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NATO'nun en yüksek askeri karar organı olan,  

üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşan Askeri Komitenin Brüksel'de  

gerçekleşen sonbahar dönemi olağan toplantılarında, deniz korsanları ve  

terörizmle mücadele dosyalarına ağırlık verildi. 

     Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından temsil  

edildiği toplantılarda, İttifakın çeşitli askeri dosyaları ve stratejik planları  

ele alındı, nisan ayında yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarına ilişkin  

çalışmalara devam edildi. 

       

     -AFGANİSTAN VE KOSOVA- 



      

     Genelkurmay başkanları, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü  

(ISAF) ve bu ülkedeki NATO operasyonlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. 

     Afganistan'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından 2001 yılı sonunda  

düzenlenen Bonn Konferansında, geçici yönetime destek amacıyla, "BM Güvenlik  

Konseyi otoritesi altında görev yapacak, gönüllü ülkelerin askerlerinden oluşan  

bir uluslararası koalisyon" şeklinde kurulan ISAF, 11 Ağustos 2003 tarihinden  

itibaren NATO tarafından yönetiliyor. 

     "ISAF'ın yeteneklerini geliştirmek", "Afgan ulusal ordusuna desteğin  

artırılması" ve "Afganistan'daki güvenlik sorunlarının aşılmasına yönelik  

tedbirler" gibi başlıkları ele alan Askeri Komite, Kosova'daki son gelişmeleri ve  

bu bölgede NATO tarafından yönetilen barışı koruma gücü KFOR'un işlevlerini de  

değerlendirdi. 

      

     -DENİZ OPERASYONLARI- 

      

     Askeri Komite, İttifakın savaş gemilerinin Somali kıyılarında güvenliğe  

katkı amacıyla bir aydır sürdürdükleri göreve ilişkin değerlendirmelerde de  

bulundu ve giderek artan korsan eylemlerine karşı mücadelede NATO'nun ne tür daha  

somut katkılarda bulunabileceğini araştırdı. 

     NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, geçen ay, Macaristan'ın başkenti  

Budapeşte'de yaptıkları toplantıda, Hint Okyanusu'nda, Somali kıyılarında  

faaliyet gösteren korsanlara karşı mücadeleye katkı amacıyla 7 savaş gemisini  

bölgeye göndermeyi kararlaştırmıştı. Gemilerin BM'nin talebi üzerine ve AB ile  

işbirliği içinde yapılacak operasyonlarda Somali sahillerinde devriye ve bazı  

gemilere refakat görevi üstleneceği bildirilmişti. 

     İtalya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve ABD silahlı  

kuvvetlerinden gelen gemiler arasında Türk firkateyni Gökova'nın da görevde  

olduğu biliniyor. İttifak savaş gemilerinin görev süresi aralık ayı ortasında son  

buluyor.  

     AB, geçen hafta aldığı bir karar çerçevesinde, aralık ayında Somali  



sahillerine hava kuvvetleri desteğinde 7 kadar gemi gönderecek. NATO, AB  

operasyonlarına kapsamlı destek sağlayarak katkıda bulunabileceğini duyuruyor. 

     Toplantılar sırasında AB Askeri Komite Başkanı General Henri Bentegeat, NATO  

Askeri Komite üyelerini AB'nin operasyon hazırlıkları hakkında bilgilendirdi.  

Askeri temasların ardından, korsanlara karşı mücadelede NATO-AB işbirliğinin  

somutlaşması öngörülüyor. 

      

     -TERÖRİZM- 

       

     Askeri Komitede, terörizmle mücadele ve askeri önlemler konusu da ele  

alındı. NATO toplantılarına ilk defa davetli olarak katılan Pakistan Genelkurmay  

Başkanı General Pervez Kayani, Afganistan'da ISAF'ın ve terörizmle mücadelenin  

başarısı için her türlü katkıyı sürdürecekleri sözü verdi. 

     Askeri Komite Başkanı Amiral Giampaolo Di Paola, Pakistanlı generalin, NATO  

ile daha sıkı işbirliği yapacaklarını bildirdiğini de duyurdu. 

     NATO Askeri Komite toplantılarının ikinci bölümünde, İttifakın işbirliği  

yaptığı ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinin de katılımıyla 60 kadar  

genelkurmay başkanı bir araya geldi. 

     Barış İçin Ortaklık (BİO) ve Akdeniz Diyaloğu gibi oluşumlar çerçevesinde  

İttifak ile işbirliği yapan ülkelerin genelkurmay başkanları yanında, gelecek yıl  

NATO üyesi olmaları öngörülen Arnavutluk ve Hırvatistan askeri temsilcilerinin de  

katıldığı toplantılarda işbirliği ve askeri dayanışma olanakları değerlendirildi. 

     (SU-MCT) 
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TÜRK DENİZ KUVVETLERİ, DÜNYA BARIŞI VE GÜVENLİĞİNİN HİZMETİNDE 

  -AKDENİZ'İN EN BÜYÜK DONANMALARINDAN BİRİNE SAHİP OLAN TÜRKİYE'NİN 

  DIŞ POLİTİKA VE KRİZ YÖNETİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ VASITALARDAN BİRİ,  

  TÜRK DENİZ KUVVETLERİ OLDU 

  -TÜRK DONANMASI, KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDAN BOSNA-HERSEK VE  

  KOSOVA'NIN DESTEKLENMESİNE, AKDENİZ VE KARADENİZ'DE GÜVENLİĞİN  

  SAĞLANMASINDAN, SOMALİ VE LÜBNAN'DA İSTİKRARIN TESİSİNE KADAR  

  ONLARCA ULUSLARARASI GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ 

  -TÜRKİYE'NİN, 1992'DEN BU YANA 57 GEMİYLE KATKI SAĞLADIĞI NATO  

  DAİMİ DENİZ GÖREV GRUBU'NDA 1 FİRKATEYNİ, 1999'DAN BERİ  

  38 GEMİYLE YER ALDIĞI NATO DAİMİ MKT GÖREV GRUBU'NDA 1 MAYIN  

  AVLAMA GEMİSİ, 2002'DEN İTİBAREN 19 FİRKATEYN, 13 DENİZALTI,  

  9 AKARYAKIT GEMİSİ VE 95 KORVET İLE GÖREV YAPTIĞI ETKİN ÇABA  

  HAREKATI'NDA İSE 1 FİRKATEYN VE 1 KORVETİ DÜNYA BARIŞI İÇİN  

  HALEN ULUSLARARASI SULARDA GÖREV YAPIYOR 

  -TCG GİRESUN FİRKATEYNİ DE KORSAN SALDIRILARINDAN TİCARİ GEMİLERİ  

  KORUMA GÖREVİ İÇİN ADEN KÖRFEZİ'NE GİTMEK ÜZERE YARIN MARMARİS  

  AKSAZ'DAKİ DENİZ ÜSSÜNDEN HAREKET EDECEK 
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------------------------------------------------------ 
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Eşref Fahri - Akdeniz'in en büyük  



donanmalarından birine sahip olan Türkiye'nin dış politika ve kriz yönetimindeki  

en önemli vasıtalarından biri olan Türk Deniz Kuvvetleri, dünya barışı ve küresel  

deniz güvenliğine yıllardır katkı sağlıyor. 

     Yakın geçmişte yaşanan bir çok krizin çözümü yönünde başlatılan harekatta  

aktif görev alan Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkını özgürlük, güven ve  

barış ortamına kavuşturan 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli görevler  

üstlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1991'deki Körfez krizi süresince  

Akdeniz'deki NATO harekatına katıldı, 1992'de de Bosna-Hersek ve Kosova'nın  

desteklenmesi kapsamında Adriyatik Denizi'nde icra edilen deniz harekatında (IFOR  

ve SFOR) çeşitli görevler üstlendi. 

     Akdeniz'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1993'te Lucky-S  

adlı gemiye düzenlenen operasyonda yer alan Türk Deniz Kuvvetleri, 1994'te  

Somali-II Birleşmiş Milletler (BM) Harekatı'na (UNOSOM II), eski Yugoslavya'ya  

istinaden icra edilen ''Maritime Monitor'' ve ''Sharp Guard'' harekatlarına  

katıldı. 

     Türk donanması 1996'daki Kardak krizinde aktif olarak görev alırken, aynı  

yıl teröristlerce kaçırılan ''Avrasya'' feribotundaki rehineler de yine Türk  

Deniz Kuvvetleri'nin yer aldığı başarılı bir operasyonla kurtardı. 

     Arnavutluk'taki iç savaş nedeniyle 1997'de buradaki Türk vatandaşlarının  

tahliyesini gerçekleştiren Türk Deniz Kuvvetleri, 1997'de Arnavutluk'ta Barışı  

Koruma Harekatına (Operation ALBA), 1999'da Kosova Harekatı'na (KFOR) katıldı. 

     Karadeniz'e sahildar ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek maksadıyla  

BLACKSEAFOR'un kuruluşunda lider rol üstlenen Türkiye, 2001'de NATO'nun terörizme  

karşı açtığı savaşa katkı sağlamak amacıyla Etkin Çaba (Operation Active  

Endeavour) Harekatı'na destek verdi. 1 Mart 2004'te Karadeniz Uyum Harekatı'nı  

(KUH), 1 Nisan 2006'da da Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı (AKH)  

başlatan Türk Deniz Kuvvetleri, Temmuz 2006'da Lübnan'da yaşanan krizin ardından  

Türk vatandaşlarının tahliyesine, 15 Ekim 2006'dan itibaren de buradaki UNIFIL  

Deniz Harekatı'na katkı sağladı. 

     Son olarak Ekim 2008'den itibaren BM tarafından Somali'ye istinaden  

gerçekleştirilen Dünya Gıda Programı (WFP) gemilerine destek sağlamaya başlayan  



Türk Deniz Kuvvetleri, Başbakanlık tezkeresi uyarınca, TCG Giresun firkateynini  

korsan saldırılarından ticari gemileri koruma görevi için Aden Körfezi'ne  

göndermek üzere hazırladı. TCG Giresun firkateyni, bölgeye gitmek üzere yarın  

Marmaris Aksaz'daki deniz üssünden hareket edecek. Bölgede 4 ay süreyle kalacak  

TCG Giresun firkateyninde 2 adet AB-212 helikopteri, 1 adet Sualtı Taarruz Timi  

ve 1 adet Sualtı Görev Timi de görev yapacak. TCG Giresun, daha sonra bir başka  

firkateyne görevi devredecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Aden Körfezi, Somali  

karasuları ve Arap Denizi'nde bir yıl süreyle görev alacak. 

      

     -DEVAM EDEN GÖREVLER- 

      

     Türk Deniz Kuvvetleri, enerji koridoru haline gelen ve her gün 85 farklı  

ülkeden ortalama 300 geminin seyrettiği Karadeniz'deki potansiyel yasadışı  

faaliyetlere ve terörizm tehdidine dönüşebilecek risklere karşı önlem alınması  

zorunluluğu karşısında, BM Sözleşmesinin 1373, 1540 ve 1566 numaralı kararlarına  

dayanarak, 1 Mart 2004'te ''Karadeniz Uyum Harekatı''nı (KUH) başlattı. 

     Karadeniz'deki muhtemel tehditleri caydırma, zorlama ve önlemeye yönelik  

bütün gayretlere katkı sağlayan KUH kapsamında, firkateynler, hücumbotlar ve  

denizaltılardan oluşan görev grubu; deniz hava unsurları ve Sahil Güvenlik  

unsurlarınca destekleniyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı,  

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri  

Bakanlığı ve ilgili devlet kurumlarıyla yakın koordinasyon içerisinde icra edilen  

KUH'a bütün Karadeniz ülkeleri davet edilirken, Rusya Federasyonu 27 Aralık  

2006'da, Ukrayna ise 24 Nisan 2007'de KUH'a resmen katıldı. 

     Romanya'nın KUH'a katılımına ilişkin mutabakat muhtırası üzerinde anlaşmaya  

varılırken, Bulgaristan ve Gürcistan'ın da gelecekte bu harekata katılması  

bekleniyor. 

     Bugüne kadar KUH kapsamında yaklaşık 954 bin 587 temas sağlanırken, bunların  

yüzde 99'u teşhis edildi. 14 bin 671 geminin sorgulandığı harekat kapsamında elde  

edilen bilgiler ise NATO karargahlarıyla paylaşıldı. 

      



     -BLACKSEAFOR- 

      

     Türkiye açısından birinci önceliğe sahip bölgesel işbirliği açısından  

Karadeniz'e sahildar ülkelerin Deniz Kuvvetleri birliklerinden oluşan Karadeniz  

Deniz İşbirliği Görev Grubu'nun (BLACKSEAFOR) 1 Nisan 2001 tarihinde kurulmasına  

da Türk Deniz Kuvvetleri öncülük etti. Böylece, Karadeniz'de dinamik bir vasıta  

olarak hayat bulan BLACKSEAFOR ile deniz güvenliğine yönelik gelecekte  

oluşturulacak inisiyatiflerin desteklenmesine zemin hazırlandı. 

     İşbirliği ve iyi ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle bölgede barış ve  

istikrarın geliştirilmesinin hedeflendiği BLACKSEAFOR, bir çağrı kuvveti şeklinde  

oluşturuldu. Buna göre, BLACKSEAFOR'a tahsis edilen birlikler kendi ülkelerindeki  

üslerde bulunuyor ve birlikte hazırlanan programa istinaden eğitim yapmak üzere  

bir araya geliyor. Kuruluşundan itibaren 11 kez aktive edilen BLACKSEAFOR, 2004  

yılından beri düzenli olarak yılda iki defa aktive oluyor. 

      

     -AKDENİZ KALKANI HAREKATI- 

      

     Küresel ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlanması bağlamında Türk  

Deniz Kuvvetleri tarafından 1 Nisan 2001'de de Doğu Akdeniz'de ''Akdeniz Kalkanı  

Harekatı'' (AKH) adında deniz güvenliğine yönelik yeni bir harekat başlatıldı.  

Harekat yasal olarak BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı terörizmin, kitle imha  

silahlarının ve denizdeki diğer yasa dışı faaliyetlerin caydırılması, zorlanması  

ve önlenmesine yönelik kararlar çerçevesinde icra ediliyor. 

     Denizde durumsal farkındalığın sağlanması ve geliştirilmesinin yanında  

İskenderun Körfezi'nden batıya ve güneye uzanan enerji transfer hatlarında varlık  

gösterilen harekatla caydırıcılık sağlanıyor. Bu harekatta deniz trafiğine  

ilişkin elde edilen bilgiler NATO karargahları, Etkin Çaba ve UNIFIL  

harekatlarına iştirak eden unsurlar ve Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi  

(VRTMC) gibi bölgede başlatılmış olan diğer deniz inisiyatifleri ile  

paylaşılıyor. 

     Akdeniz Kalkanı ve Etkin Çaba harekatları, karşılıklı koordinasyon ve iş  



birliği ile Doğu Akdeniz'de kesintisiz varlık gösterilmesini sağlayarak birbirini  

tamamlarken, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda firkateynler, korvetler, karakol  

gemileri, helikopterler ve deniz karakol uçakları görev yapıyor. Harekat, Sahil  

Güvenlik, Hava Kuvvetleri, Denizcilik Müsteşarlığı ve diğer milli kurum ve  

kuruluşlar tarafından da destekleniyor. 

      

     -ETKİN ÇABA HAREKATI- 

      

     ABD'nin terörizme karşı 2001'de başlattığı harekata NATO tarafından sağlanan  

destek çerçevesinde Türkiye, Akdeniz'deki Etkin Çaba (Active Endeavour)  

Harekatı'na da katkı sağlıyor. 3-4 firkateynden oluşan bir Suüstü Görev Grubu,  

liman periyotlarında 12 saatlik hazırlık durumunda bulunarak, şüpheli temasların  

bulunduğu tespit edilen sahalarda keşif-karakol, sorgulama, takip ve  

emredildiğinde rızaya bağlı boarding (Compliant Boarding) icra ediyor. 

     Türk Deniz Kuvvetleri, Etkin Çaba Harekatı'na her yıl iki dönem halinde  

birer firkateyn, İzmir'de 4 saatlik hazırlık durumunda birer aylık periyotlarla  

korvet ve yılda iki dönem halinde denizaltı ile destek sağlıyor. Ayrıca yapılan  

planlamaya istinaden zaman zaman akaryakıt gemisi de harekata katkı veriyor. 

      

     -NATO DAİMİ DENİZ GÖREV GRUPLARI- 

      

     Türkiye, NATO'nun Akdeniz'de görevlendirdiği Daimi Deniz Görev Gruplarına  

kuruldukları tarihten itibaren kuvvet tahsis ediyor. Halen, NATO Daimi Deniz  

Görev Grubu-2'ye (SNMG-2) bir firkateyn, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT)  

Görev Grubu-2'ye (SNMCMG-2) de bir mayın avlama gemisi ile iştirak ediliyor.  

     BM tarafından Somali'ye istinaden başlatılan Dünya Gıda Programı (WFP)  

gemilerine de ekim 2008'den itibaren SNMG-2 kapsamında destek sağlanıyor. 

      

     -UNIFIL HAREKATI- 

      

     Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan kriz ve çatışmaların  



BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli ve 1701 sayılı kararı ile 14  

Ağustos 2006'da durdurulmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri buradaki binlerce  

sivilin tahliyesinde önemli görev aldı. Çoğunluğu uluslararası temsilci ve  

Lübnan'da ailesi bulunanlardan oluşan toplam 10 bin 21 kişi, askeri gemilerle  

Türk limanlarından tahliye edildi. 

     Türk Deniz Kuvvetleri, Lübnan'a yönelik olarak BM tarafından 15 Ekim 2006'da  

başlatılan UNIFIL Deniz Harekatına da başlangıcından itibaren katıldı. Türk Deniz  

Kuvvetleri tarafından bu harekata firkateynler, korvetler, hücumbotlar ve zaman  

zaman akaryakıt gemileri ile katkı sağlanıyor.  

     Halihazırda, Eylül 2008'den itibaren harekata bir firkateyn ile iştirak  

edilirken, buna ilave olarak üstün imkanlara sahip Mersin Limanı da UNIFIL  

unsurlarının lojistik desteğinde önemli görevler üstleniyor. 

      

     -KOSOVA VE AFGANİSTAN'DAKİ NATO HAREKATLARI- 

      

     Türk Deniz Kuvvetleri, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik  

faaliyetler çerçevesinde hemen her inisiyatifte başından itibaren aktif görev  

alıyor. KFOR (Stabilization Forces in Kosova) kapsamında Prizren-Kosova'da  

konuşlu Türk Milli Askeri Temsilciliği emrinde 86 kişilik Amfibi Deniz Piyade  

Bölüğü ile görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mamuşa-Kosova'da insani  

yardım ve barışı destekleme harekatına katkı sağlıyor. 

     Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir Amfibi Görev Kuvveti de NATO'nun bölgesel  

ve uluslararası istikrarı sağlamak maksadıyla Afganistan'da yürüttüğü harekatta  

yer alıyor. 

      

     -HAREKATLARDA HALEN GÖREV ALAN GEMİLER- 

      

     Karadeniz'de Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan Karadeniz Deniz İşbirliği  

Görev Grubu 2004'ten beri yılda iki defa aktive edilirken, Lübnan'daki UNIFIL  

harekatına da bugüne kadar 14 firkateyn, 4 akaryakıt gemisi, 10 korvet ve 10  

hücumbot ile destek verildi. 



     Türkiye'nin, 1992'den bu yana 57 gemiyle katkı sağladığı NATO Daimi Deniz  

Görev Grubu'nda 1 firkateyni, 1999'dan beri 38 gemiyle yer aldığı NATO Daimi MKT  

Görev Grubu'nda 1 mayın avlama gemisi, 2002'den itibaren 19 firkateyn, 13  

denizaltı, 9 akaryakıt gemisi ve 95 korvet ile görev yaptığı Etkin Çaba  

Harekatı'nda ise 1 firkateyn ve 1 korveti halen dünya barışı için uluslararası  

sularda bulunuyor. 

     (ES-MİR) 
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Günün öne çıkan gelişmelerine ilişkin  

haberlerimiz saat 14.30 itibarıyla şöyle: 

      

     1- Türk askeri Aden Körfezi'ne uğurlandı. 

     - TCG Giresun Fırkateyni, Aden Körfezi'nde görev yapan uluslararası deniz  

gücüne katılmak  



     üzere Marmaris Aksaz'daki deniz üssünden yola çıktı. Fırkateyn, 25 Şubatta  

göreve başlayacak.  

     (Fotoğraflı - Görüntülü) 

     (Yayım saati: 12.44) 

      

     2- Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.28'de 5 büyüklüğünde deprem meydana  

geldi. Bazı evlerin  

     duvarlarında çatlaklara yol açan, bir kadının panik sonucu kalp krizi  

geçirerek hayatını kaybettiği 

     deprem nedeniyle ilçede ilköğretim okulları ve liseler bugün tatil edildi.  

Depremde başına kiremit  

     düşen bir çocuk ile pencereden atlayarak kolu kırılan bir kişi, hastanede  

tedavi altına alındı. 

     (Yayım saatleri: 08.07/08.59/10.14/13.27) 

      

     3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında,  

terör örgütü elebaşısının 

     yakalanışının yıldönümünü bahane ederek yapılan gösterilerde Hükümetin  

tutumunu eleştirerek, ''Konuya  

     başından beri duyarsız olan AKP zihniyeti, yaklaşan seçimin getirdiği oy  

kaygısı ile daha da silikleşmiş  

     ve Türkiye'nin bazı yörelerinde alanı bölücülere terk etmiştir'' dedi.  

Bahçeli, ''Allah'tan korkan ve 

     kuldan utanan bir iktidar vaat ederek işbaşına gelen hükümetin ve  

yandaşlarının karıştıkları yolsuzluklar  

     ve kirli ilişkiler ağı birer birer çözülmeye başlamıştır'' iddiasında  

bulundu. Türkiye'nin iç ve dış borcun 

     ağırlığı altında ezildiğini söyleyen Bahçeli, ''Bize göre içinde  

bulunduğumuz dönemin adı ve tanımı belli  

     ve nettir: Türkiye ekonomisi krizde, AKP hükümeti seyrandadır'' diye  

konuştu. 



     (Yayım saatleri: 12.09/13.06) 

      

     4- DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisinin grup toplantısında, AK Parti'nin  

bazı seçim bölgelerinde, 

     DTP'ye karşı CHP ve MHP ile işbirliği yaptığının ileri sürüldüğünü iddia  

etti. 

     (Yayım saati: 14.10) 

      

     5- Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla;  

Kayseri ve Muğla'da valilerin 

     katılacağı ''Seçim Güvenliği'' bölge toplantıları düzenlenecek. İçişleri  

Bakanlığından yapılan yazılı  

     açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın başkanlığında düzenlenecek  

toplantıların ilki yarın 

     Kayseri'de, diğeri 19 Şubat Perşembe günü Muğla'da gerçekleştirilecek.  

     (Yayım saati: 12.40) 

      

     6- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ''Küresel krize ve bunun getirdiği pazar  

daralmasına 

     rağmen komşularımıza ihracatta artış sürüyor'' dedi. Kriz ortamında Türk  

ihracatçısının pazar payını  

     korumak ve artırmak için uğraştıklarını belirten Tüzmen, ''Yılın ilk ayında  

en çok ihracat artışı 

     Afganistan, Mısır ve Irak'ta gerçekleşti'' diye konuştu. Tüzmen, Türkiye ile  

Suriye arasındaki ticaret  

     hacminin 2009 yılında 2,5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini  

bildirdi. 

     (Yayım saatleri: 10.05/13.13) 

      

     7- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yolları bölerek hayatları  

birleştirdiklerini belirterek, ''Bölünmüş  



     yollarla, kaza oranında yüzde 64, ölüm oranında yüzde 89, yaralanma oranında  

yüzde 73 ve maddi hasar  

     oranında yüzde 65 azalma sağlandı. Eğer yollar olduğu gibi kalsaydı, kazalar  

yüzde 100 artacaktı'' dedi.    

     (Yayım saati: 10.09) 

      

     8- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son 1,5 ay içinde yağan  

yağmur ve karın barajlarda  

     150 milyon metreküp su biriktirdiğini belirterek, yarından itibaren  

Kızılırmak hattından gelen suyu kesip, 

     Kurtboğazı ve Çamlıdere'den su vermeye başlayacaklarını bildirdi. CHP'nin  

Ankara Büyükşehir Belediye  

     Başkan Adayı Murat Karayalçın ise yaptığı yazılı açıklamada, Gökçek'in,  

''Kızılırmak suyunu keseceği ve 

     Ankara'ya barajlardan su vereceği'' yönündeki açıklamasının, ''sorumsuzluğun  

itirafı'' olduğunu öne sürdü. 

     (Yayım saati: 13.18/12.18) 

      

     9- İzmir Büyükşehir Belediyesi, içme suyundaki arsenik oranının kentin her  

noktasında 10 mikrogramın  

     altına düştüğünü açıkladı. 

     (Yayım saati: 11.02) 

      

     10- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören Belediye  

Başkan adaylığından  

     çekildiğini açıkladı. Turgut Altınok, ''Bir müddet dinleneceğim'' dedi. AK  

Parti'nin, adaylıktan istifa  

     eden Altınok'un yerine, Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve ''AK Parti Siyaset  

Akademisi'' koordinatörlüğü 

     görevlerinde de bulunan Mustafa Ak'ı aday göstereceği öğrenildi. 

      



     (Yayım saatleri: 12.15/14.13) 

      

     11- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılmasının uygun bulunduğuna dair  

kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak  

     yürürlüğe girdi. 

     (Yayım saati: 09.54) 

      

     12- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 14 Haziran 2009'da  

gerçekleştirilecek ÖSS'de, Milli Eğitim  

     Bakanlığının müfredatı ve haftalık ders saatleri doğrultusunda bazı  

derslerin soru sayılarında küçük  

     değişiklikler olduğunu belirterek, adayların sınavda bunun dışında başka bir  

değişiklikle  

     karşılaşmayacağını bildirdi.  

     (Yayım saati: 11.26) 

      

     13- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada,  

Türkiye'deki işsizlik oranının 

     resmi veriler esas alındığında bile dünya piyasalarında adı geçen 52 ülke  

arasında üçüncü sırada bulunduğu  

     belirtilerek, ''hızla önlem alınmadığı takdirde Türkiye'nin, işsizlikte bir  

numara olmaya aday olduğu''  

     öne sürüldü. 

     (Yayım saati: 11.15) 

      

     14- Kamu kurum ve kuruluşlarında, Aralık 2008 dönemi itibariyle toplam 1  

milyon 846 bin 858 kişinin  

     istihdam edildiği bildirildi. 

     (Yayım saati: 10.12) 

      

     15- Geçen yıl İstanbul Ticaret Odasına yeni kayıt yaptıran yabancı sermaye  



değerinin, yüzde 30 artışla  

     533 milyon TL'yi geçtiği bildirildi. 

     (Yayım saati: 10.30) 

      

     16- Merkez Bankası verilerine göre, dolaşımdaki kağıt para miktarını  

gösteren emisyon hacmi,  

     dün, 13 Şubat Cuma gününe göre 85 milyon 834,3 bin TL azalarak, 33 milyar  

134 milyon 14,2 bin TL olarak 

     gerçekleşti.      

     (Yayım saati: 09.42) 

      

     17- İstanbul serbest piyasada dolar 1,6840 TL, avro 2,1260 TL'den güne  

başladı. Uluslararası piyasalarda 

     ABD doları, önemli para birimleri karşısında değer kazandı, altın fiyatları  

yükseldi. 

      (Yayım saatleri: 09.14/13.39) 

      

     18- İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre  

427,21 puan azalarak  

     24.484,31 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,71 değer  

kaybetti. 

     (Yayım saati: 12.34) 

      

     19- Küresel ekonomik kriz... 

     - Çek Cumhuriyeti, 3,14 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı. 

     - Hollanda ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ile daha önce tahmin edilenin  

üstünde bir küçülme göstermesinin 

     beklendiği bildirildi. 

     (Yayım saatleri: 11.16/13.02) 

      

     20- Danıştay 13. Dairesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ''doğal gaz  



toptan satış fiyatı üst sınırını 

     belirleyen ve BOTAŞ'ın toptan satış fiyatını belirlemesine olanak tanıyan''  

596 sayılı Kararı'nın iptal  

     istemini reddetti. 

     (Yayım saati: 10.11) 

      

     21- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkan Vekili Mehmet  

Küçük, yıl sonunda sigara 

     paketleri üzerinde resimli uyarı uygulamasına geçileceğini bildirdi. 

     (Yayım saati: 11.15) 

      

     22- Hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu... 

     - İşyerinde POS cihazı bulundurmayan veya öngörülen şartlara uygun POS  

cihazı kullanmayan hekimlere  

     özel usulsüzlük cezası kesilecek. 

     (Yayım saati: 12.24) 

      

     23- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), aralarında Nükleer ve Radyolojik  

Tehlike Durumu Ulusal Uygulama 

     Yönetmeliği'nin de bulunduğu bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. 

     (Yayım saati: 12.37) 

      

     24- Gemilerin otomatik tanımlama sistemi cihazı ile donatılması  

     için 2008 yılına kadar verilen süre, 1 ocak 2010'a uzatıldı. 

     (Yayım saati: 11.23) 

      

     25- Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Adası açıklarında, ''Haldoz'' adlı  

tankerde dün çıkan yangının  

     kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi. 

     (Yayım saati: 11.07) 

      



     26- İzinsiz gösterilere katılanlara tutuklama...  

     - Adana'da, izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen 24 zanlıdan 16'sı  

tutuklandı. Mardin'in Nusaybin  

     ilçesinde de, önceki gün düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 15  

kişiden 9'u tutuklandı. 

     (Yayım saati: 12.17/09.58) 

      

     27- İngiltere Parlamentosunda yaptığı bir konuşmada terör örgütü PKK'nın  

propagandasını yaptığı  

     gerekçesiyle Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski DEP  

milletvekili Leyla Zana beraat etti. 

     (Yayım saati: 13.04) 

      

     28- Mersin'de düzenlenen 6 ayrı operasyonda, toplam 137 kilo 866 gram eroin,  

10 kilo 224 gram esrar,  

     2 bin 114 gümrük kaçağı sigara ile 48 cinsel uyarıcı hapın ele geçirildiği  

bildirildi. 

     (Yayım saati:  12.22) 

      

     29- İtalya'nın başkenti Roma'daki G-7 basın toplantısına sarhoş katıldığı  

iddia edilen  

     Japonya Maliye Şoiçi Nakagava, artan baskıların ardından istifa etti.  

Nakagawa'nın yerine Ekonomi Bakanı 

     Kaoru Yosano atandı. 

     (Yayım saati: 11.44/12.30) 

      

     30- KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, Kıbrıs sorununun çözümü  

için artan ilgiyi memnuniyetle 

     karşıladıklarını ifade ederek, bu ilginin, Türk tarafının erken ve kapsamlı  

çözüm hedefiyle tam bir  

     uygunluk oluşturduğunu söyledi. 



     (Yayım saati: 13.57) 

      

     31- Avustralya'nın güneydoğusundaki yangınlarda ölü sayısı 200'e yükseldi.  

Polis, 11 ceset daha 

     bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. 

     (Yayım saati: 09.30) 

      

     32- Bangladeş'in kuzeyinde, bir yolcu treninin hemzemin geçitte bir kamyonla  

çarpışması sonucu  

     10 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi yaralandı. 

     (Yayım saati: 11.46) 

      

     33- Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi yarın  

İstanbul'da yapılacak. 

     (Yayım saati: 10.31) 

      

     AA/GÜNÜN BEKLENEN GELİŞMELERİ 

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

     1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, partisince Kırıkkale'de  

düzenlenen mitingde konuşacak,  

     toplu açılış törenine katılacak. (Saat: 14.30/16.00) 

     2- CHP Meclis grup toplantısında son gelişmeler değerlendiriliyor.   

     3- Ekonomik krize önlem amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik öngören yasa  

tasarısı TBMM Genel Kurulunda 

     ele alınacak. (Saat: 15.00) 

     4- Yüksek Seçim Kurulunun 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler  

seçimlerine ilişkin belirlediği seçim  

     takvimine göre, siyasi partiler, aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar  

seçim kurullarına teslim 

     edecek. Bağımsız adaylık başvuruları için de bugün son gün. 

     - Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında  



Fenerbahçe, Rusya'nın  

     UMMC Ekaterinburg takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Saat: 16.00) 

      

     (A.A) 
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-MEHMETÇİK ADEN KÖRFEZİ'NDE (1)-DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ATAÇ, DENİZ 

HAYDUTLUĞUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN ''BİRLEŞİK GÖREV KUVVETİ-151''DE TÜRK 

BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRAN TCG GİRESUN FİRKATEYNİ'Nİ ADEN KÖRFEZİ'NDE ZİYARET 

ETTİ-ORAMİRAL ATAÇ:-''SİZLER TÜRK DONANMASININ BARIŞ ZAMANINDA DAHİ HER ZAMAN 

HARBE VE HAREKATA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN GÜZİDE BİR ÖRNEKSİNİZ''-''TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ, MENFAATLERİNİ KORUMAK İÇİN DÜNYANIN TÜM DENİZLERİNDE HAREKAT İCRA 

ETME YETENEĞİNE ULAŞMIŞTIR''-''BEN, TÜRKİYE'DEN BİN 700 MİL UZAKTA KAHRAMAN GİRESUN 

GEMİSİYLE NE KADAR GURUR DUYDUĞUMU İFADE ETMEYE GELDİM. BUNU SİZE SÖYLEMEK İÇİN BU 

KADAR YOLU KAT ETMEYE DEĞER DİYE DÜŞÜNÜYORUM''-''BARBAROS'UN TORUNLARI, DENİZ 

HAYDUTLARININ KOL GEZDİĞİ ADEN KÖRFEZİ'NİN TEHLİKELİ SULARINDAN TİCARET 

GEMİLERİNİNGÜVENLE GEÇMESİNİ SAĞLIYOR(FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)GİRESUN FİRKATEYNİ (A.A) 

- 12.03.2009 - Eşref Fahri bildiriyor - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, deniz 



haydutluğuyla mücadele kapsamında oluşturulan ''Birleşik Görev Kuvveti-151''de Türk bayrağını 

gururla dalgalandıran TCG Giresun Firkateyni'ni Aden Körfezi'nde ziyaret etti.TCG Giresun Firkateyni, 

Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği ''Yurtta Barış, Dünyada Barış'' rotasında, her yıl yaklaşık 32 bin 

geminin geçtiği Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı 

mücadele ediyor.''Barbaros'un torunları'', deniz haydutlarının kol gezdiği Aden Körfezi'nin ''tehlikeli 

sularından'' Türk ticaret gemilerinin ''güvenle'' geçmesini sağlıyor.Geçen yıl onlarca ticaret gemisinin 

kaçırıldığı bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulan ''Birleşik Görev 

Kuvveti''nde 25 Şubattan itibaren göreve başlayan TCG Giresun Firkateyni'ni harekat bölgesinde 

ziyaret eden Oramiral Ataç, gemi komutanı Deniz Kurmay Albay Cenk Dalkanat tarafından törenle 

karşılandı.Oramiral Ataç, daha sonra savaş harekat merkezinde durum brifingi aldı. Brifingde, 

Mehmet Aksoy gemisinin TCG Giresun'un kontrolündeki koridorda bulunduğu, Vatan L isimli Türk 

gemisiyle de irtibat sağlandığı belirtildi.Oramiral Ataç, gemi genel anons devresinden gemi 

personeline hitaben yaptığı konuşmada, anavatandan binlerce mil uzakta, deniz harp tarihinin ünlü 

komutanları Selman Reis, Piri Reis ve Seydi Ali Reis'lerin yelken açtığı sularda TCG Giresun firkateynini 

ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.İnsanlık tarihinin her döneminde 

medeniyetlerin gelişiminde büyük etkisi olan denizlerin, serbest kullanılabildiği sürece ülkelerin ve 

halkların gelişiminde, karşılıklı etkileşiminde büyük bir araç olduğuna dikkati çeken Oramiral Ataç, 

devletler arası ticaretin büyümesinde, sular altındaki canlı ve cansız zenginliklerden yararlanılmasında 

ve hatta turistik-sportif faaliyetlerin icrasında denizlerin serbest ve güvenli kullanımının en önemli 

unsur olduğunu kaydetti.  İnsanlığın gelişimine hizmet eden denizlerin, diğer taraftan bu ortamdan 

yararlanmaya çalışan, kanun dışı kazanç yollarını benimsemiş ve bu yoldan geçim temin eden deniz 

haydutlarının illegal faaliyetlerine de hizmet eder hale geldiğini dile getiren Oramiral Ataç, şöyle 

konuştu:''Çok geniş bir deniz alanında icra edilmesi, icra edenlere karşı alınacak tedbirler ve 

yargılanmaları konusunda karşılaşılan belirsizlikler nedeniyle deniz haydutluğu kritik ulaşım 

hatlarındaki deniz taşımacılığını büyük ölçüde etki altına almıştır. Deniz haydutluğu kısa süre 

içerisinde Karayiplerde, Asya'nın güneyinde, Afrika'nın doğu ve batı kıyılarında kanun dışı bir gelir 

şekli olarak hızla yaygınlaşmış ve uluslararası bir güvenlik meselesi haline gelmiştir.Bulunduğunuz 

bölgede 2008 yılı içinde üçü Türkiye bağlantılı 42 gemi, 2009 yılı başından bugüne kadar da 4 gemi 

kaçırılmış ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce denizci rehin alınmıştır. Halen 

farklı ülkelerin bayrağını taşıyan 6 gemi deniz haydutlarının elinde rehin durumdadır.''''Deniz 

haydutluğu faaliyetlerinin Türkiye'nin milli menfaatlerine de zarar verdiğini'' anlatan Oramiral Ataç, 

bu tehlikeli ortamın dış ticaretin önemli elemanı olan denizci personelin ve vatandaşların 

güvenliklerini tehdit eder hale geldiğini belirtti. Aden Körfezi ile çevresindeki deniz haydutluğu ve 

silahlı soygunların pek çok hukuk devleti gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de hoşgörüsünün olmadığı 

eylemler arasında yer aldığını dile getiren Oramiral Ataç, dünya kamuoyunda oluşan tepkiler ışığında 

bu suçun önlenmesi için ortak bir güç oluşturulduğunu bildirdi. -''SEÇKİN BİR ÖRNEK''-Oramiral Ataç, 

Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugüne kadar katıldığı harekatlarda tüm dünyaya başarısını ve yeterliliğini 

kanıtladığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''TCG Giresun bu hareketin ilk adımıdır. Sizler, Türk 

donanmasının barış zamanında dahi her zaman harbe ve harekata hazır olduğunu gösteren güzide bir 

örneksiniz. Harekatın hukuki veçhesinin tamamlanmasını müteakip çok kısa bir zamanda Aden 

Körfezi'ne hareket ederek büyük bir etkinlikle harekat icra etmeye başladınız. Bu yeteneğiniz ile haklı 

gururumuz haline geldiniz.Halen yapmakta olduğunuz görevin ülkemize ve deniz kuvvetlerimize olan 

olumlu etkisi tahayyül edebileceğinizin çok daha üstündedir. Sizler bir yandan milli menfaatlerimize 

karşı ve küresel tehditlerle mücadelede önemli bir unsur haline geldiniz, diğer yandan bir muharip 

unsurdan ve personelinden beklenenler ile bunun nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusunda seçkin 

bir örnek teşkil ettiniz. Ben, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak sizlere verdiğim bu ağır görevi, 

şimdiye kadar olduğu gibi, başarıyla yerine getireceğinize, içinde yer aldığınız uluslararası görev 

kuvvetinin diğer unsurlarına Türk donanmasının nitelik ve harekat kabiliyeti hakkında en güzel örneği 



teşkil edeceğinize inanıyorum.''-PERSONELİ DUYGULANDIRAN HEDİYE-Daha sonra subay, astsubay ve 

erbaş-er salonlarını ziyaret eden Oramiral Ataç, gemi personeline Türkiye'deki ailelerinin yazdığı 

mektupları, çocuklarının çizdiği resimleri ile eşleri ve babalarına seslendikleri görüntüleri dağıttı.Gemi 

personeline de seslenen Oramiral Ataç, son derece önemli bir görev icra ettiklerini belirtti. Yıllar 

sonra ilk defa Hint Okyanusu'nda operasyonel olarak gemi bulundurulduğunu vurgulayan Oramiral 

Ataç, ''Bu, Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli bir harekattır. Bütün dünyaya deniz 

kuvvetlerimizin her yerde harekat yapabileceğini fiilen gösteriyoruz. Bundan son derece gurur 

duyuyorum'' dedi.Askerlerden ailelerini merak etmemelerini de isteyen Oramiral Ataç, ''Onlarla 

ilgiliyiz. Şu anda hiçbir problem yok. Biz bir aileyiz. Sadece TSK ve Deniz Kuvvetleri değil, Türk milleti 

ve devleti de arkanızdadır'' diye konuştu.Oramiral Ataç, bir harp gemisinin, bayrağını dalgalandırdığı 

ülkenin toprağı olduğuna dikkati çekerek, ''Şu anda siz Hint Okyanusu'nda Türk topraklarındasınız. 

Sizlere olan güvenim tamdır. Sizlerin moralinin yüksek olduğunu biliyorum. Ben, Türkiye'den bin 700 

mil uzakta kahraman Giresun gemisiyle ne kadar gurur duyduğumu ifade etmeye geldim. Bunu size 

söylemek için bu kadar yolu kat etmeye değer diye düşünüyorum. Görevinizi başarıyla tamamlayıp 

döneceksiniz. Ailelerinizin sizlere gönderdiği mektup, mesaj ve çocuklarınızın çizdiği resimleri 

getirdik'' dedi.Oramiral Ataç, gemi personeline Türkiye'den getirdiği baklavayı da ikram etti.-ABD'Lİ 

KOMUTANDAN ZİYARET-Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ataç'ı, CTF-151'in Komutanı ABD'li 

Tuğamiral Terence Mcknight da Giresun gemisinde ziyaret etti. Tuğamiral Mcknight, Giresun 

firkateyni ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Geminiz çok mükemmel'' 

dedi.Harekatta görev alan SAT timleri de helikopter eşliğinde belirlenen hedeflere fiili atış eğitimi 

yaptı. Oramiral Ataç'ın da izlediği atışlar, başarıyla gerçekleştirildi.-İKİ GÜNDE BİR TÜRK TİCARET 

GEMİSİ GEÇİYOR-Oramiral Ataç, Giresun firkateynine yaptığı ziyareti AA muhabirine değerlendirirken, 

''Bir zamanlar ecdadımızın cirit attığı bu sularda yıllar sonra tekrar bulunmak bizim için son derece 

gurur verici bir duygu'' diye konuştu. Aden Körfezi'nden yılda 32 bin ticaret gemisinin geçtiğini, 

Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılı 2-3 günde bir Türk ticaret gemisinin bu suları kullandığını anlatan 

Oramiral Ataç, şunları söyledi: ''Giresun gemisi personelini son derece moralli buldum. Kendilerine, eş 

ve çocuklarından mektup getirdim. Bu onların moraline moral kattı. Onları böyle mutlu görmek bana 

ayrıca mutluluk verdi. Giresun gemisiyle gurur duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri'ni anavatana çok 

uzaklarda harekat yeteneği kazanmış olarak görmek Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak bana ayrıca 

gurur veriyor. Şuna inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti, menfaatlerini korumak için dünyanın tüm 

denizlerinde harekat icra etme yeteneğine ulaşmıştır.'' -GÖREVLER-Aden Körfezi'nde geçen ay göreve 

başlayan TCG Giresun firkateyni, ilk olarak 5 Mart gecesi kendisine tahsisli karakol sahasında Türk 

bayraklı Sürmene-4 isimli gemiye yakın refakat ve koruma görevi sağladı. TCG Giresun, 6-7 Martta da 

Türk bayraklı Eylül-K ve Nazlı-G isimli gemilerinin geçişlerine refakat etti.Çevredeki gemilere Türkçe ve 

İngilizce anonslarla çağrı yapan TCG Giresun, ticaret gemilerin bölgeden güvenli geçmesi için çalışıyor. 

Gemiden saat başı yapılan Türkçe anonslarla özellikle Türk gemilerine ulaşılarak yol boyunca yardımcı 

olunmaya çalışılıyor.Yüzlerce yıl Hint Okyanusu'nda boy göstermiş Türk denizcilerinin Cibuti 

Limanı'ndaki yıpranmış amblemlerini onaran gemi personeli, buraya yıllar sonra tekrar bölgede Türk 

bayrağını dalgalandıran TCG Giresun'un amblemini de ekledi.-TCG GİRESUN DOSTA GÜVEN, 

DÜŞMANA KORKU VERİYOR-Dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden Aden Körfezi'ndeki deniz 

haydutluğuyla mücadele eden kuvvet, şu anda ABD'li bir Tuğamiral tarafından komuta ediliyor. 

Kuvvete ABD, Türkiye ve Danimarka aktif olarak katılırken, Kore ve Pakistan'ın da bu ay içinde kuvvete 

katılması bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nce görev kuvvetinde 4'er aylık periyotlarla birer firkateyn 

görevlendirilirken, görev kuvvetinin komutası ülkeler tarafından dönüşümlü olarak yerine getirilecek. 

Bu görevi, Türkiye'nin de gelecekte üstlenmesi planlanıyor.Türk Deniz Kuvvetleri'nin ulaştığı yüksek 

eğitim seviyesi ve profesyonelliğini bölgedeki görevi sırasında tüm yabancı unsurlara gösterecek olan 

TCG Giresun Firkateyni'nde 2 adet helikopter ile su altı taarruz ve su altı savunma görev timleri 

bulunuyor. Modern silah ve sistemleri ile donatılmış TCG Giresun'da, 32 subay, 150 astsubay, 9 



uzman erbaş ve 72 erbaş-er olmak üzere toplam 263 personel görev yapıyor.Gemide, İngilizce'nin 

yanı sıra Arapça, Almanya, Fransızca ve Rusça bilen personel de görev alıyor. Daha önce Lübnan'daki 

UNIFIL harekatına da katılan gemi, deneyimli personeliyle 90 gün karaya ayak basmadan harekat icra 

edebiliyor. Gemide bir basınç odası ve biri dalış konusunda uzman olmak üzere 2 doktor, 2 sıhhiye 

astsubay ve 1 uzman teknisyen de görev yapıyor.Gemide dünyanın her yerinden konuşabilmeye 

imkan sağlayan uydu telefon sistemi kullanılıyor. Personelin, hazırlanan listeye göre adil bir şekilde 

aileleriyle telefon görüşmesine de imkan tanınıyor.Gemide yakıt ve tatlı su sıkıntısı da yaşanmıyor. İlk 

yakıt ikmalini denizde gerçekleştiren TCG Giresun'da deniz suyunu filtre ederek kullanmaya imkan 

sağlayan sistem de bulunuyor.Geminin ''Savaş Hareket Merkezi''nde de Türk mühendislerinin 

geliştirdiği ve bir çok donanmanın gıptayla baktığı GENESİS sistemi kullanılıyor. Savaş gemisinin 

beynini oluşturan GENESİS, güdümlü mermilere karşı savunma reaksiyon zamanını azaltıyor, yüksek 

derecede savaş sistem otomasyonuna, merkezi komuta ve kontrole imkan veriyor. Modern savaş 

yönetim sistemi kabiliyetleri de kazandıran sistem, durum farkındalığı, karar destek sistemleri, hava 

savunma, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve elektronik harp desteği gibi özellikler taşıyor. 

İyileştirilmiş SHM (Savaş Harekat Merkezi) organizasyonunu barındıran sistem sayesinde gemi 

mürettebatında da tasarruf sağlanıyor.TCG Giresun, 41 bin beygir güç üreten gaz türibinleriyle 

maksimum 30 deniz mili sürate çıkabiliyor. Giresun firkateyni, üzerindeki son derece etkili silah 

sistemleriyle de dosta güven, düşmana korku veriyor. Gemide 76 milimetre çapında dakikada 80 

mermi atan gemi topu, dakikada 3 bin mermi atan otomatik top ile su üstü ve hava hedeflerine karşı 

Harpoon ve standart güdümlü mermiler bulunuyor.Gemide görevli TSK'nın en seçkin askeri 

birliklerinden oluşan SAT ve SAS görev ekipleri de karşılaşılabilecek durumlara karşı son teknoloji 

ürünü silahlarla görev emri bekliyor.TCG Giresun gemisini ziyaret amacıyla bölgeye gelen Oramiral 

Ataç, Bahreyn'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Shaikh Khalifa bin Ahmet Al Khalifa, Genelkurmay 

Kurmay Başkanı Tümgeneral Shaikh Duaij Bin Salman Bin Ahmet Al Khalifa, Bahreyn Deniz Kuvvetleri 

Komutan Yardımcısı ve Bahreyn'de konuşlu bulunan Birleşik Deniz Kuvveti ve 5. Filo Komutanı 

Koramiral William Gortney ile de görüşmelerde bulundu.(Sürecek)(ES-SÜF) 
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(GEN) TURKISH FRIGATE SETS SAIL FOR ANTI-PIRACY MISSION 
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A frigate with the Turkish Naval Forces set sail  

on Monday from its base in southwest Turkey to take part in an international  

effort to fight off piracy in the Gulf of Aden. 

     The Perry class frigate, TCG Gemlik, will relieve TCG Gokova currently  

serving under the international anti-piracy mission, CTF-151. 

     TCG Gemlik is the fifth task force Turkey has deployed to the region since  

February last year. The others were TCG Giresun, TCG Gaziantep, TCG Gediz and TCG  

Gokova. 

     A farewell ceremony was held for TCG Gemlik at the Aksaz Naval Base Command  

in Marmaris and she is expected to arrive in Djibouti within seven days and take  

over the task from TCG Gokova.  

     (İMB-CE) 
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Turkish frigate TCG Gelibolu set sail for the  

Gulf of Aden on Friday to fight against piracy after a ceremony at the Aksaz  

Naval Base in Marmaris. 

     A farewell ceremony took place for TCG Gelibolu at the Aksaz Naval Base  

Command in the Aegean town of Marmaris.  

     TCG Gelibolu will relieve duty from TCG Gediz currently serving under the  

international anti-piracy mission, CTF-151. 

     Gelibolu is the sixth task force Turkey has deployed to the region since  

February 2009. 

     The others are TCG Giresun, TCG Gaziantep, TCG Gediz, TCG Gokova and TCG  

Gemlik. 

     There are two doctors, two non-commissioned officers and one expert  

technician aboard the frigate. 

     The frigate will arrive at the Aden Gulf within 7 days and take up within  

the scope of NATO Permanent Naval Forces-2 in Djibouti on March 12. 

     (AY-MS) 
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Turkish Parliament extended Tuesday a mandate  

for country's naval forces to take part in an international effort to fight-off  

piracy in the Gulf of Aden. 

     The parliament approved a motion submitted the government to extend the  

mandate for an extra year as of February 1, 2010. 

     Turkish parliament's approval came a day after a frigate with the Turkish  

Naval Forces set sail from its base in southwest Turkey.  

     The Perry class frigate, TCG Gemlik, will relieve TCG Gokova currently  

serving under the international anti-piracy mission, CTF-151. 

     She is the fifth task force Turkey has deployed to the region since February  

last year. 

     (İMB-CE) 
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-(GEN) NO COUNTRY SHOULD BE REGARDED AS A POTENTIAL THREAT IN MISSILE DEFENSE SYSTEM, 

NATIONAL DEFENSE MINISTER GONUL SAYSBELEK (A.A) - 03.12.2010 - Turkish National Defense 

Minister Vecdi Gonul said Friday that no country should be regarded as a potential threat in the 

missile defense system.Delivering the opening remarks at the 18th International Antalya Conference 

on Security and Cooperation, organized by the Atlantic Council of Turkey on December 3 and 4 in 

Belek town of south-western province of Antalya, under the main theme "the New Strategic Concept 

and NATO towards Year 2020", Minister Gonul said that referring to any country as a threat within 

the missile defense system would have been counter-productive and would have had negative 

consequences for regional peace and stability."At the inception of the NATO Alliance in 1949, its 

primary aim was to defend the territories of its member states against any armed aggression. Until 

1989, NATO did its work by defending its members against a possible attack from the eastern bloc. In 

the 1990s, the situation began to change, but NATO's primary goal remained the protection of 

Alliance territory and freedom. The end of the Cold War enabled the Alliance to grow to 28 members 

that embrace its values and can contribute to NATO's collective security," Gonul said."In addition to 

the solidarity and allied cooperation among members, partnership relations and mechanisms are also 

essential for collective success in the achievement of international security and stability. For 

example, the Partnership for Peace Initiative, with 22 countries, is an important forum for 

consultations in a number of key areas such as defense reform, the fight against terrorism, crisis 

management and civil emergency planning," Gonul noted."The Alliance has adopted a new Strategic 

Concept at its Lisbon Summit last month. The 21st century brought new and various challenges for 

the Alliance. As a response, the Alliance had to incorporate new risks and threats such as fostering 

extremism, terrorism and trans-national illegal activities, including trafficking in arms, narcotics and 

people, cyber attacks, laser weapons and electronic warfare. Key environmental and resource 

constraints, including health risks, climate change, water scarcity and increasing energy needs have 

also been incorporated into the new Strategic Concept," Gonul said."In parallel, the context of 

collective defense and Article-5 has been enlarged by adding a broad spectrum of risks and threats 

into its framework," Gonul said."The current complex security environment urged NATO to adopt 

new capabilities to deal with the new challenges. Hence, we welcome the development of a civilian 

capacity of the Alliance to deliver stabilization and reconstruction effects. We regard it as an integral 

part of the internal dimension of the Comprehensive Approach. In fact, NATO has already been 

engaged in this work, particularly in the Balkans and currently in Afghanistan. NATO's experience in 

this field, as well as lessons learned, have confirmed the need for the Alliance to acquire stabilization 

and reconstruction capabilities," Gonul said."The new Strategic Concept hits the right tone on NATO-



Russia relations, bringing a balance between our willingness to enhance our engagement in practical 

terms on one hand, and our expectations from Russia, on the other. It also paves the way for further 

cooperation or support for operational issues," Gonul said."All in all, the new document is expected 

to enable the Alliance to establish a geographically wider and a more comprehensive network of 

partnerships in order to better address the security challenges of the 21st century. We also welcome 

the emphasis placed on the principle of 'Open Door Policy'. We think that the Alliance has an 

'unfinished business' in the Western Balkans," Gonul said."The new Strategic Concept adopts a 

balanced and coherent approach to nuclear deterrence and arms control without losing sight of the 

increasingly complex, less predictable and fragmented security environment. As known, Turkey is 

committed to the vision of a world free from nuclear weapons, and supports every effort towards 

this end," Gonul stressed."As you all know, one of the most remarkable issues at the Lisbon Summit 

was the creation of a territorial NATO missile defence capability. The original idea in the Alliance was 

to create a system to protect only the NATO troops while on mission. Now, an expanded system will 

be set up, which will protect the entire NATO European territories. The intended U.S. missile defense 

system, the so-called Phased and Adaptive Approach, will now fit in the framework of NATO. It will 

be integrated with the Alliance's ongoing missile defense program," Gonul said."We are glad that 

'indivisibility of Allaince security', which is at the heart of collective defense, was given due attention 

it deserves. In terms of the Missile Defense capability, this requires the full coverage and protection 

of the entire NATO populations, territory and forces against the full range of ballistic missiles. 

Consequently, the missile defense system is expected to leave no gaps against any ranges of ballistic 

missiles," Gonul said."We believe that the overarching aim of the missile defense should be the 

reinforcement of defense with a long term vision of contributing to a common perception of security 

around the Alliance. It also should contribute to regional peace and stability. In this context, it has 

been wise not to mention any specific country of today as potential threat or target. The contrary 

would have been counter-productive and would have had negative consequences for regional peace 

and stability. Additionally, we are pleased that the Alliance has invited Russia to cooperate on the 

missile defense," Gonul underlined.Touching on Turkey-European Union (EU) relations in the field of 

defense cooperation, Gonul said that "the European Common Security and Defense Policy (CSDP) 

constitutes an indispensable and growing dimension of the indivisibility of security in the Euro-

Atlantic region"."We have supported the CSDP from the very beginning. Notwithstanding this 

positive approach, I can not say that we are pleased with the attitude of the EU towards us, in this 

respect. As a leading non-EU NATO ally who actively supports and contributes to the Common 

Security and Defense Policy initiatives, we believe that today's international security challenges 

require more effective and intensive cooperation between Turkey and the EU," Gonul said."In our 

view, requesting Turkey to undertake some openings to unchain the current stalemate in the 

negotiation process is not fair. Before Turkey's actions, the EU should take necessary steps to fulfill 

its commitments and promises previously made to Turkey. As indicated in the new Strategic Concept, 

fullest involvement of non-EU Allies to the efforts of strengthening the EU's capacities to address 

common security challenges is of utmost importance. And also, as indicated in the Lisbon Summit 

Declaration, NATO and the EU share common values and strategic interests, and are working side by 

side in crisis management operations. We are therefore determined to improve NATO-EU strategic 

partnership, as agreed by our two organizations," Gonul said.Touching on the new Command 

Structure of NATO, Gonul said that "as a living organization, adapting to ever-changing security 

environment is the most important feature of the Alliance"."In parallel with continued 

transformation, the Alliance is now changing its Command Structure for the fourth time since 1999. A 

new Command Structure without geographical distribution of the Headquarters has been approved 

at Lisbon Summit. The entities in this new structure will be distributed in geographical terms by June 

2011," Gonul said."A NATO-wide host nation support concept should be developed in advance of the 



geographical distribution of the headquarters. Turkey attaches importance to maintaining the 

current state of Air Command Headquarters in Izmir. It is the only Command Structure entity for the 

time being in Turkey, and its closure would have a negative impact on the perception of Turkish 

population towards NATO," Gonul said."Keeping in mind that lasting security and stability can only be 

achieved by the Afghans themselves, we should place utmost importance on accelerated Afghan 

ownership (Afghanization)," Gonul said.There are currently 1,830 Turkish (security) personnel serving 

in Afghanistan. We are working to make Afghanistan a safer country, Gonul said."As far as the other 

current operations of NATO are concerned, I should touch upon KFOR and the counter-piracy 

activities. KFOR is a true success story which we should all be proud of. Nevertheless, our job in 

Kosovo is not over yet. We, as Turkey, have 504 troops in Kosovo. We will continue to provide 

support to Kosovo," Gonul said."As far as the Gulf of Aden, Turkey contributes to NATO counter-

piracy operations as part of the Standing NATO Maritime Group-2 with a frigate. Turkey has also 

contributed to United Nations activities as part of the Combined Task Force-151. The Turkish frigates 

in both initiatives have been doing their job with high performance. Turkey assumed the Command 

of CTF-151 twice," Gonul said."I would like to reiterate my sincere thanks to Ambassador Akbel and 

his colleagues for the excellent organization and hospitality in Belek. I believe that the panels to be 

conducted here at this forum will provide a fruitful platform, and produce innovative and forward-

looking ideas to build a more secure and stable future in the Euro-Atlantic area and beyond," Gonul 

also said.The traditional Conference is organized by the Council since 1990 and serves as a 

respectable forum for the discussion of current transatlantic issues and related international 

developments by eminent Turkish and foreign participants.(SOL-AÇ) 
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TÜRKİYE, DENİZ KORSANLIĞI EYLEMLERİNE KARŞI  

  BİRLEŞİK GÖREV GÜCÜ KOMUTASINI İKİNCİ KEZ ÜSTLENDİ 

  -DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "HÜKÜMETİMİZ, DENİZ HAYDUTLUĞU/KORSANLIK  

  EYLEMLERİYLE MÜCADELE VE VATANDAŞLARIMIZIN  

  CAN VE MAL EMNİYETİNİ SAĞLAMA YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞINI TEYİT ETMEKTEDİR" 
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Somali açıkları, Aden Körfezi ve Hint  

Okyanusu'ndaki deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele amacıyla kurulan  

ve CTF-151 olarak adlandırılan çokuluslu Birleşik Görev Gücü'nün komutası, 1  

Eylül - 1 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye tarafından icra edilecek.  

     Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, böylece Türkiye'nin daha önce 3  

Mayıs - 15 Ağustos 2009 tarihleri arasında yürüttüğü Birleşik Görev Gücü'nün  

komutasını ikinci kez üstlendiği kaydedildi. 

     Açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Tümamiral  

Sinan Ertuğrul'un, komutayı 1 Eylül 2010 tarihinde Manama/Bahreyn'de teslim  

aldığı, bu dönem zarfında, TCG-Gökçeada firkateyninin de CTF-151'in sancak gemisi  

olarak görev yapacağı belirtildi.  

     Dışişleri Bakanlığı, "hükümetin bu vesileyle, ciddi bir güvenlik meselesine  

dönüşerek, uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını aksatan ve ülkemiz  

denizcilik sektörünü tehdit etmeyi sürdüren deniz haydutluğu/korsanlık  

eylemleriyle mücadele ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama  

yönündeki kararlılığını teyit ettiğini" kaydetti.  

     (GAM-PNR) 
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-ADEN KÖRFEZİ'NDE KOMUTANLIĞI TÜRKİYE ALACAK-DENİZ HAYDUTLUĞU İLE MÜCADELE 

KAPSAMINDA FAALİYET YÜRÜTEN CTF-151'İN KOMUTANLIĞINI ÜÇ AYLIĞINA BİR TÜRK TÜMAMİRAL 

ÜSTLENECEKANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla Aden Körfezi, 

Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev yapan Birleşik Görev Kuvveti 151'in (CTF-151) komutanlığı 

görevi üç aylığına Türkiye'ye geçecek.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan 

yazılı açıklamaya göre, görev, 1 Eylül-1 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetlerinden bir tümamiral 

tarafından üstlenilecek.CTF-151'in komuta devir teslim töreni ise 1 Eylülde Bahreyn Manama'da Mina 

Salman Rıhtımı'nda bulunan TCG Gökçeada'da yapılacak.(MÜ-DEL) 
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TSK, 62 yıldır dünya barışına katkı sağlıyor 

     -''Dünya barışını destek için'' 1950 yılından itibaren önemli operasyonlara 

     imza atmaya başlayan TSK, halen Lübnan, Sudan, Kosova, Bosna Hersek, 



     Afganistan ve Somali açıklarında (Aden Körfezi) görev yapıyor 

     -TSK, Bosna Hersek'te 19, Kosova'da ise 13 yıldır başarıyla  

     faaliyet gösteriyor 

 

Spot 

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

Ferhat Demircan - Dünya barışına 62 yıldır katkı  

sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu amaçla halen Lübnan, Sudan ile Somali  

açıklarında, Kosova ve Bosna Hersek ile Afganistan'da önemli operasyonlar  

yürütüyor. 

     AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünya barışının korunmasına ilk  

olarak 1950 yılında Kore Savaşı'na katılarak katkı vermeye başlayan TSK, 62  

yıldır bu faaliyetlerini dünyanın farklı noktalarında sürdürüyor. 

     BM Lübnan Geçici Kuvveti (UNIFIL) şemsiyesi altında 15 Ekim 2006 tarihinden  

itibaren, UNIFIL Deniz Görev Kuvvetine, bir fırkateyn görevlendirerek katkı  

sağlamaya başlayan TSK, 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren de Türk İstihkam İnşaat  

Bölüğü ile de Sur şehri yakınlarındaki üs bölgesinde konuşlandı. TSK, halihazırda  

harekata bir inşaat istihkam bölüğü ve mevsimsel şartlara bağlı olarak yapılan  

planlamaya istinaden bir fırkateyn, bir korvet, 2 hücumbot ile katkı sağlıyor. 

     Ayrıca Sudan'da, NATO'nun, Haziran 2005-Aralık 2007 tarihleri arasında  

Afrika Birliği Darfur Misyonu'na eğitim ve taşıma desteği sağlamasıyla devreye  

giren TSK, 24-29 Ekim 2006 tarihleri arasında bir C-160 nakliye uçağı ile taşıma  

faaliyetine katıldı. TSK, BM Afrika Birliği Darfur Misyonu'na 12 Ağustos 2006  

tarihinden beri personel katkısı sağlıyor. 

     Somali açıklarında (Aden Körfezi) gerçekleştirilen korsanlık/deniz  

haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri üzerine BM ve NATO kapsamında, dost ve  

müttefik ülke deniz kuvvetleriyle  harekete geçen TSK, Aden Körfezi-Somali  



karasuları ve açıklarında bir fırkateyn ile deniz operasyonlarına katkı veriyor. 

      

     -Bosna Hersek'te 20. yıla giriliyor- 

      

     Bosna-Hersek sorununa çözüm bulmak maksadıyla, öncelikle emniyetli bölgeler  

tesis edilmesi ve bunların korunması için, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Şubat  

1992'de aldığı kararla oluşturulan askeri güce (UNPROFOR), 04 Ağustos 1993  

tarihinden itibaren alay seviyesinde mekanize birlikle destek veren TSK, burada  

farklı isimler altında kendisine verilen görevleri 19 yıldır yürütüyor. 

     BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Haziran 1999'da aldığı karar ile NATO  

önderliğinde Kosova'da güvenliğin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Kosova  

Gücü'ne (KFOR), aynı yıl birlik gönderen TSK, bu çerçevede de 13 yıldır her  

alanda Kosova'ya destek sağlıyor. 

     Prizren'de konuşlu 377 personelden oluşan Kosova Türk Temsil Heyeti  

Başkanlığı, kendisine bağlı bir motorlu piyade bölüğü, irtibat-izleme timleri ve  

destek unsurları ile Kosova genelinde görev icra ediyor. Ayrıca, Priştine'de  

konuşlu KFOR karargahında etkin kadrolarıyla harekatın sevk ve idaresine katkıda  

bulunuyor. 

      

     -Türk askerinden Afgan meslektaşlarına eğitim- 

      

     Afganistan'da ISAF Harekatı'na 2002 yılından itibaren aktif katkıda bulunan  

TSK, Afgan ordusuna ve halkına eğitimden, sağlığa, askeri ve insani yardımdan  

imar desteğine kadar birçok alanda kalıcı katkılar sağladı.  

     TSK, Haziran 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında bin 300 personelden oluşan  

katkısı ile ISAF-II dönemine liderlik etti. ISAF-VII döneminde 3'üncü Kolordu  

Komutanlığı ile Şubat-Ağustos 2005 tarihleri arasında 30 ülkeden oluşan bin  

450'si Türk olan 8 bin personele komuta eden Türk birliği, aynı dönemde NATO  

komuta kontrol yapısı içerisinde bulunan Kabil Uluslararası Havaalanı'nı da  

işletti. Ayrıca 4 Ağustos 2008 ile 4 Şubat 2009 tarihleri arasında 3. Kolordu  

Komutanlığı'nın 100 personeli ile ISAF Karargahı desteklendi. 



     ISAF Harekatı'nın 6 bölge komutanlığından biri olan Kabil Bölge  

Komutanlığı'nın lider ülke sorumluluğu Türk birliği tarafından 1 Kasım 2009'da  

devralındı. Bu görev, Kasım 2012 tarihine kadar bölgedeki Türk birliği tarafından  

yerine getirildi. TSK Afganistan'da, yaklaşık bin 650 personeliyle ile ISAF  

Harekatı'na desteğini sürdürüyor. 

     Türkiye'nin Afganistan'da, Vardak ve Kuzeyde Cevizcan illerinde 2 Bölgesel  

İmar Ekibi (BİE) de faaliyet gösteriyor. 

     Türk askeri, Kabil'de açılan Gazi Askeri Eğitim Merkezi'nde ise Afganlı  

astsubaylara temel eğitim verirken, TSK'nin eğitici, danışman ve öğretmenleri,  

Kara Harp Okulu, Komuta Kurmay Koleji'nde ve çeşitli askeri eğitim merkezlerinde  

görev yapıyor. Afganistan'a verilen eğitim desteği kapsamında 235 personel görev  

yapıyor. 

     ISAF Harekatı çerçevesinde bugüne kadar 12 bin 500'den fazla Afgan personele  

Afganistan'da görev yapan Türk personel tarafından yerinde eğitim verilirken,  

Türkiye-Afganistan askeri eğitim işbirliği faaliyetleri çerçevesinde 2001  

yılından beri yaklaşık 3 bin 300 Afgan personeli TSK eğitim kurumlarında  

eğitildi. 

      

     Yayıncı: Tolga Özgenç 
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-TBMM Genel Kurulu -Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan TSK unsurlarının görev 

süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezk 
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------------------------------------------------------ 
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-TBMM Genel Kurulu-Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan TSK unsurlarınıngörev süresinin 

bir yıl daha uzatılmasını öngören BaşbakanlıkTezkeresi kabul edildi-Milli Savunma Bakanı Yılmaz:-

''Türkiye'nin Somali'ye yardımları sürmektedir. Çünkü deniz haydutluğu meselesinin asıl çözümü 

denizde değil karadadır. Deniz haydutluğu meselesinin çözümü ancak Somali ve Afrika'nın huzura ve 

refaha kavuşması ile mümkündür'' TBMM (AA) - 05.02.2013 - Aden Körfezi ve Somali açıklarında 

görev yapan TSK unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere üzerinde BDP Grubu adına konuşan Diyarbakır 

Milletvekili Altan Tan, Türkiye'nin hiçbir savaşa girmemesine rağmen TSK'nın dünyada gitmediği yer 

kalmadığını belirtti. Diyarbakır'da Pirinçlik, Adana'da İncirlik, Ankara'da Balgat üssü olduğunu ifade 

eden Tan, ''Bu üsler ne yapar, ne işe yarar, nasıl yönetilir? Patriotlar niye, nereden, kaça, hangi 

ihtiyaca göre geldi, kime karşı kullanılacak, bilene aşk olsun. Afganistan'dan Somali'ye kadar her 

tarafta askerlerimiz var. Afganistan'da ne yapılmak isteniyor, biz bu işin neresindeyiz? Bunlar izah 

edilmeli'' dedi.Aden Körfezi'nde, yiyecek ekmeği olmayan Somalililerin nasıl korsanlık yaptığını soran 

Tan, ''Somali'deki bu korsanlar senelerdir bu gücünü nereden alıyor. Uluslararası güçler orada ne 

yapmak istiyor. Dünya petrollerinin yüzde 65'inin geçtiği yer orası...Hepimizin aklıyla dalga geçiliyor. 

Orada korsanlar varmış, BM karar almış, biz de gidiyoruz onları engellemeye. Peki 6-7 senedir niye 

engellenemiyor bu işler? Aç, perişan, sefil haldeki Somali niye bu kadar önemli, bunu bize anlatın'' 

görüşünü ifade etti.Tan, tezkereye ret oyu vereceklerini kaydederek, gerçekler konuşulmadan ikna 

olmalarının mümkün olmadığını söyledi.CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Osman 

Korutürk, Tezkereye olumlu oy kullanacaklarını belirterek, Türkiye ve TSK'nın bölgede ciddi bir itibara 

sahip olduğunu kaydetti. Komuta kademesinin maruz kaldığı ''hukuk zorlayan uygulamaların deniz 

kuvvetleri komuta kademesini biçtiğini, Türk donanmasını harbe hazırlık seviyesini aşağılara çektiğini 

ve savaşamaz hale getirdiğini'' iddia eden Korutürk, şöyle konuştu:''Deniz Kuvvetleri komuta 

kademesinin bugün yaklaşık yarısı, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Geçtiğimiz 

günlerde şahsına yönelik kabul edilemez bir komplo ile bir duruma tepki olarak emekliliğini istemiş 

olan Donanma Komutanı Oramiral'in görevden ayrılması sonucu 30 Ağustos'ta deniz kuvvetlerine bir 

oramiralin komuta etmesi, ancak mevcut komutanın görev süresinin uzatılması ya da 2009 yılında 

koramiralliğin terfi ettirilerek doğrudan deniz kuvvetlerine atanmasıyla mümkün olacaktır. Bu 

durumda kadrosu oramiral olan donanma komutanlığına mecburen ve vekaleten bir koramiral tayin 

edilecektir. Deniz kuvvetlerinin diğer önemli komuta kademesinde hemen hepsinde durum böyledir. 

Başbakan Yardımcısı Arınç'ın ortada sorun olmadığı, Ağustos ayında bir atama yapılması söz konusu 

olduğunda mevcut komuta kadrosu içinde Hükümet'in de uygun gördüğü bir atama yapılması 

konusunda sıkıntı yaşanmayacağı konusundaki beyanı temelden yoksundur. Zira TSK'da atamalar, bir 

şirkete müdür bulur şekilde seçim ve görevlendirmelerle yapılamamaktadır. Bir general veya amiral 

en az 25 yılda yetişmekte, kazandığı rütbeleri, süreleri ve şartları belirlenmiş kıta ve karargah 

görevlerinden geçerek kazanabilmektedir. Normal şartlarda 21-22 yaşında harp okulundan mezun 

olan subayın, general veya amiral olması için en az 21 yıl süre geçirmesi gerekiyor. İhtiyaç 

duyulduğunda her albayın, general ve amiral yapılması mümkün değildir.''Korutürk, devam eden 



davalarda bir gün dahi tutuklu kalan personele terfi ve kademe ilerlemesi yapılabilmesi için 

haklarındaki yargılama sürecinin sonucunun beklendiğini, bu kişilerin özlük hakları açısından büyük 

kayba uğradığını söyledi.TSK komuta kademesinin uzun tutukluluk nedeniyle içine düştüğü vahim 

durumun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çektiğini ifade eden Korütürk, sorunun 3. yargı 

paketiyle çözülemeyeceğini, gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.  Meclis'in 

süratle konu hakkında inisiyatif alması gerektiğini kaydeden Korutürk, 'aksi taktirde ordumuzun ve 

milli güvenliğimizin yumuşak karnı durumundaki bu sorun, ileriye dönük olarak büyük felaketlerin 

habercisi olabilecek nitelik arz etmektedir'' dedi.-''Risk hala sürüyor''MHP Grubu adına konuşan 

Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, Türk ordusunun dünyanın neresinde ve nasıl hizmetler yaptığıyla 

ilgili övücü bilgiler verilmesinin bugünkü duruma göre hiçbir anlamı olmadığını belirterek, 

''Türkiye'nin kendi güvenliği Hükümetin elinden tarumar edilirken, ordunun bir yerlerde ne hizmetler 

verdiği boşlukta kalıyor. Türk ordusunun itibarını korumak, Türk milletinin itibarının korunması 

demektir. İktidarın; tarihinden ve varlığından rahatsız olduğu milletin itibarını korumak arzusu 

olacağını tahmin etmiyoruz'' dedi.TSK unsurlarının Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görevine 

ilişkin Tezkere'nin kolay olduğunu ve Hükümet'in uygulamak isteyeceği türde olduğunu ifade eden 

Kutluata, ''Türk ordusuna yurt dışında görev verme tezkeresi, Türk milletini doğrudan ilgilendirse onu 

uygulayacak siyasi irade yok. Bununla 2007'den beri her yıl çıkarılan Kuzey Irak tezkerelerini 

kastediyorum. Bu tezkerelerin uygulanmasının Hükümet tarafından okyanus ötesi güçlere 

bağlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi şahsiyetini incitmiştir'' diye konuştu.AK Parti Grubu 

adına konuşan İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, eylemlerin olduğu deniz alanların uluslararası deniz 

ticaretinin başlıca güzergahı olduğunu, ayrıca ticaret yapan Türk gemileriz tarafından yoğun şekilde 

kullanıldığını söyledi.Korsanlık ve haydutluk meselesinin uluslararası alanda gündemin ön sıralarında 

yer almaya devam ettiğine işaret eden Bozkır, ticaret gemilerinin benzer vakalarla karşılaşma riskinin 

hala sürdüğünü, eylemlere ortak mücadeleye yönelik uluslararası toplumun yakın işbirliğini mümkün 

kılacak meşruiyet zeminin güçlendirildiğini kaydetti.-''13 fırkateynle destek veriyor''-Bakan İsmet 

Yılmaz, bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve fakirliğin yanında, deniz haydutluğunun da uluslararası 

gündemi meşgul ettiğini söyledi.Somali ile Afrika ülkelerine yapılan insani yardımların intikalini de 

güçleştiren bu yasadışı eylemlerin, küresel güvenlik meselesi olarak uluslararası gündemde yer 

almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, ''Türkiye gerek tek başına bir güç olarak, gerekse üyesi olduğu 

uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla barışcıl, ilkeli ve etkin bir güvenlik politikası izlemektedir. Bu 

kapsamda ülkemiz, bugün üzerinde konuştuğumuz deniz haydutluğu ile mücadelede de uluslararası 

toplumun müşterek hareket etmesini talep etmektedir'' dedi.Bakan Yılmaz, BM Güvenlik Konseyi'nin 

ilk olarak 2008 yılında aldığı ve her yıl uzattığı kararlarla, söz konusu eylemlerle ortak mücadeleye 

dönük olarak uluslararası toplumun eşgüdüm yapmasını kolaylaştıracak meşruiyet zeminini 

güçlendirdiğini kaydetti.Uluslararası toplumun Somali açıklarındaki deniz haydutluğuyla, bu ülkenin 

karasularını da kapsayacak şekilde yürütülen mücadelenin hukuki temelini, BM Güvenlik Konseyi'nin 

kararlarının oluşturduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin bölgedeki deniz haydutluğu ile mücadele 

faaliyetlerine 13 firkateynle destek verdiğini belirtti.İsmet Yılmaz, bölgede halen NATO görev kuvveti 

Okyanus kalkanı harekatına Gökova Firkateyni ile iştirak edildiğini kaydetti. Somali'de kuraklık 

nedeniyle yaşanan açlık tehlikesine karşın Somali'ye insani yardım taşıyan gemilere, bölgedeki 

firkateynle refakat edilerek emniyetli bir şekilde ulaşımın sağlandığını belirten Yılmaz, son bir yıl 

içerisinde 2 ticaret gemisinin deniz haydutlarının saldırısına uğradığını kaydetti.Alınan etkin tedbirler 

neticesinde Mart 2010'dan beri hiçbir Türk gemisinin kaçırılmadığını belirten Yılmaz, NATO, AB ve 

ABD'nin yanısıra Çin, Rusya ve Hindistan'ın da bölgede olduğunu söyledi.İsmet Yılmaz, Türkiye'nin 

Somali'ye yardımlarını sürdürdüğünü belirterek, ''Çünkü deniz haydutluğu meselesinin asıl çözümü 

denizde değil karadadır. Deniz haydutluğu meselesinin çözümü ancak Somali ve Afrika'nın huzura ve 

refaha kavuşması ile mümkündür'' diye konuştu.Konuşmaların ardından Başbakanlık Tezkeresi, kabul 

edildi. Muhabir: Melda Çetiner-Coşkun ErgülYayıncı: Erdem Gültekin 
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Suriye'den Türk savaş ucaklarına taciz 
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-Devriye uçuşu yapan Türk savaş uçaklarına, Suriye'de konuşlu füze sistemlerince toplam 17 dakika 16 

saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunuldu 

 

İçerik 

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

ANKARA (AA) - Sınırda  devriye görevi yapan Türk savaş uçaklarına, Suriye’;de konuşlu füze 

sistemlerince toplam 17 dakika 16 saniye süreyle  radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde 

bulunuldu. 

 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.  Buna g  öre, 

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca d ört  F-16 ile Ege’;de eğitim uçuşu icra edildi. 

 

Altı F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu yapıldı.  Türkiye-Suriye hudut hattı 

boyunca icra edilen devriye g  örevleri sırasında, F-16 uçaklarına Suriye’;de konuşlu SA-2, SA-5 ve SA-

17 füze sistemlerince toplam 17 dakika 16 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 

tacizde bulunuldu. 

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da şu g  örevleri icra etti: 

 



&quot;-Barbaros Türk Deniz G  örev Grubu’;nun faaliyetleri kapsamında, Nouakchott/Moritanya 

liman ziyareti hitamı TCG Oruçreis (F&ndash;245) Banjul/Gambiya’;ya,  TCG Gediz (F&ndash;495) ve 

TCG Heybeliada (F&ndash;511) Dakar/Senegal’;e intikale başladı. TCG YB. K. GüNG  öR (A&ndash;595) 

Banjul/Gambiya’;ya intikale devam etti. 

 

-TCG Gelibolu,  Basra K  örfezi ve Arap Denizi b  ölge ülkeleriyle  ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Deniz 

Kuvvetleriyle ortak eğitimler kapsamında Muskat/Umman Limanı’;nda bulunuyor.   

 

-TCG Gaziantep, İngiltere ev sahipliğinde Kuzey Denizi’;nde icra edilen Joint Warrior-14 Tatbikatı’;na 

iştiraki sürdürdü. 

 

-TCG Bartın,  Birleşmiş Milletler UNIFIL Harekatı kapsamında Mersin Limanı’;nda bulunuyor. 

 

-TCG G  ökçeada, NATO Daimi Deniz G  örev Grubu-2 (SNMG-2), Okyanus Kalkanı Harekatı (CTF-508) 

kapsamında Hint Okyanusu’;nda karakol g  örevi gerçekleştirdi. 

 

-TCG Bartın,  Birleşmiş Milletler UNIFIL Harekatı kapsamında Mersin Limanı’;nda bulunuyor. 

 

-TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Karadeniz’;de karakol, hitamında Karadeniz 

Ereğli’;ye intikal etti. 

 

-Bir deniz karakol uçağı Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Karadeniz’;de uluslararası hava saha 

keşif ve g  özetleme uçuşu yaptı. 

 

-Bir deniz karakol uçağı Ege Denizi’;nde uluslararası hava sahasında keşif ve g  özetleme uçuşu icra 

etti. 

 

-Diğer harekat  eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 33 gemi, seyir g  örevi icra etti.&quot; 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı da 5  botla  Türkiye-Suriye deniz hududunda karakol g  örevi gerçekleştirdi. 

 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 



Yayın Tarihi : 2014-04-06 12:31:16 

 

Yayın Numarası : 2013041 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

Türk gemileri Senegal ve Gambiya'da 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

ANKARA (AA) Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’na (TDGG) bağlı iki savaş gemisi Senegal’in başkenti 

Dakar’da, iki savaş gemisi de Gambiya’nın başkenti Banjul’da bulunuyor. 

 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden günlük faaliyetlere ilişkin verilen bilgideTDGG’nin 

faaliyetleri kapsamında TCG Gediz ve TCG Heybeliada’nın Dakar’da TCG Oruçreis ve TCG 

YB.K.Güngör’ün ise Banjul’da olduğu kaydedildi.&nbsp; 

 

Basra Körfezi ve Arap Denizi bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve deniz kuvvetleri ile ortak 

eğitimler kapsamında Umman’ın Muskat limanını ziyaret eden& TCG Gelibolu’nun ise Pakistan’ın 

Karaçi limanına&nbsp;intikalinin devam ettiği bildirildi  

 

TCG Gaziantep, İngiltere’nin ev sahipliğinde Kuzey Denizi’nde gerçekleştirilen Joint Warrior-14 

Tatbikatı’na katılırken,&nbsp;TCG Gökçeada NATO Daimi Deniz Görev Grubu&ndash;2 

(SNMG&ndash;2) ve Okyanus Kalkanı Harekatı (CTF&ndash;508) kapsamında Hint Okyanusu’nda 

karakol görevini sürdürdü.&nbsp; 

 

&nbsp; TCG Bartın,&nbsp;Birleşmiş Milletler UNIFIL Harekatı kapsamında Lübnan açıklarında karakol 

görevine devam ederken, TCG Fatih de Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Karadeniz Ereğli’de 

bulunuyor. 



 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2014-04-16 10:25:15 

 

Yayın Numarası : 2088416 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

TSK'nın günlük faaliyetleri 

 

Spot 

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

-8 Ekim 1996 tarihinde Ege Denizi'nde, Sakız Adası Güneyinde düşen F-16 uçağının enkazını ve uçak 

pilotu Şehit Hv.Plt.Yzb. Nail Erdoğan'ın naaşını arama faaliyetine devam edildiği bildirildi 

 

İçerik 

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

 ANKARA (AA) - TSK, 8 Ekim 1996 tarihinde Ege Denizi’nde, Sakız Adası Güneyinde düşen F-16 

uçağının enkazını ve uçak pilotu Şehit Hv.Plt.Yzb. Nail Erdoğan’ın naaşını arama faaliyetine devam 

edildiğini bildirdi.  

 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlük faaliyetlerine ilişkin 

bilgi verildi.  

 

Buna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, TCG Amasra, TCG Akçakoca ve TCG Martı’nın, 8 

Ekim 1996 tarihinde Ege Denizi’nde, Sakız Adası Güneyinde düşen F-16 uçağının enkazını ve uçak 

pilotu Şehit Hv.Plt.Yzb.Nail Erdoğan’ın naaşını arama faaliyetine devam ettiği belirtildi. 

 



Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleri kapsamında TCG Gediz, TCG Heybeliada ve TCG 

YB.K.Güngör de Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde liman ziyaretine devam etti. TCG Oruçreis Gana’nın 

Thema kentindeki ziyaretine müteakip Nijerya’nın Lagos kentine intikaline başladığı kaydedildi. 

 

Aden Körfezi, Somali Havzası, Arap Denizi ve Hint Okyanusu’ndaki Deniz Haydutluğu ile Mücadele 

Harekatı’nı ve bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitimler 

faaliyetlerini tamamlayan TCG Gelibolu’nun Türkiye’ye dönüşü kapsamında Cibuti liman ziyaretinin 

ise devam ettiği vurgulandı. 

 

Ayrıca, TCG Gaziantep’in Norveç/Bergen liman ziyareti hitamında Polonya ile diplomatik ilişki tesisinin 

600’üncü yıl dönümü kapsamında Polonya’ya intikale devam ettiği, TCG Gökçeada’nın da NATO Daimi 

Deniz Görev Grubu&ndash;2 (SNMG&ndash;2), Okyanus Kalkanı Harekatı (CTF&ndash;508) 

kapsamında Port Louis / Mauritius liman ziyaretini sürdürdüğü belirtildi.  

 

TCG Bartın’ın BM UNIFIL Harekatı kapsamında Lübnan açıklarında karakol görevine devam ettiği 

vurgulanan açıklamada, diğer harekat eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 10 geminin seyir görevi 

icra ettiği bildirildi. 

 

öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6 F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca 

devriye uçuşu icra edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot ile de Türkiye-Suriye deniz 

hududunda karakol görevi icra edildi. 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ayrıca Anadolu Kartalı Eğitimi ve TSK Müşterek İstihbarat 

Tatbikatı’na da iştirak ettiği kaydedildi. 

 

Yayın Tarihi : 2014-05-19 10:41:46 

 

Yayın Numarası : 2352766 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

TSK'nın günlük faaliyetleri 

 

Spot 



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

-Genelkurmay Başkanlığı: 

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde 'Hava Muharebe Devriye Görevi' icra eden iki F-16 uçağımız, 

Suriye'ye ait bir MI-8 helikopterinin, Karbeyaz/Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine 

bölgeye yönlendirilmiş, ancak Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza 0.9 deniz mili kala geri 

dönerek bölgeden uzaklaşmıştır" 

 

İçerik 

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

ANKARA (AA) -&nbsp;Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye hudut bölgesinde &quot;Hava 

Muharebe Devriye Görevi&quot; icra eden iki F-16 uçağımızın, Suriye&#39;ye ait bir adet MI-8 

helikopterinin, Karbeyaz-Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye 

yönlendirildiğini&nbsp;ancak Suriye&#39;ye ait söz konusu hava aracının, sınırımıza 0.9 deniz mili 

kala geri dönerek bölgeden uzaklaştığını bildirdi. 

 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada,&nbsp;TSK&#39;nın günlük 

faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. 

 

Buna göre&nbsp;Deniz Kuvvetleri Komutanlığı&nbsp;Barbaros Türk Deniz Görev Grubu&#39;nun 

faaliyetleri kapsamında&nbsp;TCG GEDİZ, TCG ORUçREİS ve TCG HEYBELİADA 

Maputo/Mozambik&#39;e, TCG YB.K.GüNGöR Dar Es Selam/&nbsp;Tanzanya&#39;ya intikale devam 

etti. 

 

TCG GöKçEADA NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve Okyanus Kalkanı Harekatı (CTF-508) 

kapsamında Hint Okyanusu&#39;nda karakol görevi hitamında Muskat/Oman liman ziyaretine 

başladı.&nbsp; 

 

TCG AKçAY NATO Daimi MKT Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) çerçevesinde La Spezia/İtalya&#39;ya 

istinaden icra edilen İTALYAN MINEX Tatbikatı liman faaliyetlerini sürdürdü.&nbsp; 

 

TCG C.G.HASAN PAŞA ve TCG S.MEHMET PAŞA, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin 

açık deniz eğitimleri kapsamında Venedik/İtalya liman ziyaretine başladı.&nbsp; 

 

TCG GEMLİK Etkin çaba Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz&#39;de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-

1&#39;in (SNMG-1) Akın Harekatı&#39;na iştirak etti.&nbsp; 

 

TCG ATAK Birleşmiş Milletler UNIFIL Harekatı çerçevesinde&nbsp;Mersin liman ziyaretine devam etti. 



 

TCG GöKSU Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında karakol görevi hitamında Samsun liman 

ziyaretine başladı.&nbsp; 

 

Bu arada diğer harekat eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 10 gemi seyir icra etti. 

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı&nbsp;Türkiye-Suriye hudut bölgesinde &quot;Hava Muharebe Devriye 

Görevi&quot; icra eden iki F-16 uçağımız, Suriye&#39;ye ait bir MI-8 helikopterinin, Karbeyaz/Hatay 

güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirildi&nbsp;ancak Suriye&#39;ye ait 

söz konusu hava aracı, sınırımıza 0.9 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaştı.&nbsp; 

 

Ayrıca dört&nbsp;F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edildi.&nbsp; 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı dört botla&nbsp;Türkiye-Suriye deniz hududunda karakol görevi yerine 

getirdi.&nbsp; 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları&nbsp;12-23 Mayıs&#39;ta Polonya açıklarında&nbsp;Dynamic 

Monarch Tatbikatı,&nbsp;Akdeniz&#39;de&nbsp;12 Mayıs-04 Haziran&#39;da&nbsp;Phoenix 

Express Tatbikatı ve&nbsp;12-23 Mayıs&#39;ta Almanya&#39;da&nbsp;JAWTEX-2104 

Tatbikatı&#39;na iştirak ediyor. 

 

 


