlu Almanya ve Gabon'daki  

 karargahlarda birer subaya görev verildi. 

       

      -BALTIK ÜLKELERİNİN ''HAVA POLİSLİĞİ''- 

       

      Türkiye, NATO Konseyi kararı çerçevesinde de 1 Nisan-31 Temmuz 2006  

 tarihleri arasında Baltık ülkelerinin hava sahalarında yapılmaya başlanan ''hava  

 polisliği'' görevine katıldı. 

      Bu kapsamda 4 adet F-16 uçağı yaklaşık 80 personeliyle Letonya, Litvanya ve  

 Estonya'nın hava polisliğinde görev aldı. 

      TSK, ABD'de 2005 yılında Katrina Kasırgasının yarattığı tahribatın ardından  

 NATO İnsani Yardım Harekatı kapsamında 30 Eylül-8 Ekim 2005 tarihleri arasında  

 bir C-130 uçağını görevlendirdi. 

      Pakistan'daki 8 Ekim 2005 depremini takiben Türkiye, biri askeri olmak üzere  

 kurtarma ekipleri gönderirken, Pakistan halkı tarafından acilen ihtiyaç duyulan  

 malzemeleri de sevk etti. Bu malzemeler, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 Kargo  



 uçaklarının 19 sortisiyle bölgeye aktarıldı. Türkiye, aynı zamanda iki hava  

 üssünü İleri Lojistik Merkezi olarak, iki C-130 Kargo uçağını NATO'nun hava  

 köprüsü için, gerektiğinde kullanılmak üzere ise bir firkateynini de NATO deniz  

 köprüsü için görevlendirdi. 1341 tonluk bağış NATO uçaklarının bu üslerden  

 yaptığı 126 sortiyle Pakistan'a iletildi. Türk C-130 uçakları bu operasyon  

 boyunca 15 sortide bulundu. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler bağışları İskenderun  

 Birleşmiş Milletler depolarından İncirlik Hava Üssüne ücretsiz olarak taşındı. 

       

      -ASKERİ GÖZLEM MİSYONLARI- 

       

      TSK, barış harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem  

 görevi yerine getirdi. 

      Bosna-Hersek'ten Doğu Timor'a kadar 6 hassas bölgede BM adına askeri gözlem  

 misyonunda bulunan Türkiye, halen Gürcistan'da AGİT, Batı Şeria'da İsrail ve  

 Filistin adına barışın sürdürülebilmesi ve Sudan'daki BM görevinde yer alıyor.  

 Gürcistan, El Halil ve Sudan'da halen 11 personel görev yapıyor. 

      Türkiye, BM kapsamındaki ilk gözlem görevini, İran-Irak savaşının ardından  

 Ağustos 1988-Mayıs 1991 tarihleri arasında birliklerin geri çekilme  

 faaliyetlerini 10'ar gözlemciyle izleyerek gerçekleştirdi. 

      Daha sonra, UNIKOM bünyesinde Irak-Kuveyt sınırı ile Abdullah Körfezi'nde  

 görev alan TSK, 21 Mayıs 1991'den bu yana bölgede 100'e yakın personel  

 görevlendirdi. Türkiye, Mart 2003'te başlayan Irak harekatı nedeniyle misyonun BM  

 tarafından askıya alınması nedeniyle 6 personelini 18 Mart 2003 tarihinde  

 bölgeden çekti. 

      TSK, BM Bosna Hersek Misyonu'nun da (UNMIBH) askeri danışmanlar timine Ocak  

 2001-Ocak 2002 arasında 1 Türk subayı ile katkı sağladı. 

       

      -GÜRCİSTAN-ABHAZYA- 

       

      Gürcistan-Abhazya arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını kontrol  

 etmek üzere ise UNOMIG kapsamında 15 Ekim 1994 tarihinden itibaren 100'e yakın  



 personel görevlendiren TSK, ihlalleri BM Genel Sekreterliği'ne bildirmek üzere 5  

 Türk gözlemciyi bölgede bulunduruyor. 

      Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan'a yönelik harekatının ardından başlayan  

 mülteci akınını kontrol etmek üzere Gürcistan sınırında oluşturulan AGİT gözlemci  

 misyonuna 20 Şubat 2000'de 1 gözlemciyle katılan TSK, bölgedeki askeri gözlemci  

 sayısını 7 Nisan 2002'den itibaren 2'ye çıkardı. Rusya Federasyonu'nun  

 Çeçenistan'a yönelik harekatından kaynaklanan mülteci akını nedeniyle  

 Gürcistan-Çeçenistan sınırında oluşturulan AGİT Gözlem Misyonunda Şubat  

 2000-Aralık 2004 arasında toplam 10 TSK personeli görev yaptı. 

       

      -EL-HALİL- 

       

      Türkiye, Batı Şeria'daki El-Halil şehrini İsrail kuvvetlerinin boşaltarak  

 Filistin yönetimine devrini izlemek ve rapor etmek üzere kurulan Geçici  

 Uluslararası Mevcudiyet'e de 1 Şubat 1997'den itibaren katıldı. 

      Misyonda normal olarak Türkiye'den 5 subay ve 1 Dışişleri Bakanlığı  

 temsilcisinden oluşan toplam 6 personel görev yaparken, 8 Şubat 2006 tarihinde  

 TIPH tesislerine Filistinliler tarafından yapılan saldırı sonucunda, misyon  

 azaltılarak, Türk personel sayısı 3'e düşürüldü. 

      TIPH'da Türkiye'nin yanı sıra Norveç, İtalya, Danimarka, İsveç ve İsviçre de  

 katkıda bulunuyor. 

       

      -DOĞU TİMOR- 

       

      Doğu Timor'daki askeri gözlemciler grubuna ise 1 Şubat 2000'de dahil olan  

 Türkiye, bugüne kadar 8 subay görevlendirdi. Mayıs 2002 tarihinde Doğu Timor'un  

 bağımsızlığını kazanması ile misyon UNMISET adını alırken,Mayıs 2004'te misyonun  

 yapılanmasındaki değişiklik kapsamında TSK'nın bu misyondaki varlığı sona erdi. 

      TSK, Kosova'daki AGİT Denetim Misyonu'na (OSCE KVM) Mayıs-Eylül 1999  

 tarihlerinde 3 personelle destek verdi. 

       



      -SUDAN- 

       

      Türk askeri, BM Güvenlik Konseyinin 24 Mart 2005 tarihli kararı uyarınca  

 oluşturulan BM Sudan Misyonu'nda (UNMIS) da görev alıyor. Misyonun Hartum'daki  

 Ana Karargahında ve Juba'daki İleri Üssünde Nisan 2005'den itibaren 6 aylık  

 süreler ile 3 personel görevlendiriliyor. 

      (ES-SÇ) 
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TSK, KABİL VE KOSOVA'DA KOMUTAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR -TÜRKİYE, KABİL BÖLGE 

KOMUTANLIĞI'NI NİSAN, KOSOVA GÜNEY GÖREV KUVVET KOMUTANLIĞI LİDERLİĞİNİ İSE MAYIS 

AYINDA ÜSTLENECEK -KABİL'DEKİ PERSONEL SAYISI, BÖLGE KOMUTANLIĞI KARARGAHININ LOJİSTİK 

VE MUHABERE HİZMETLERİ İÇİN YAKLAŞIK 250 İLAVE PERSONELİN TAHSİS EDİLMESİYLE 1000'E 

YÜKSELECEK -TSK, KOSOVA'DAKİ LİDERLİK DÖNEMİNDE DE KFOR'A İLAVE KATKIDA BULUNACAK -BM 

LÜBNAN GEÇİCİ KUVVETİNE 2006 EKİM AYINDAN BERİ BİR İSTİHKAM İNŞAAT BÖLÜĞÜ VE DENİZ 

GÖREV KUVVETİNE BİR FİRKATEYN İLE DESTEK VEREN TSK, BU HAREKATTA YAKLAŞIK 550 

PERSONELLE GÖREV ALIYOR -TÜRKİYE, HALEN BOSNA-HERSEK'TE 400 PERSONEL BULUNDURURKEN, 

SUDAN'DAKİ BARIŞI KORUMA MİSYONUNA 1 NAKLİYE UÇAĞIYLA DESTEK VERİYOR  
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İçerik 

------------------------------------------------------ 



Eşref Fahri - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kabil Bölge Komutanlığı'nı Nisan, Kosova Güney Görev 

Kuvvet komutanlığı   liderliğini ise Mayıs ayında almaya hazırlanıyor. 

      Türkiye, Fransa ve İtalya'nın liderliğinde 6 Ağustos 2006 tarihinde  

 oluşturulan Kabil Bölge Komutanlığı, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti  

 (ISAF-UGYK) görevleri paralelinde Afganistan hükümetine güvenlik ve yeniden  

 yapılandırma faaliyetlerinde yardım ediyor. 

      Terörizm ile mücadele görevi bulunmayan komutanlık, ABD liderliğinde  

 oluşturulan ve Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilen ''Sürekli Özgürlük  

 Harekatı''na birlik katkısında bulunmuyor. TSK, Afganistan'daki uyuşturucu ile  

 mücadele konusunda da aktif görev almıyor. 

      Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan UGYK'de ilk olarak 276  

 kişilik birlikle yer alan TSK, 20 Haziran 2002'de UGYK'nin 2. dönem kuvvet  

 komutanlığını devraldı. Yaklaşık 1300 kişilik birliği Afganistan'a intikal  

 ettiren TSK, 10 Şubat 2003'e kadar Kabil ve çevresinde görev yaptı. Eğitim,  

 sağlık, şehir suyunun iyileştirilmesi, idari yönetimin desteklenmesi, altyapı ve  

 tarım konularında sivil halkla beraber yüzlerce projeye imza atan TSK, UGYK  

 komutanlığı süresince de Kabil Hava Meydan Komutanlığı görevini yürüttü. 

      Afgan Milli Muhafız Taburu'na 10 hafta süreli tekamül eğitimi veren TSK,  

 Afgan bakan ve üst düzey devlet personelinin korumasını yapacak 794 korumanın  

 eğitimi ile 175 bin adet çeşitli mühimmatın imhasını da başarıyla gerçekleştirdi.  

 Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III., IV. ve V. dönemi) UGYK Harekatına  

 yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak edilen ve Ağustos 2004 tarihinden  

 itibaren UGYK VI. ve VII. dönemleri için sıhhi tahliye ve keşif gibi maksatlarla  

 kullanılmak üzere 3 adet genel maksat helikopteri de tahsis eden TSK, yardım  

 kuvvetine desteklerini sürdürdü. 

       

      -TSK, KABİL'İN LİDERLİĞİNİ ALIYOR- 

       

      Kabil'de Şubat 2005'e kadar 300 personel görevlendiren TSK, 13 Şubat-4  

 Ağustos 2005 döneminde UGYK'nın ikinci kez liderliğini aldı. Bu kapsamda; NATO  

 kolordusu olan 3. Kolordu Komutanlığı UGYK-VII. Harekatının sevk ve idaresini  



 üstlendi. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kabil Çokuluslu Tugayı olarak bu  

 dönemde görev yaparken TSK, aynı dönemde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın  

 işletilmesine de öncülük etti. Birlik katkısı tabur seviyesine çıkarılırken,  

 personel katkısı da yaklaşık 1450 kişi oldu. Barış Karargahı Romanya'da bulunan  

 ve kuruluşunda Türkiye'nin aktif rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG),  

 Kabil Çokuluslu Tugayı görevini 6 Şubat-6 Ağustos 2006 tarihleri arasında  

 yürüttü. Komutanın devrinin ardından yaklaşık 260 personelden oluşan bir piyade  

 bölük timi ve destek unsurlarıyla görevini sürdüren TSK, NATO'nun Kabil Bölge  

 Komutanlığı'nı oluşturmasının ardından 6 Ağustos 2006 itibariyle personel  

 sayısını 750'ye çıkardı. 

      Komutanlık kadrosuna Fransa, Türkiye ve İtalya sırayla 8 aylık dönemler  

 halinde görevlendirilirken, Türkiye, komutayı almasıyla Nisan-Aralık 2007  

 döneminde Kabil'de ''tuğgeneral'' rütbesinde bir komutan görevlendirecek. Bölge  

 Komutanlığı Karargahı'nın lojistik ve muhabere hizmetleri için yaklaşık 250 ilave  

 personel de tahsis edilerek Kabil'e gönderilecek. 

       

      -VARDAK'TAKİ BÖLGESEL İMAR EKİBİ- 

       

      Türkiye, Kabil'in yaklaşık 40 kilometre batısındaki Vardak'ta oluşturduğu  

 Bölgesel İmar Ekibi ile de Kasım 2006'dan beri görev yapıyor. Sivil ve askeri  

 personelin birlikte görev aldığı ekip, idari yönetim ve yargı sisteminin  

 geliştirilmesi, Afgan polisinin eğitimi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması,  

 altyapı, bayındırlık ve sosyal destek alanlarında halkın yaşam koşullarının  

 iyileştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. 

       

      -KOSOVA'DA GÜNEY GÖREV KUVVETİ LİDERLİĞİ- 

       

      Mayıs ayında Kosova Güney Görev Kuvvet Komutanlığı liderliğini 12 ay süreyle  

 devralacak olan TSK, Kosova'da bir süre devam eden krizin silahlı çatışmaya  

 dönüşmesi üzerine NATO'nun 24 Mart 1999 tarihinde hava harekatı başlatması  

 nedeniyle, bu operasyona ilk olarak 10 adet F-16 uçağıyla destek verdi. (S.N: Joint Guard.) 



      Türk Hava Kuvvetleri, harekat süresince gece ve gündüz toplam 2 bin saatten  

 fazla harekat uçuşu gerçekleştirdi. Harekat kapsamında 3 adet KC-135 tanker  

 uçağını İncirlik'te, 8 adet F-16 uçağını da Bandırma'da hazır tutan Türkiye,  

 Adriyatik'teki bir Türk firkateyni ile mayın avlama gemisini de harekatta  

 görevlendirdi.  

      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  

 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

 katıldı. NATO'nun Balkanlar'da ulaşılan politik, askeri gelişmeler çerçevesinde,  

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

 birlik gönderen TSK, Arnavutluk'taki irtibat karargahının iç emniyetini sağlamak  

 üzere bir askeri inzibat takımını, Makedonya'daki KFOR geri karargahının  

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

       

      -KOSOVA'YA İLAVE KATKILAR PLANLANIYOR- 

       

      KFOR kapsamında, halen 35 ülkenin katılımı ile 16 bin kişiden oluşan çok  

 uluslu güç, beş sektör halinde görevini sürdürüyor. Prizren'de konuşlu Kosova  

 Türk Tabur Görev Kuvveti, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin katılımıyla  

 oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

      Türkiye; KFOR Çokuluslu Güney Sektörüne; bu dönemde de Azeri ve Gürcü  

 takımları dahil bir Manevra Taburu (Milli Lojistik Unsurlar ve Milli Destek  

 Birliği dahil), İstihkam Bölüğü ve İnzibat Takımı (liderliğini üstlenerek), Keşif  

 Bölüğüne bir Keşif Takımı ve Radar Kısmı, İki İrtibat ve İzleme Timi (LOT),  

 Çokuluslu Sıhhiye Birliğine 3 personel, Görev Kuvveti Karargahına 16 personel,  

 KFOR Karargahına 11 personel ile katkıda bulundu. 

      TSK'nın Mayıs 2007'den itibaren üsleneceği liderlik döneminde ise KFOR'a  

 ilave katkılar yapması öngörülüyor. 



       

      -BOSNA-HERSEK, SUDAN VE LÜBNAN- 

       

      TSK, 1950'den bugüne kadar yer aldığı uluslararası harekat ve gözlem  

 görevlerinde sorunlu bölgelerde de güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük  

 katkılarda bulundu. 

      Türkiye, halen Kosova ve Afganistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek, Sudan/Darfur  

 ve Lübnan'da icra edilen barışı destekleme harekatlarına aktif olarak iştirak  

 ediyor. 

      Bosna-Hersek'te Avrupa Birliği liderliğinde 2 Aralık 2004 tarihinden beri  

 icra edilen ALTHEA Harekatına TSK, toplam 350 personelden oluşan personel ile  

 katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca 50 jandarma personeli de EUFOR Entegre Polis  

 Gücünde, 5 personel ise AB Polis Gücü misyonunda görev yapıyor. 

      Sudan'ın Darfur bölgesindeki Barışı Koruma Misyonuna NATO tarafından  

 sağlanan lojistik destek kapsamında katkıda bulunan Türkiye, operasyona  

 görevlendirdiği bir adet C-130 nakliye uçağı ile devam ediyor. 

      BM Lübnan Geçici Kuvvetine de Ekim 2006 ayından beri bir istihkam inşaat  

 bölüğü ve deniz görev kuvvetine bir firkateyn ile destek veren TSK, bu harekatta  

 yaklaşık 550 personelle görev alıyor. 

       

      -GÖZLEM GÖREVLERİ- 

       

      TSK, barış harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem  

 görevi yerine getiriyor. 

      El Halil, Gürcistan ve Sudan'da gerçekleştirilen 3 Askeri Gözlem Görevini  

 sürdüren TSK, Gürcistan'da 1993 tarihinde teşkil edilen UNOMIG Misyonuna Ekim  

 1994 tarihinden itibaren 5 personel, El-Halil'deki Geçici Uluslar arası  

 Mevcudiyet (TIPH) adlı uluslararası gözlemcilik görevine Şubat 1997'den itibaren  

 4 subay ve 1 Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ve Nisan 2005'te oluşturulan BM Sudan  

 Misyonu'na (UNMIS) 4 personel ile katkı veriyor. 

      (ES-HLD) 
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TSK, KABİL BÖLGE KOMUTANLIĞINI DEVRALIYOR -KABİL'DEKİ PERSONEL SAYISI, BÖLGE KOMUTANLIĞI 

KARARGAHININ LOJİSTİK VE MUHABERE HİZMETLERİ İÇİN YAKLAŞIK 400 İLAVE PERSONELİN TAHSİS 

EDİLMESİYLE 1150'YE YÜKSELECEK -TSK, KOSOVA'DAKİ GÜNEY GÖREV KUVVET KOMUTANLIĞI'NI DA 

MAYIS AYINDA ÜSTLENEREK KFOR'A İLAVE KATKIDA BULUNACAK  
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Afganistan'da NATO bünyesinde Türkiye, Fransa ve İtalya tarafından dönüşümlü olarak icra edilen 

Kabil Bölge Komutanlığı'nın 2.  

 dönem liderliğini, 7 Nisan'dan itibaren Türkiye üstlenecek. 

      Komutanlığın Fransa'dan Türkiye'ye geçmesi dolayısıyla 6 Nisan Cuma günü  

 Kabil'de devir-teslim töreni yapılacak. 2. Dönem Kabil Bölge Komutanlığı  

 görevini, Tuğgeneral Kasım Erdem üstlenecek. Kabil Bölge Komutanlığı görevini 8  

 ay süreyle devralacak olan TSK, 6 Aralık 2007'de bu görevi İtalya'ya devredecek. 

      Birleşmiş Milletler ve NATO'nun konuya ilişkin kararları çerçevesinde  

 Kabil'de Barışı Destekleme Görevleri icra eden Komutalığın Fransa'dan Türkiye'ye  

 geçmesiyle birlikte, buradaki Türk askeri sayısı 750'den 1150'ye yükselecek.  



 Kabil'de yeni görev alacak birlik, biri kadın yüzbaşı olmak üzere 65'i subay ve  

 astsubay, yaklaşık 400 personelden oluşuyor. Yeni görevlendirilen personel,  

 ağırlıklı olarak bölge komutanlığı karargahının lojistik ve muhabere hizmetlerini  

 yürütecek. 

      Komutanlık, Afgan ulusal güçleriyle birlikte Afgan hükümetinin etki ve  

 otoritesini genişletme, Kabil hareket bölgesinde istikrar ve güvenliği tesis  

 etme, Afganistan'ın günümüze uygun yapıda kendi kendine yeterli bir devlet haline  

 gelmesinde yardımcı olma ve bölgesel istikrarı sürdürme görevlerini üstleniyor. 

      Terörizm ile mücadele görevi bulunmayan komutanlık, ABD liderliğinde  

 oluşturulan ve Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilen ''Sürekli Özgürlük  

 Harekatı''na birlik katkısında bulunmuyor. TSK, Afganistan'daki uyuşturucu ile  

 mücadele konusunda da aktif görev almıyor. 

       

      -UGYK'YA KATKILAR- 

       

      Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası Güvenlik ve  

 Yardım Kuvveti'ne (UGYK) de ilk olarak 276 kişilik birlikle katkıda bulunan TSK,  

 20 Haziran 2002'de UGYK'nin 2. dönem kuvvet komutanlığını devraldı. Yaklaşık 1300  

 kişilik birliği Afganistan'a intikal ettiren TSK, 10 Şubat 2003'e kadar Kabil ve  

 çevresinde görev yaptı. Eğitim, sağlık, şehir suyunun iyileştirilmesi, idari  

 yönetimin desteklenmesi, altyapı ve tarım konularında sivil halkla beraber  

 yüzlerce projeye imza atan TSK, UGYK komutanlığı süresince de Kabil Hava Meydan  

 Komutanlığı görevini yürüttü. 

      Afgan Milli Muhafız Taburu'na 10 hafta süreli tekamül eğitimi veren TSK,  

 Afgan bakan ve üst düzey devlet personelinin korumasını yapacak 794 korumanın  

 eğitimi ile 175 bin adet çeşitli mühimmatın imhasını da başarıyla gerçekleştirdi.  

 Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III., IV. ve V. dönemi) UGYK Harekatına  

 yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak eden ve Ağustos 2004 tarihinden  

 itibaren UGYK VI. ve VII. dönemleri için sıhhi tahliye ve keşif gibi maksatlarla  

 kullanılmak üzere 3 adet genel maksat helikopteri de tahsis eden TSK, yardım  

 kuvvetine desteklerini sürdürdü.    



      Kabil'de Şubat 2005'e kadar 300 personel görevlendiren TSK, 13 Şubat-4  

 Ağustos 2005 döneminde UGYK'nın ikinci kez liderliğini aldı. Bu kapsamda; NATO  

 kolordusu olan 3. Kolordu Komutanlığı UGYK-VII. Harekatının sevk ve idaresini  

 üstlendi. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kabil Çokuluslu Tugayı olarak bu  

 dönemde görev yaparken TSK, aynı dönemde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın  

 işletilmesine de öncülük etti. Birlik katkısı tabur seviyesine çıkarılırken,  

 personel katkısı da yaklaşık 1450 kişi oldu. Barış Karargahı Romanya'da bulunan  

 ve kuruluşunda Türkiye'nin aktif rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG),  

 Kabil Çokuluslu Tugayı görevini 6 Şubat-6 Ağustos 2006 tarihleri arasında  

 yürüttü. Komutanın devrinin ardından yaklaşık 260 personelden oluşan bir piyade  

 bölük timi ve destek unsurlarıyla görevini sürdüren TSK, NATO'nun Kabil Bölge  

 Komutanlığı'nı oluşturmasının ardından 6 Ağustos 2006 itibariyle personel  

 sayısını 750'ye çıkardı. 

       

      -VARDAK'TAKİ BÖLGESEL İMAR EKİBİ- 

           

      Türkiye, Kabil'in yaklaşık 40 kilometre batısındaki Vardak'ta oluşturduğu  

 Bölgesel İmar Ekibi ile de Kasım 2006'dan beri görev yapıyor. Sivil ve askeri  

 personelin birlikte görev aldığı ekip, idari yönetim ve yargı sisteminin  

 geliştirilmesi, Afgan polisinin eğitimi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması,  

 altyapı, bayındırlık ve sosyal destek alanlarında halkın yaşam koşullarının  

 iyileştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. 

           

      -KOSOVA'DA GÜNEY GÖREV KUVVETİ LİDERLİĞİ- 

       

      TSK, mayıs ayında da Kosova Güney Görev Kuvvet Komutanlığı liderliğini 12 ay  

 süreyle devralacak. 

      Türkiye, Kosova'da bir süre devam eden krizin silahlı çatışmaya dönüşmesi  

 üzerine NATO'nun 24 Mart 1999 tarihinde hava harekatı başlatması nedeniyle, bu  

 operasyona ilk olarak 10 adet F-16 uçağıyla destek verdi. 

      Türk Hava Kuvvetleri, harekat süresince gece ve gündüz toplam 2 bin saatten  



 fazla harekat uçuşu gerçekleştirdi. Harekat kapsamında 3 adet KC-135 tanker  

 uçağını İncirlik'te, 8 adet F-16 uçağını da Bandırma'da hazır tutan Türkiye,  

 Adriyatik'teki bir Türk firkateyni ile mayın avlama gemisini de harekatta  

 görevlendirdi. 

      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  

 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

 katıldı. NATO'nun Balkanlar'da ulaşılan politik, askeri gelişmeler çerçevesinde,  

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

 birlik gönderen TSK, Arnavutluk'taki irtibat karargahının iç emniyetini sağlamak  

 üzere bir askeri inzibat takımını, Makedonya'daki KFOR geri karargahının  

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

           

      -KOSOVA'YA İLAVE KATKILAR PLANLANIYOR- 

           

      KFOR kapsamında, halen 35 ülkenin katılımı ile 16 bin kişiden oluşan çok  

 uluslu güç, beş sektör halinde görevini sürdürüyor. Prizren'de konuşlu Kosova  

 Türk Tabur Görev Kuvveti, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin katılımıyla  

 oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

      Türkiye; KFOR Çokuluslu Güney Sektörüne; bu dönemde de Azeri ve Gürcü  

 takımları dahil bir Manevra Taburu (Milli Lojistik Unsurlar ve Milli Destek  

 Birliği dahil), İstihkam Bölüğü ve İnzibat Takımı (liderliğini üstlenerek), Keşif  

 Bölüğüne bir Keşif Takımı ve Radar Kısmı, İki İrtibat ve İzleme Timi (LOT),  

 Çokuluslu Sıhhiye Birliğine 3 personel, Görev Kuvveti Karargahına 16 personel,  

 KFOR Karargahına 11 personel ile katkıda bulundu. 

      TSK'nın Mayıs 2007'den itibaren üsleneceği liderlik döneminde ise KFOR'a  

 ilave katkılar yapması öngörülüyor. 

           



      -BOSNA-HERSEK, SUDAN VE LÜBNAN- 

           

      TSK, 1950'den bugüne kadar yer aldığı uluslararası harekat ve gözlem  

 görevlerinde sorunlu bölgelerde de güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük  

 katkılarda bulundu. 

      Türkiye, halen Kosova ve Afganistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek, Sudan/Darfur  

 ve Lübnan'da icra edilen barışı destekleme harekatlarına aktif olarak iştirak  

 ediyor. 

      Bosna-Hersek'te Avrupa Birliği liderliğinde 2 Aralık 2004 tarihinden beri  

 icra edilen ALTHEA Harekatına TSK, toplam 350 personelden oluşan personel ile  

 katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca 50 jandarma personeli de EUFOR Entegre Polis  

 Gücünde, 5 personel ise AB Polis Gücü misyonunda görev yapıyor. 

      Sudan'ın Darfur bölgesindeki Barışı Koruma Misyonuna NATO tarafından  

 sağlanan lojistik destek kapsamında katkıda bulunan Türkiye, operasyona  

 görevlendirdiği bir adet C-130 nakliye uçağı ile devam ediyor. 

      BM Lübnan Geçici Kuvvetine de Ekim 2006 ayından beri bir istihkam inşaat  

 bölüğü ve deniz görev kuvvetine bir firkateyn ile destek veren TSK, bu harekatta  

 yaklaşık 550 personelle görev alıyor. 

           

      -GÖZLEM GÖREVLERİ- 

           

      TSK, barış harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem  

 görevi yerine getiriyor. 

      El Halil, Gürcistan ve Sudan'da gerçekleştirilen 3 Askeri Gözlem Görevini  

 sürdüren TSK, Gürcistan'da 1993 tarihinde teşkil edilen UNOMIG Misyonuna Ekim  

 1994 tarihinden itibaren 5 personel, El-Halil'deki Geçici Uluslar arası  

 Mevcudiyet (TIPH) adlı uluslararası gözlemcilik görevine Şubat 1997'den itibaren  

 4 subay ve 1 Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ve Nisan 2005'te oluşturulan BM Sudan  

 Misyonu'na (UNMIS) 4 personel ile katkı veriyor. 

      (ES-HLD) 

 


