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-TÜRK BİRLİĞİ AFGANİSTAN'A GİDİYOR 
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İçerik 
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  -TÜRK BİRLİĞİ AFGANİSTAN'A GİDİYOR (2) 

  -GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL KIVRIKOĞLU: 

  -''TSK, DOST ÜLKELERİN SİLAHLI KUVVETLERİ İLE BİRLİKTE  

  BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN BÖYLE DE BÖLGE VE DÜNYA 

  BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK HÜR TÜRLÜ GİRİŞİMİ VE 

  TERÖRİZME KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR'' 

  -''BU GÖREVİNİZİ İFA EDERKEN, DOST VE KARDEŞ AFGAN  

  HALKININ İSTİKLAL SAVAŞIMIZ ESNASINDA TÜRKİYE'YE YAPTIĞI 

  YARDIMLAR VE YILLAR BOYU TÜRK VE AFGAN HALKLARI ARASINDA 

  TESİS EDİLEN YAKINLIK SİZE İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR'' 

  -KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL ÖZKÖK: 



  -''SİZE VERİLEN GÖREVLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE  

  GETİRECEĞİNİZ, TÜM DÜNYANIN HAYRANLIĞINI BİR KEZ DAHA  

  KAZANACAĞINIZ VE BU TARİHİ GÖREVİ ŞEREFLE 

  TAMAMLAYACAĞINIZDAN HİÇ BİR ŞÜPHEM YOKTUR'' 

   

  (FOTOĞRAFLI) 

   

ANKARA (A.A) - 15.02.2002 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin (TSK) dost ülkelerin silahlı kuvvetleri ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle 

de bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak hür türlü girişimi ve terörizme karşı mücadeleyi 

desteklemeye devam edeceğini bildirdi. 

  Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nde (ISAF) yer alacak Türk Birliği'nin Afganistan'a hareketi 

dolayısıyla 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda, uğurlama töreni düzenlendi. 

Orgeneral Kıvrıkoğlu, törene gönderdiği uğurlama mesajında, Türk dış politikasının, esasının Büyük 

Atatürk'ün direktifi olan ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

  ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de temel düsturu bu barışçı politikayı desteklemektir. Bu nedenle, dost 

Afganistan'da huzur ve barışın tesisine ve Kabil'de görev yapan Uluslararası Güvenlik Yardım 

Kuvveti'ne katkıda bulunmak maksadı ile siz değerli arkadaşlarım bu şerefli amaç için görevlendirilmiş 

bulunuyorsunuz.''  

  ABD'ye 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terörist saldırının bir kere daha ''terörizmin ortadan 

kaldırılmasının, ancak dünya ülkelerinin terörizme topyekün karşı koymalarıyla'' mümkün 

olabileceğini gösterdiğine işaret eden Orgeneral Kıvrıkoğlu, mesajına şöyle devam etti: 

  ''Barış ve güvenin tesis edilmesi ve bölgesinde istikrarın sağlanmasında temel unsurlardan biri olan 

TSK, global anlamda uluslararası barış ve güvenliğin tesisi ve idamesi için Kore'den Somali'ye, Bosna-

Hersek'ten Kosova'ya kadar pek çok bölgede görev almıştır. TSK, dost ülkelerin silahlı kuvvetleri ile 

birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak hür türlü 

girişimi ve terörizme karşı mücadeleyi desteklemeye devam edecektir. 

  Daha önceki barışı destekleme görevlerinde olduğu gibi sizler de göreviniz süresince TSK'nın ve 

bağrından çıktığınız Türk Milleti'nin temsilcileri olarak yardımseverliğiniz, üstün disiplininiz, yüksek 

fizik ve moral gücünüz ve tarafsız uygulamalarınızla Afganistan'da barışın hakim kılınmasına katkı 

sağlayacaksınız. 

  Bu görevinizi ifa ederken, dost ve kardeş Afgan halkının İstiklal Savaşımız esnasında Türkiye'ye 

yaptığı yardımlar ve yıllar boyu Türk ve Afgan halkları arasında tesis edilen yakınlık size ilham kaynağı 

olacaktır. 

  Üstün vazife anlayışınız, vatan ve millet sevginizle görevinizi en mükemmel şekilde icra 

edeceğinizden ve bir kere daha tüm dünyanın güven ve takdirini kazanacağınızdan şüphem yoktur. Bu 

duygularla, hepinize yolunuz açık olsun der, Afganistan Türk Görev Kuvveti'ne tevdi edilmiş olan bu 

tarihi görevde sizlere sağlık ve üstün başarılar dilerim.'' 

   



  -''BARIŞ VE İNSANLIK ONURU UĞRUNA''- 

   

  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök de törene gönderdiği mesajda, barış ve insanlık 

onuru gibi yüce değerler uğruna Afganistan'da görev yapmak üzere yola çıkacak olan Afganistan Türk 

Görev Kuvveti'nin, yabancı bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceğini, Türk askerinin 

mertliğini, yardımseverliğini ve disiplinini tüm dünyaya bir kez daha göstereceğini vurguladı. 

  Türk askerinin bu görevin yerine getirilmesi esnasında, bir yandan dünya barışı ve güvenliğine 

katkıda bulunacağını, diğer yandan tarihi dostluk bağları bulunan Afganlılar'ın güvenliklerinin 

sağlanmasında rol oynayacağını belirten Orgeneral Özkök, Türk bölük timine seslendiği mesajında 

şunları kaydetti: 

  ''Barış ve insanlık adına daha önce dünyanın bir çok köşesinde görev yapan diğer birliklerimizin ve 

personelimizin başarılarını örnek alarak, üstün disiplininiz, yüksek fizik ve moral gücünüz, başarma 

azminizle en zor iklim ve arazi şartlarında dahi size verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiniz, 

tüm dünyanın hayranlığını bir kez daha kazanacağınız ve bu tarihi görevi şerefle tamamlayacağınızdan 

hiç bir şüphem yoktur. 

  Yüksek idealler uğruna gerektiğinde kanını ve canını severek feda etmeyi göze alan değerli silah 

arkadaşlarım, yüce Türk milleti sizlerle gurur duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır. 

Karşılaşacağınız her türlü zorluğun üstesinden geleceğinize olan sarsılmaz inancımla, şerefli 

görevinizde başarılar diler, gözlerinizden öperim.'' 

   

  -''GURUR VE HEYECAN İÇİNDEYİZ''- 

 

  4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yılmaz da törende yaptığı konuşmada, Türk 

bölük timinin görevinin gerektirdiği her türlü eğitimi aldığını belirterek, görev kuvvetinin barışın tesis 

ve idamesinde üstün başarı göstereceğine dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını kaydetti. 

  Korgeneral Yılmaz, Afganistan'da görev yapacak askerlerin örnek birer insan ve asker olduklarını 

herkese göstermelerini isteyerek, ''Görevinizi yaparken, vakur olun, Türk milletini ve TSK'yı temsil 

ettiğinizi unutmayın'' dedi. 

  Türk bölük timinin komutanı Piyade Yüzbaşı Ümit Ata Narin ise Mehmetçik'in bugün Afganistan'da 

yaşanan insanlık dramı sonucu evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan Afganistanlılar'a yardım 

için gittiğine dikkati çekerek, ''Bizler böyle bir tarihi göreve seçilmenin gurur ve heyecanı içindeyiz. Şu 

anda huzurlarınızda bizden beklenen görevin hem sorumluluğunun bilincinde hem de bu sorumluluğu 

yerine getirme kararlılığına sahip olarak bulunuyoruz'' diye konuştu. 

Birliğin 14 subay, 21 astsubay ve 232 erbaş ve er olmak üzere 267 personelden oluştuğunu ve 

muhtelif cinste 17 araç ile modern silah ve teçhizatlarla donanmış olarak Afganistan'da verilecek her 

türlü göreve hazır olduklarını ifade eden Yüzbaşı Narin, kendilerinden beklenen görevi en iyi şekilde 

yerine getireceklerini söyledi.  

  Uğurlama töreni, konuşmaların ardından Türk bölük timinin geçiş töreniyle sona ererken, aylardır 

aileleriyle bir araya gelen Mehmetçik, öğle yemeğinde sevdikleriyle buluşarak hasret giderdi. 

  (sürecek) 



  (ES-MES) 
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  -TÜRK ASKERİ KABİL'DE...  

   

  KABİL (A.A) - 16.02.2002 - Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) yer alacak 

Afganistan Türk Görev Kuvveti'nin ilk bölümü, bugün başkent Kabil'e vardı.  

  Uluslararası haber ajansları Associated Press ve Reuters, Afganistan Türk Görev Kuvveti'nin ilk 

bölümünü taşıyan C-130 nakliye uçağının bugün Kabil'deki havaalanına indiğini bildirdi.  

  Türk bölük timine komuta eden Kurmay Albay Tuncer Erinmezler, burada düzenlenen törende 

yaptığı konuşmada, ''Cesur Türk askerleri, Afganistan'a dostça ve kardeşçe hoşgeldiniz'' dedi.  

  Erinmezler, ''Afgan kardeşlerimize yardım ve terörle mücadele için buradayız. Afganların içinde 

bulundukları bu zor durumda bugün onlara yardımcı olmak isteriz'' diye konuştu.  



  Türk barışgücü askerlerinin sıcak karşılanacağını söyleyen Erinmezler, ''Afgan halkı hiçbir zaman 

Türkiye'nin desteğini unutmadı. Türkiye'nin varlığı, bölge barışı ve güvenliğine büyük katkı 

sağlayacaktır'' dedi.  

  AP'nin haberinde, ilk kez bir Müslüman ülkeye mensup askerlerin ISAF'a dahil olduğu yorumu 

yapıldı.  

  ISAF'ta görev yapacak Kurmay Albay Erinmezler komutasındaki Türk bölük timi, 14 subay, 21 

astsubay, 232 erbaş ve er olmak üzere toplam 267 personelden oluşuyor.  

  Birliğin tamamının, teçhizat ve diğer malzemeyle intikali 5 günde tamamlanacak.  

  (AP-REU-SEL-İO)  
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    -ISAF'IN KOMUTASI...    -ISAF'IN KOMUTASIYLA GÖREVLENDİRİLEN TÜMGENERAL ZORLU VE     

BERABERİNDEKİ KEŞİF HEYETİ, KABİL'E GİTTİ    -TÜMGENERAL ZORLU, KABİL'DE İNCELEMELERDE 

BULUNACAK    -TÜMGENERAL ZORLU'NUN BÖLGEDE YAPACAĞI İ 

 

Spot 
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    -ISAF'IN KOMUTASIYLA GÖREVLENDİRİLEN TÜMGENERAL ZORLU VE     BERABERİNDEKİ KEŞİF 

HEYETİ, KABİL'E GİTTİ    -TÜMGENERAL ZORLU, KABİL'DE İNCELEMELERDE BULUNACAK    -

TÜMGENERAL ZORLU'NUN BÖLGEDE YAPACAĞI İNCELEMELERİN     ARDINDAN, AFGANİSTAN'A 

GİDECEK KARARGAH SUBAYLARI VE     BİRLİKLERİN SAYISI KESİNLEŞECEK     
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    -ISAF'IN KOMUTASI...    -ISAF'IN KOMUTASIYLA GÖREVLENDİRİLEN TÜMGENERAL ZORLU 

VE     BERABERİNDEKİ KEŞİF HEYETİ, KABİL'E GİTTİ    -TÜMGENERAL ZORLU, KABİL'DE İNCELEMELERDE 

BULUNACAK    -TÜMGENERAL ZORLU'NUN BÖLGEDE YAPACAĞI İNCELEMELERİN     ARDINDAN, 

AFGANİSTAN'A GİDECEK KARARGAH SUBAYLARI VE     BİRLİKLERİN SAYISI KESİNLEŞECEK        ANKARA 

(A.A) - 03.04.2002 - Türkiye'nin, Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) 

komutanlığının alınmasını ilke olarak benimsemesinin ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nca 

komutanlıkla görevlendirilen Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu ve beraberindeki keşif heyeti, Kabil'e 

gitti.    Tümgeneral Zorlu ve beraberindekileri götüren askeri nakliye uçağı, saat 23.20'de Etimesgut 

Askeri Havaalanı'ndan Kabil'e hareket etti.     Heyet'in sabah saatlerinde Kabil yakınlarındaki Bagram 

Havaalanı'nda olmaları bekleniyor.    Kabil'e keşif amacıyla giden Tümgeneral Akın Zorlu'nun yurda 

dönüşünde vereceği bilgilere göre, Afganistan'a gidecek karargah subayları ve birliklerin sayısı 

kesinleşecek. ISAF'ın komutan yardımcılığını da Tuğgeneral Mehmet Emin Alpman yürütecek.    ISAF 

komuta heyeti, karargah subayları ve ilave birlikler, yapılacak görüşmeler ve yürütülmekte olan diğer 

hazırlıkların tamamlanmasının ardından İngiltere'den komutanlığı almak üzere Kabil'e intikale 

başlayacak.    Afganistan'da oluşturulan uluslararası güç içinde, Kurmay Albay Tuncer Erinmezler 

komutasında 14 subay, 21 astsubay, 232 erbaş ve er olmak üzere toplam 267 personelden oluşan 

Türk bölüğü, 15 Şubat'tan beri görev yapıyor.         -TÜMGENERAL ZORLU-        Tümgeneral Zorlu, 1948 

yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1971 yılında da 

Piyade Okulu'ndan mezun olan Tümgeneral Zorlu, çeşitli ordu kademelerindeki takım ve bölük 

komutanlığı ile karargah subaylığı görevlerinin ardından 1979-1981 yılları arasında öğrenim gördüğü 

Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun oldu.     Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde 1981-

1989 yılları arasında yürüttüğü görevlerle eş zamanlı olarak öğrenim gören Tümgeneral Zorlu, 1989-

1990 yıllarında da ABD Kara Komuta ve Kurmay Koleji'ne (Leavenworth/Kansas) devam 

etti.    Tümgeneral Zorlu, 1991-1994 yılları arasında Brüksel'deki NATO Karargahında Türk Askeri 

Temsil Heyeti Başkanlığı'nda Denetim Eşgüdüm Komitesi Silahsızlanma Uzmanlığı görevinin ardından 

1994-1995 yıllarında da Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan, Prensipler Başkanlığı Sekreterliği'ne 

atandı.    Tümgeneral Zorlu, 1995-1997 yılları arasında Artvin'deki 211. Hudut Alay Komutanlığı 

görevinden sonra tuğgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral Zorlu, 1997-1999 yılları arasında 

Kahramanmaraş'taki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile 1999-2001 yılları arasında Bulgaristan'ın Filibe 

şehrindeki Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığı görevinin ardından tümgeneralliğe yükseldi. 6 Eylül 

2001 tarihinden beri Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan, Prensipler Başkanlığı görevini sürdüren 

Tümgeneral Zorlu'nun bir çocuğu bulunuyor.        -TUĞGENERAL ALPMAN-            Tümgeneral 

Zorlu'nun yardımcılığını yürütecek olan Tuğgeneral Mehmet Emin Alpman ise 1954 yılında Bolu'da 

doğdu.     Silahlı Kuvvetlere 1971 yılında Kara Harp Okulu öğrencisi olarak giren Tuğgeneral Alpman, 

1974 yılında piyade subayı olarak Harp Okulu'ndan, 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1987 

yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu.     Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı 

olarak görev yaptı. 1989 yılında ABD'de Psikolojik Harekat Kursunu gördükten sonra 1991 yılında ABD 

Komuta ve Kurmay Kolejini bitirdi. 1992-1994 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

Piyade Tabur Komutanlığı ve 1994-1997 yılları arasında SHAPE/NATO'da karargah subayı olarak görev 

yaptı. Bir süre Kara Kuvvetleri Karargahı'nda karargah subaylığı görevini yürüttü.     Tuğgeneral 

Alpman, 1998-2000 yılları arasında Komando Alay Komutanlığı görevini yaptıktan sonra 2000 yılında 

tuğgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat ve Teşkilat Daire Başkanı olarak 

görev yapan Tuğgeneral Alpman'ın iki çocuğu var.    (ES-KK-TLN)        
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-TÜMGENERAL ZORLU KABİL'DE 
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  -TÜMGENERAL ZORLU KABİL'DE  

  -ISAF'IN KOMUTASINI DEVRALACAK  

  TÜMGENERAL ZORLU, İNCELEMELERİNE BAŞLADI  

   

  KABİL (A.A) - 04.04.2002 - Türkiye'nin, Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü 

(ISAF) komutanlığının alınmasını ilke olarak benimsemesinin ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nca 

komutanlıkla görevlendirilen Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu ve beraberindeki keşif heyeti, Kabil'de 

incelemelere başladı.  

  Tümgeneral Zorlu, bu sabah geldiği ve 3 gün kalacağı Kabil'de özellikle İSAF'ın şu anki komutanı 

İngiliz Generali John McColl ile biraraya gelecek.  

  Tümgeneral Zorlu, incelemelerine başlarken, basına açıklama yapmadı.  

  İSAF sözcüsü Yarbay Neal Packham, Türkiye'nin İSAF komutanlığını sadece ilke olarak kabul ettiğini 

söyledi ve ''Türkiye'nin kesin yanıtını ve komutanlığı ne zaman devralacağını açıklamasını bekliyoruz'' 

dedi.  

  Sözcü, Türk askeri heyetinin, 3 günlük ziyaret sırasında İSAF'ı yakından tanıyacağını belirtti.  



  Afganistan'da oluşturulan uluslararası güç içinde, Kurmay Albay Tuncer Erinmezler komutasında 14 

subay, 21 astsubay, 232 erbaş ve er olmak üzere toplam 267 kişilik personelden oluşan Türk bölüğü, 

15 Şubat'tan beri görev yapıyor.  

  (AFP-EGE-ÇA) 
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    -2002 YILINDA ISAF     -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA     DEVRALAN TÜRKİYE, 

KOMUTAYI ŞUBAT'A     KADAR SÜRDÜRECEK         ANKARA (A.A) - 26.12.2002 - Göksel Sözer - 

Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik De 

 

Spot 
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    -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA     DEVRALAN TÜRKİYE, KOMUTAYI ŞUBAT'A     KADAR 

SÜRDÜRECEK      
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    -2002 YILINDA ISAF     -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA     DEVRALAN TÜRKİYE, 

KOMUTAYI ŞUBAT'A     KADAR SÜRDÜRECEK         ANKARA (A.A) - 26.12.2002 - Göksel Sözer - 

Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF) komuta eden Türkiye, görev 

süresini iki ay uzatma kararı aldı.     ISAF'ın 3. dönem komutasını üstleneceklerini açıklayan Almanya 

ve Hollanda'nın gerekli hazırlıklarını zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, daha önce 20 Aralık 

olarak belirtilen devir teslim tarihi yeni yıla bırakıldı.     Konuya ilişkin resmi açıklamayı yapan 

hükümet, devir teslimin Şubat 2003'de yapılacağını ve Türkiye'nin gücün üçüncü dönemine daha 

sınırlı sayıda birlikle katılmayı kararlaştırdığını bildirdi.         -ISAF SÜRECİ-         ABD, 11 Eylül 

saldırılarından, Afganistan'da gizlendiğini öne sürdüğü El Kaide örgütü lideri Usame Bin Ladin'i 

sorumlu tutarak, 7 Ekim'de 2001'de Afganistan'a operasyon başlattı.     Taliban'a karşı Afganistan'da 



savaş sürerken, Bonn'da da siyasi görüşmeler yapıldı. Afgan aşiretlerini temsil eden delegeler, Bonn 

toplantısında, Loya Jirga (Büyük Afgan Meclisi) toplanıncaya kadar Başbakan ve Bakanlar Kurulunu 

içeren geçici bir yönetim kurulmasını onayladı.     Aralık 2001'de Taliban güçleri, direndikleri son yer 

olan Kandahar'ı da kaybetti.     Hamid Karzai'nin başkanlığında kurulan geçici yeni yönetim, 22 

Aralık'taki yemin töreniyle görevine başladı.     Bu arada, BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti 

Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamak ve yeni hükümete destek olmak amacıyla oluşturulan ISAF'a 

onay verdi ve çok uluslu güç, Afganistan'da göreve başladı.         -İLK TÜRK BİRLİKLERİ ŞUBAT'TA 

BÖLGEYE GİTTİ-         İngiltere'nin ISAF'ın ilk dönem komutasını üstlenmesinin ardından, Türkiye de 12 

Ocak'ta, ISAF'a katılacağını BM'ye resmen bildirdi. Bu konudaki bildirim, Türkiye'nin BM Daimi 

Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir tarafından bir notayla Genel Sekreter Kofi Annan'a 

yapıldı.     Türkiye'nin ilk aşamada Afganistan'a 267 asker göndereceği ve en yüksek rütbeli subayın 

albay olacağı açıklandı. ISAF'ta yer alacak Türk Kuvveti'nin ilk bölümü, 15 Şubat'ta Kabil'de göreve 

başladı. Kurmay Albay Tuncer Erinmezler komutasındaki Türk birliği, 14 subay, 21 astsubay, 232 erbaş 

ve er olmak üzere toplam 267 kişilik personelden oluştu.     Bu arada Türkiye, ISAF'ın ikinci dönem 

komutasını üstlenebileceği görüşünü ortaya attı.     Türkiye, bölgeyi iyi tanıması ve terörle mücadele 

alanındaki tecrübesi nedeniyle ISAF'ın ikinci dönem liderliğine talip olsa da, Ankara'nın komutayı 

almayı kabul etmesi, uluslararası platformlarda aylar süren görüşmeler sonunda oldu.     Türkiye, ABD 

ve İngiltere arasında yapılan düzenli görüşmelerde, Ankara, ISAF'ın görev tanımı, kapsamı, süresi ve 

niteliğinin yanı sıra yetki paylaşımı ve mali konularda güvence istedi.     Bu arada, Ankara'yı ziyaret 

eden ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Türkiye'nin ISAF komutasını alması durumunda ABD 

Kongresi'nin 228 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.     Uzun müzakereler sonrasında 

Türkiye istediği güvenceleri alırken, ISAF katılımcı ülkeleri de Türkiye'ye liderliği döneminde 

İngiltere'ye verilen desteği sürdürecekleri konusunda uzlaşmaya vardı.     Öte yandan Ankara, 

Afganistan'daki geçici hükümetle temaslarını da sürdürdü.     Mart'ın ikinci yarısında Afganistan'ı 

ziyaret eden zamanın Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, ülkedeki geçici hükümetin başkanı Hamid 

Karzai ile görüştü. Aynı ay, Baglan'da meydana gelen deprem, Karzai'nin Ankara ziyaretini 

ertelemesine neden oldu. Nisan başında yapılan ziyaret sırasında Karzai, ISAF'ın komutasını 

Türkiye'nin üstlenmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.         -TÜRKİYE NİSAN'DA KOMUTAYI 

ALACAĞINI AÇIKLADI-         Türkiye, bu gelişmeler üzerine, 29 Nisan'da bir açıklamada bulunarak, 

ISAF'ın komutasını 6 aylık dönem için almayı kabul etti.     ISAF komutasının askeri ve siyasi yönleri 

bulunması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak çalışma başlattı.     Dışişleri 

Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Aramaz, Kabil'e  ''siyasi danışman'', Genelkurmay Başkanlığı'ndaki 

karargahla Dışişleri Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlayacak Daire Başkanı Uğur Arıner de 

''koordinatör'' olarak atandı.     Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu da, ISAF'a komuta edecek isim olarak 

Genelkurmay Başkanlığı'nca görevlendirildi.     Tümgeneral Zorlu ve beraberindeki keşif heyeti, 

incelemelerde bulunmak üzere Kabil'e gitti ve ISAF Komutanı İngiliz General John McColl ile 

temaslarda bulundu.         -20 HAZİRAN'DA DEVİR TESLİM-         Türkiye, ISAF'ın komutasını 20 

Haziran'da Kabil'de düzenlenen devir teslim töreniyle İngiltere'den devraldı.     Törene, Ankara'dan 

zamanın Devlet Bakanı Gürel ve Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü Aydemir Erman da 

katıldı.     Türkiye'nin komutayı devralmasından birkaç gün sonra ise Afganistan'da yeni hükümet 

yemin ederek göreve başladı.     İlk etapta 267 askerle güce katılan Türkiye'nin, Kabil ve çevresinde şu 

anda yaklaşık 1.400 askeri bulunuyor.     Son olarak Litvanya ve Afganistan'ın da güce dahil olmasıyla, 

ISAF'a katılan ülke sayısı 22'ye çıkarken, ISAF bünyesinde yaklaşık 4 bin 800 asker bulunuyor.     Bu 

arada, Afganistan'ın yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde Türkiye, yönetici kadrolara 

atanan Afgan diplomatlarının eğitimini Türkiye'de sürdürüyor.     Kabil'de ise Türkiye, ''sivil askeri 

koordinasyon çalışmaları'' çerçevesinde pek çok projeye imza atarken, ISAF bünyesinde Afgan 

korumalarının eğitimi, askerlerin halkla iletişimi, güvenlik ve istikrarın korunmasında Afgan görevlilere 

destek gibi görevleri de üstlenmiş durumda.    ABD'nin Türkiye'ye vaat ettiği yardım paketiyle ilgili son 



açıklama ise Tümgeneral Zorlu'nun ABD temasları sırasında geldi. Zorlu, Kasım ayındaki ABD 

gezisinde, Türkiye'ye ISAF komutanlığı görevini devralırken vaat edilen 228 milyon dolarlık yardımın 

askeri malzeme yardımı şeklinde yapılacağını, bununla ilgili temaslarınsa sürdüğünü belirtti.     Bu 

arada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman da Kabil'de temaslarda bulundu.         -

TÜRKİYE, KOMUTAYI İKİ AY UZATMA KARARI ALDI-         Türkiye, ISAF'ın üçüncü dönem komutasına 

talip olan Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıkları zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, 

daha önce 20 Aralık olarak belirtilen devir teslim tarihini iki ay erteledi.     Türkiye, daha önce çeşitli 

temaslarda görev süresinin uzamasından doğabilecek yeni sıkıntıları gündeme getirmiş ve Aralık 

olmasa da en kısa zamanda devir teslimin yapılması gerektiğini belirtmişti.     Bu arada Türkiye, devir 

teslime ilişkin temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Almanya ve Hollanda ile teknik düzeydeki 

görüşmeler devam ederken, üçüncü dönem komutasını üstlenecek Alman Korgeneral Norbert van 

Heyst de, Tümgeneral Zorlu ile Kabil'de temaslarda bulundu.     Öte yandan, NATO'nun, ISAF 

komutanlığını devralacak Almanya ve Hollanda'ya lojistik destek sağlayarak, ilk kez Afganistan'da rol 

almaya hazırlandığı bildirildi.         -TARİHLERLE AFGANİSTAN'DAN NOTLAR-         14 Şubat 2002: Hava 

Ulaşımı ve Turizm Bakanı Abdürrahman, Kabil havalimanında dövülerek öldürüldü.     25 Mart 2002: 

Baglan eyaletinin başkenti Nahrin kentinde deprem meydana geldi.     8 Nisan 2002: Savunma Bakanı 

Muhammed Fehim'e, Celalabad'ta bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Saldırıda 4 kişi öldü.     18 

Nisan 2002: Monarşiyi yeniden kurmayı düşünmediğini açıklayan eski Kral Zahir Şah, 29 yıl aradan 

sonra ülkesine döndü.     11 Haziran 2002: Afganistan'ın geleneksel meclisi Loya Jirga'nın toplantısı 

başladı ve iki gün sonra Karzai hükümetin başkanı seçildi.     26 Haziran 2002: Yeni hükümet göreve 

başladı.     6 Temmuz 2002: Afgan Devlet Başkan Yardımcılarından Abdülkadir, Kabil'in orta yerinde 

düzenlenen suikastta öldü.     19 Temmuz 2002: Kabil askeri havaalanında Türk mayın temizleme 

timinde görevli bir astsubay, imha işlemlerinde kullandıkları fünyenin bilinmeyen bir nedenle 

patlaması sonucu hafif yaralandı.     31 Temmuz 2002: Afganistan'da, başta Devlet Başkanı Karzai 

olmak üzere, hükümet yetkililerine bomba yüklü araçla suikast planını ISAF'ın ortaya çıkardığı 

bildirildi.     5 Eylül 2002: Kabil'de Enformasyon Bakanlığı yakınında bir otomobile yerleştirilen bomba 

patladı, onlarca kişi öldü. Aynı gün, Devlet Başkanı Karzai'ye Kandahar'da suikast girişiminde 

bulunuldu. Karzai, saldırıdan yara almadan kurtuldu.     (GÖK-ALŞ) 
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  -2002 YILINDA ISAF  

  -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA  

  DEVRALAN TÜRKİYE, KOMUTAYI ŞUBAT'A  

  KADAR SÜRDÜRECEK  

   

  ANKARA (A.A) - 26.12.2002 - Göksel Sözer - Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek 

Gücü'ne (ISAF) komuta eden Türkiye, görev süresini iki ay uzatma kararı aldı.  

  ISAF'ın 3. dönem komutasını üstleneceklerini açıklayan Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıklarını 

zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, daha önce 20 Aralık olarak belirtilen devir teslim tarihi 

yeni yıla bırakıldı.  

  Konuya ilişkin resmi açıklamayı yapan hükümet, devir teslimin Şubat 2003'de yapılacağını ve 

Türkiye'nin gücün üçüncü dönemine daha sınırlı sayıda birlikle katılmayı kararlaştırdığını bildirdi.  

   

  -ISAF SÜRECİ-  

   

  ABD, 11 Eylül saldırılarından, Afganistan'da gizlendiğini öne sürdüğü El Kaide örgütü lideri Usame Bin 

Ladin'i sorumlu tutarak, 7 Ekim'de 2001'de Afganistan'a operasyon başlattı.  

  Taliban'a karşı Afganistan'da savaş sürerken, Bonn'da da siyasi görüşmeler yapıldı. Afgan aşiretlerini 

temsil eden delegeler, Bonn toplantısında, Loya Jirga (Büyük Afgan Meclisi) toplanıncaya kadar 

Başbakan ve Bakanlar Kurulunu içeren geçici bir yönetim kurulmasını onayladı.  

  Aralık 2001'de Taliban güçleri, direndikleri son yer olan Kandahar'ı da kaybetti.  

  Hamid Karzai'nin başkanlığında kurulan geçici yeni yönetim, 22 Aralık'taki yemin töreniyle görevine 

başladı.  

  Bu arada, BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamak ve 

yeni hükümete destek olmak amacıyla oluşturulan ISAF'a onay verdi ve çok uluslu güç, Afganistan'da 

göreve başladı.  

   

  -İLK TÜRK BİRLİKLERİ ŞUBAT'TA BÖLGEYE GİTTİ-  



   

  İngiltere'nin ISAF'ın ilk dönem komutasını üstlenmesinin ardından, Türkiye de 12 Ocak'ta, ISAF'a 

katılacağını BM'ye resmen bildirdi. Bu konudaki bildirim, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi 

Ümit Pamir tarafından bir notayla Genel Sekreter Kofi Annan'a yapıldı.  

  Türkiye'nin ilk aşamada Afganistan'a 267 asker göndereceği ve en yüksek rütbeli subayın albay 

olacağı açıklandı. ISAF'ta yer alacak Türk Kuvveti'nin ilk bölümü, 15 Şubat'ta Kabil'de göreve başladı. 

Kurmay Albay Tuncer Erinmezler komutasındaki Türk birliği, 14 subay, 21 astsubay, 232 erbaş ve er 

olmak üzere toplam 267 kişilik personelden oluştu.  

  Bu arada Türkiye, ISAF'ın ikinci dönem komutasını üstlenebileceği görüşünü ortaya attı.  

  Türkiye, bölgeyi iyi tanıması ve terörle mücadele alanındaki tecrübesi nedeniyle ISAF'ın ikinci dönem 

liderliğine talip olsa da, Ankara'nın komutayı almayı kabul etmesi, uluslararası platformlarda aylar 

süren görüşmeler sonunda oldu.  

  Türkiye, ABD ve İngiltere arasında yapılan düzenli görüşmelerde, Ankara, ISAF'ın görev tanımı, 

kapsamı, süresi ve niteliğinin yanı sıra yetki paylaşımı ve mali konularda güvence istedi.  

  Bu arada, Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Türkiye'nin ISAF komutasını 

alması durumunda ABD Kongresi'nin 228 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.  

  Uzun müzakereler sonrasında Türkiye istediği güvenceleri alırken, ISAF katılımcı ülkeleri de 

Türkiye'ye liderliği döneminde İngiltere'ye verilen desteği sürdürecekleri konusunda uzlaşmaya vardı.  

  Öte yandan Ankara, Afganistan'daki geçici hükümetle temaslarını da sürdürdü.  

  Mart'ın ikinci yarısında Afganistan'ı ziyaret eden zamanın Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, ülkedeki 

geçici hükümetin başkanı Hamid Karzai ile görüştü. Aynı ay, Baglan'da meydana gelen deprem, 

Karzai'nin Ankara ziyaretini ertelemesine neden oldu. Nisan başında yapılan ziyaret sırasında Karzai, 

ISAF'ın komutasını Türkiye'nin üstlenmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.  

   

  -TÜRKİYE NİSAN'DA KOMUTAYI ALACAĞINI AÇIKLADI-  

   

  Türkiye, bu gelişmeler üzerine, 29 Nisan'da bir açıklamada bulunarak, ISAF'ın komutasını 6 aylık 

dönem için almayı kabul etti.  

  ISAF komutasının askeri ve siyasi yönleri bulunması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri 

Bakanlığı ortak çalışma başlattı.  

  Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Aramaz, Kabil'e ''siyasi danışman'', Genelkurmay 

Başkanlığı'ndaki karargahla Dışişleri Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlayacak Daire Başkanı Uğur 

Arıner de ''koordinatör'' olarak atandı.  

  Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu da, ISAF'a komuta edecek isim olarak Genelkurmay Başkanlığı'nca 

görevlendirildi.  

  Tümgeneral Zorlu ve beraberindeki keşif heyeti, incelemelerde bulunmak üzere Kabil'e gitti ve ISAF 

Komutanı İngiliz General John McColl ile temaslarda bulundu.  

   



  -20 HAZİRAN'DA DEVİR TESLİM-  

   

  Türkiye, ISAF'ın komutasını 20 Haziran'da Kabil'de düzenlenen devir teslim töreniyle İngiltere'den 

devraldı.  

  Törene, Ankara'dan zamanın Devlet Bakanı Gürel ve Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü 

Aydemir Erman da katıldı.  

  Türkiye'nin komutayı devralmasından birkaç gün sonra ise Afganistan'da yeni hükümet yemin 

ederek göreve başladı.  

  İlk etapta 267 askerle güce katılan Türkiye'nin, Kabil ve çevresinde şu anda yaklaşık 1.400 askeri 

bulunuyor.  

  Son olarak Litvanya ve Afganistan'ın da güce dahil olmasıyla, ISAF'a katılan ülke sayısı 22'ye çıkarken, 

ISAF bünyesinde yaklaşık 4 bin 800 asker bulunuyor.  

  Bu arada, Afganistan'ın yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde Türkiye, yönetici kadrolara 

atanan Afgan diplomatlarının eğitimini Türkiye'de sürdürüyor.  

  Kabil'de ise Türkiye, ''sivil askeri koordinasyon çalışmaları'' çerçevesinde pek çok projeye imza 

atarken, ISAF bünyesinde Afgan korumalarının eğitimi, askerlerin halkla iletişimi, güvenlik ve istikrarın 

korunmasında Afgan görevlilere destek gibi görevleri de üstlenmiş durumda. 

  ABD'nin Türkiye'ye vaat ettiği yardım paketiyle ilgili son açıklama ise Tümgeneral Zorlu'nun ABD 

temasları sırasında geldi. Zorlu, Kasım ayındaki ABD gezisinde, Türkiye'ye ISAF komutanlığı görevini 

devralırken vaat edilen 228 milyon dolarlık yardımın askeri malzeme yardımı şeklinde yapılacağını, 

bununla ilgili temaslarınsa sürdüğünü belirtti.  

  Bu arada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman da Kabil'de temaslarda bulundu.  

   

  -TÜRKİYE, KOMUTAYI İKİ AY UZATMA KARARI ALDI-  

   

  Türkiye, ISAF'ın üçüncü dönem komutasına talip olan Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıkları 

zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, daha önce 20 Aralık olarak belirtilen devir teslim tarihini 

iki ay erteledi.  

  Türkiye, daha önce çeşitli temaslarda görev süresinin uzamasından doğabilecek yeni sıkıntıları 

gündeme getirmiş ve Aralık olmasa da en kısa zamanda devir teslimin yapılması gerektiğini 

belirtmişti.  

  Bu arada Türkiye, devir teslime ilişkin temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Almanya ve Hollanda ile 

teknik düzeydeki görüşmeler devam ederken, üçüncü dönem komutasını üstlenecek Alman 

Korgeneral Norbert van Heyst de, Tümgeneral Zorlu ile Kabil'de temaslarda bulundu.  

  Öte yandan, NATO'nun, ISAF komutanlığını devralacak Almanya ve Hollanda'ya lojistik destek 

sağlayarak, ilk kez Afganistan'da rol almaya hazırlandığı bildirildi.  

   



  -TARİHLERLE AFGANİSTAN'DAN NOTLAR-  

   

  14 Şubat 2002: Hava Ulaşımı ve Turizm Bakanı Abdürrahman, Kabil havalimanında dövülerek 

öldürüldü.  

  25 Mart 2002: Baglan eyaletinin başkenti Nahrin kentinde deprem meydana geldi.  

  8 Nisan 2002: Savunma Bakanı Muhammed Fehim'e, Celalabad'ta bombalı suikast girişiminde 

bulunuldu. Saldırıda 4 kişi öldü.  

  18 Nisan 2002: Monarşiyi yeniden kurmayı düşünmediğini açıklayan eski Kral Zahir Şah, 29 yıl aradan 

sonra ülkesine döndü.  

  11 Haziran 2002: Afganistan'ın geleneksel meclisi Loya Jirga'nın toplantısı başladı ve iki gün sonra 

Karzai hükümetin başkanı seçildi.  

  26 Haziran 2002: Yeni hükümet göreve başladı.  

  6 Temmuz 2002: Afgan Devlet Başkan Yardımcılarından Abdülkadir, Kabil'in orta yerinde düzenlenen 

suikastta öldü.  

  19 Temmuz 2002: Kabil askeri havaalanında Türk mayın temizleme timinde görevli bir astsubay, 

imha işlemlerinde kullandıkları fünyenin bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu hafif yaralandı.  

  31 Temmuz 2002: Afganistan'da, başta Devlet Başkanı Karzai olmak üzere, hükümet yetkililerine 

bomba yüklü araçla suikast planını ISAF'ın ortaya çıkardığı bildirildi.  

  5 Eylül 2002: Kabil'de Enformasyon Bakanlığı yakınında bir otomobile yerleştirilen bomba patladı, 

onlarca kişi öldü. Aynı gün, Devlet Başkanı Karzai'ye Kandahar'da suikast girişiminde bulunuldu. 

Karzai, saldırıdan yara almadan kurtuldu.  

  (GÖK-ALŞ) 
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    -TÜRKİYE'NİN ISAF KOMUTASINI DEVRALMASI...     -KATILIMCI ÜLKELER TÜRKİYE'NİN 

KOMUTASINDA     DA KATKILARINI SÜRDÜRME KARARI ALDI        ANKARA (A.A) - 22.05.2002 - 

Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alan ülkelerin katkılarını 

Türkiye'nin komutası döneminde de sürdürecekleri bildirildi.     Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye 

göre, 9-10 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen ve ISAF'ın kuvvet oluşumu konusunun 

ele alındığı ''Kuvvet Oluşturma Toplantısı''nda, güce destek veren ülkeler, yeni dönemde de 

yardımlarını sürdürme kararlarını açıkladılar.     Şimdiye kadar ISAF çerçevesinde Afganistan'da asker 

bulunduran bu ülkelerin yanı sıra Malezya ve Bangladeş'in de İngiltere'den sonra komutayı 

devralacak Türkiye'nin liderliğindeki güce katkıda bulunmak istediğini beyan ettikleri öğrenildi.     Bu 

arada, komutayı devralma kararıyla Afganistan'daki asker sayısını artıracak olan Türkiye, birliklerini 

Haziran başında bölgeye sevk etmeye başlayacak. Türkiye, ISAF'ın komutasını ise Afganistan'da Büyük 

Meclis (Loya Jirga) toplantısının sona ermesinin ardından 22 Haziran'da İngiltere'den 

devralacak.     (GLS-SRP)     
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    -ISAF KOMUTASI DEVİR TESLİM TÖRENİ     -TÖRENE, DEVLET BAKANI GÜREL DE 

KATILACAK         ANKARA (A.A) - 07.06.2002 - Türkiye'nin, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik 

Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını devralması  dolayısıyla düzenlenecek devir teslim törenine, Devlet 

Bakanı Şükrü Sina Gürel de katılacak.     Edinilen bilgiye göre, Gürel ve beraberindeki heyet, 19-23 

Haziran tarihleri arasında Afganistan'a yapacağı ziyaret sırasında, ISAF'ın devir teslim töreninde de 

bulunacak.     Bakan Gürel'in, ziyareti çerçevesinde, Afganistan'daki geçici hükümetin yerine yeni bir 

kabine kurmak üzere 10-16 Haziran'da toplanacak Loya Jirga'da seçilecek yeni hükümet üyeleriyle de 

temasa geçmesi bekleniyor.     Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu komutasındaki Türk birliği, başkent 

Kabil'in güvenliğini sağlamak amacıyla 18 ülkenin katılımıyla oluşturulan, 4890 kişilik ISAF'ın 

komutasını, 20 Haziran'da İngilizlerden devralacak.    (GLS-SRP)    
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    -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA     DEVRALAN TÜRKİYE, KOMUTAYI ŞUBAT'A     KADAR 
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    -2002 YILINDA ISAF     -İKİNCİ DÖNEM KOMUTASINI 20 HAZİRAN'DA     DEVRALAN TÜRKİYE, 

KOMUTAYI ŞUBAT'A     KADAR SÜRDÜRECEK         ANKARA (A.A) - 26.12.2002 - Göksel Sözer - 

Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF) komuta eden Türkiye, görev 

süresini iki ay uzatma kararı aldı.     ISAF'ın 3. dönem komutasını üstleneceklerini açıklayan Almanya 

ve Hollanda'nın gerekli hazırlıklarını zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, daha önce 20 Aralık 

olarak belirtilen devir teslim tarihi yeni yıla bırakıldı.     Konuya ilişkin resmi açıklamayı yapan 

hükümet, devir teslimin Şubat 2003'de yapılacağını ve Türkiye'nin gücün üçüncü dönemine daha 

sınırlı sayıda birlikle katılmayı kararlaştırdığını bildirdi.         -ISAF SÜRECİ-         ABD, 11 Eylül 

saldırılarından, Afganistan'da gizlendiğini öne sürdüğü El Kaide örgütü lideri Usame Bin Ladin'i 

sorumlu tutarak, 7 Ekim'de 2001'de Afganistan'a operasyon başlattı.     Taliban'a karşı Afganistan'da 

savaş sürerken, Bonn'da da siyasi görüşmeler yapıldı. Afgan aşiretlerini temsil eden delegeler, Bonn 

toplantısında, Loya Jirga (Büyük Afgan Meclisi) toplanıncaya kadar Başbakan ve Bakanlar Kurulunu 

içeren geçici bir yönetim kurulmasını onayladı.     Aralık 2001'de Taliban güçleri, direndikleri son yer 

olan Kandahar'ı da kaybetti.     Hamid Karzai'nin başkanlığında kurulan geçici yeni yönetim, 22 

Aralık'taki yemin töreniyle görevine başladı.     Bu arada, BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın başkenti 

Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamak ve yeni hükümete destek olmak amacıyla oluşturulan ISAF'a 

onay verdi ve çok uluslu güç, Afganistan'da göreve başladı.         -İLK TÜRK BİRLİKLERİ ŞUBAT'TA 

BÖLGEYE GİTTİ-         İngiltere'nin ISAF'ın ilk dönem komutasını üstlenmesinin ardından, Türkiye de 12 

Ocak'ta, ISAF'a katılacağını BM'ye resmen bildirdi. Bu konudaki bildirim, Türkiye'nin BM Daimi 

Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir tarafından bir notayla Genel Sekreter Kofi Annan'a 

yapıldı.     Türkiye'nin ilk aşamada Afganistan'a 267 asker göndereceği ve en yüksek rütbeli subayın 

albay olacağı açıklandı. ISAF'ta yer alacak Türk Kuvveti'nin ilk bölümü, 15 Şubat'ta Kabil'de göreve 

başladı. Kurmay Albay Tuncer Erinmezler komutasındaki Türk birliği, 14 subay, 21 astsubay, 232 erbaş 

ve er olmak üzere toplam 267 kişilik personelden oluştu.     Bu arada Türkiye, ISAF'ın ikinci dönem 

komutasını üstlenebileceği görüşünü ortaya attı.     Türkiye, bölgeyi iyi tanıması ve terörle mücadele 

alanındaki tecrübesi nedeniyle ISAF'ın ikinci dönem liderliğine talip olsa da, Ankara'nın komutayı 

almayı kabul etmesi, uluslararası platformlarda aylar süren görüşmeler sonunda oldu.     Türkiye, ABD 

ve İngiltere arasında yapılan düzenli görüşmelerde, Ankara, ISAF'ın görev tanımı, kapsamı, süresi ve 

niteliğinin yanı sıra yetki paylaşımı ve mali konularda güvence istedi.     Bu arada, Ankara'yı ziyaret 

eden ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Türkiye'nin ISAF komutasını alması durumunda ABD 

Kongresi'nin 228 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.     Uzun müzakereler sonrasında 

Türkiye istediği güvenceleri alırken, ISAF katılımcı ülkeleri de Türkiye'ye liderliği döneminde 

İngiltere'ye verilen desteği sürdürecekleri konusunda uzlaşmaya vardı.     Öte yandan Ankara, 

Afganistan'daki geçici hükümetle temaslarını da sürdürdü.     Mart'ın ikinci yarısında Afganistan'ı 

ziyaret eden zamanın Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, ülkedeki geçici hükümetin başkanı Hamid 

Karzai ile görüştü. Aynı ay, Baglan'da meydana gelen deprem, Karzai'nin Ankara ziyaretini 

ertelemesine neden oldu. Nisan başında yapılan ziyaret sırasında Karzai, ISAF'ın komutasını 

Türkiye'nin üstlenmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.         -TÜRKİYE NİSAN'DA KOMUTAYI 

ALACAĞINI AÇIKLADI-         Türkiye, bu gelişmeler üzerine, 29 Nisan'da bir açıklamada bulunarak, 

ISAF'ın komutasını 6 aylık dönem için almayı kabul etti.     ISAF komutasının askeri ve siyasi yönleri 

bulunması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak çalışma başlattı.     Dışişleri 



Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Aramaz, Kabil'e  ''siyasi danışman'', Genelkurmay Başkanlığı'ndaki 

karargahla Dışişleri Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlayacak Daire Başkanı Uğur Arıner de 

''koordinatör'' olarak atandı.     Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu da, ISAF'a komuta edecek isim olarak 

Genelkurmay Başkanlığı'nca görevlendirildi.     Tümgeneral Zorlu ve beraberindeki keşif heyeti, 

incelemelerde bulunmak üzere Kabil'e gitti ve ISAF Komutanı İngiliz General John McColl ile 

temaslarda bulundu.         -20 HAZİRAN'DA DEVİR TESLİM-         Türkiye, ISAF'ın komutasını 20 

Haziran'da Kabil'de düzenlenen devir teslim töreniyle İngiltere'den devraldı.     Törene, Ankara'dan 

zamanın Devlet Bakanı Gürel ve Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü Aydemir Erman da 

katıldı.     Türkiye'nin komutayı devralmasından birkaç gün sonra ise Afganistan'da yeni hükümet 

yemin ederek göreve başladı.     İlk etapta 267 askerle güce katılan Türkiye'nin, Kabil ve çevresinde şu 

anda yaklaşık 1.400 askeri bulunuyor.     Son olarak Litvanya ve Afganistan'ın da güce dahil olmasıyla, 

ISAF'a katılan ülke sayısı 22'ye çıkarken, ISAF bünyesinde yaklaşık 4 bin 800 asker bulunuyor.     Bu 

arada, Afganistan'ın yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde Türkiye, yönetici kadrolara 

atanan Afgan diplomatlarının eğitimini Türkiye'de sürdürüyor.     Kabil'de ise Türkiye, ''sivil askeri 

koordinasyon çalışmaları'' çerçevesinde pek çok projeye imza atarken, ISAF bünyesinde Afgan 

korumalarının eğitimi, askerlerin halkla iletişimi, güvenlik ve istikrarın korunmasında Afgan görevlilere 

destek gibi görevleri de üstlenmiş durumda.    ABD'nin Türkiye'ye vaat ettiği yardım paketiyle ilgili son 

açıklama ise Tümgeneral Zorlu'nun ABD temasları sırasında geldi. Zorlu, Kasım ayındaki ABD 

gezisinde, Türkiye'ye ISAF komutanlığı görevini devralırken vaat edilen 228 milyon dolarlık yardımın 

askeri malzeme yardımı şeklinde yapılacağını, bununla ilgili temaslarınsa sürdüğünü belirtti.     Bu 

arada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman da Kabil'de temaslarda bulundu.         -

TÜRKİYE, KOMUTAYI İKİ AY UZATMA KARARI ALDI-         Türkiye, ISAF'ın üçüncü dönem komutasına 

talip olan Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıkları zamanında tamamlayamamaları nedeniyle, 

daha önce 20 Aralık olarak belirtilen devir teslim tarihini iki ay erteledi.     Türkiye, daha önce çeşitli 

temaslarda görev süresinin uzamasından doğabilecek yeni sıkıntıları gündeme getirmiş ve Aralık 

olmasa da en kısa zamanda devir teslimin yapılması gerektiğini belirtmişti.     Bu arada Türkiye, devir 

teslime ilişkin temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Almanya ve Hollanda ile teknik düzeydeki 

görüşmeler devam ederken, üçüncü dönem komutasını üstlenecek Alman Korgeneral Norbert van 

Heyst de, Tümgeneral Zorlu ile Kabil'de temaslarda bulundu.     Öte yandan, NATO'nun, ISAF 

komutanlığını devralacak Almanya ve Hollanda'ya lojistik destek sağlayarak, ilk kez Afganistan'da rol 

almaya hazırlandığı bildirildi.         -TARİHLERLE AFGANİSTAN'DAN NOTLAR-         14 Şubat 2002: Hava 

Ulaşımı ve Turizm Bakanı Abdürrahman, Kabil havalimanında dövülerek öldürüldü.     25 Mart 2002: 

Baglan eyaletinin başkenti Nahrin kentinde deprem meydana geldi.     8 Nisan 2002: Savunma Bakanı 

Muhammed Fehim'e, Celalabad'ta bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Saldırıda 4 kişi öldü.     18 

Nisan 2002: Monarşiyi yeniden kurmayı düşünmediğini açıklayan eski Kral Zahir Şah, 29 yıl aradan 

sonra ülkesine döndü.     11 Haziran 2002: Afganistan'ın geleneksel meclisi Loya Jirga'nın toplantısı 

başladı ve iki gün sonra Karzai hükümetin başkanı seçildi.     26 Haziran 2002: Yeni hükümet göreve 

başladı.     6 Temmuz 2002: Afgan Devlet Başkan Yardımcılarından Abdülkadir, Kabil'in orta yerinde 

düzenlenen suikastta öldü.     19 Temmuz 2002: Kabil askeri havaalanında Türk mayın temizleme 

timinde görevli bir astsubay, imha işlemlerinde kullandıkları fünyenin bilinmeyen bir nedenle 

patlaması sonucu hafif yaralandı.     31 Temmuz 2002: Afganistan'da, başta Devlet Başkanı Karzai 

olmak üzere, hükümet yetkililerine bomba yüklü araçla suikast planını ISAF'ın ortaya çıkardığı 

bildirildi.     5 Eylül 2002: Kabil'de Enformasyon Bakanlığı yakınında bir otomobile yerleştirilen bomba 

patladı, onlarca kişi öldü. Aynı gün, Devlet Başkanı Karzai'ye Kandahar'da suikast girişiminde 

bulunuldu. Karzai, saldırıdan yara almadan kurtuldu.     (GÖK-ALŞ) 
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İÇİNDE GÖREV YAPAN TÜRK ASKERİ, BUNU SOMALİ, ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, KOSOVA VE SON 
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    -İLK KEZ BM'NİN KORE SAVAŞI'NDA OLUŞTURDUĞU GÜÇ     İÇİNDE GÖREV YAPAN TÜRK ASKERİ, 

BUNU SOMALİ,     ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, KOSOVA VE SON OLARAK DA     AFGANİSTAN'DA 

KATILDIĞI BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -AFGANİSTAN'DAKİ ISAF'IN 2'NCİ DÖNEM 

KOMUTASINI YÜRÜTEN     TSK, BÖLGEDE YAKLAŞIK 1500 ASKERİYLE GÖREV ALDI    -BOSNA-

HERSEK'TEN DOĞU TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM ADINA ASKERİ GÖZLEM MİSYONUNDA 

BULUNAN TSK,     GÜRCİSTAN'DA AGİT, BATI ŞERİA'DA DA İSRAİL İLE FİLİSTİN     ADINA BARIŞIN 

SÜRDÜRÜLMESİ FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR          
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    -TSK'NIN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI...    -İLK KEZ BM'NİN KORE SAVAŞI'NDA OLUŞTURDUĞU 

GÜÇ     İÇİNDE GÖREV YAPAN TÜRK ASKERİ, BUNU SOMALİ,     ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, 

KOSOVA VE SON OLARAK DA     AFGANİSTAN'DA KATILDIĞI BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -

AFGANİSTAN'DAKİ ISAF'IN 2'NCİ DÖNEM KOMUTASINI YÜRÜTEN     TSK, BÖLGEDE YAKLAŞIK 1500 

ASKERİYLE GÖREV ALDI    -BOSNA-HERSEK'TEN DOĞU TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM 

ADINA ASKERİ GÖZLEM MİSYONUNDA BULUNAN TSK,     GÜRCİSTAN'DA AGİT, BATI ŞERİA'DA DA 

İSRAİL İLE FİLİSTİN     ADINA BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR             ANKARA 

(A.A) - 15.08.2003 - Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası harekat ve gözlem görevlerine aktif şekilde 

katılarak, sorunlu bölgelerdeki güvenliğin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor.     Uluslararası 

topluma askeri açıdan entegrasyonun ilk adımını 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında 

Birleşmiş Milletler (BM) gücüne katılarak atan Türkiye, savaş sonrasında da NATO'ya üye olarak, 

uluslararası askeri ortaklık gerçekleştirdi.     Türkiye, ''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 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 halen 844 personeliyle Zenica'da barışın sağlanması 

için görev yapıyor.     Türk Deniz Kuvvetleri de 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.     Türkiye, Bosna-Hersek hava sahası 

üzerindeki uçuş yasağının uygulanması ve denetlenmesi amacıyla da bir F-16 filosunu 25 Nisan 

1993'te bölgeye göndererek, rotasyon esasına göre 12 filo ile yaklaşık 2500 personel 

görevlendirdi.        -KOSOVA KRİZİ-         TSK, 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.     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.     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 4 

karargah personeli gönderdi.        -AFGANİSTAN-            Türkiye, son olarak ABD'deki terörist saldırılara 

karşı başlatılan ''Sürekli Özgürlük'' harekatına katılarak, dünya barışına verdiği önemi bir kez daha 

ispatladı.    Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nde 

(ISAF) 276 kişilik bir birlikle yer alan TSK, 20 Haziran 2002'de ISAF'ın 2. dönem kuvvet komutanlığını 

devraldı. Yaklaşık 1500 kişilik bir 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 175 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, halen ISAF bünyesinde bir bölük kadar askerle Kabil'deki uluslararası yardım 

kuvvetinde görev alıyor.        -BM ASKERİ GÖZLEM MİSYONLARI-         Türk Silahlı Kuvvetleri, barış 

harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem görevi yerine getirdi.     Bosna-

Hersek'ten Doğu Timor'a kadar 5 hassas bölgede BM adına askeri gözlem misyonunda bulunan 

Türkiye, Gürcistan'da AGİT, Batı Şeria'da da İsrail ve Filistin adına barışın sürdürülebilmesi için 30 

kadar personelle çalışıyor.     Türkiye, BM kapsamındaki ilk gözlem görevini İran-Irak savaşın 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 63 personel görevlendirdi. Türkiye, Kuveyt'te 

halen 6 subayla gözlem görevini yerine getiriyor.         -GÜRCİSTAN-ABHAZYA-        Gürcistan-Abhazya 

arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek üzere ise UNOMIG kapsamında 15 

Ekim 1994 tarihinden itibaren 64 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.         -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 katılırken, bölgede halen 12 

Türk personel görev yapıyor.         -DOĞU TİMOR-        Doğu Timor'daki askeri gözlemciler grubuna ise 

1 Şubat 2000'de dahil olan Türkiye, bugüne kadar 4 subay görevlendirdiği bölgede, 2 personelle 

güvenlik ve istikrarın sağlanması faaliyetlerini izliyor.     Türkiye, askeri gözlem görevlerinin yanı sıra 

askeri danışma görevlerini de yürütüyor. TSK, BM Bosna-Hersek Misyonu (UNMIBH) çerçevesinde 

oluşturulan askeri danışma timinde, 8 Ocak 2001'ten itibaren 1 Türk subayı, Bosna-Hersek'te 

konuşlanan Uluslararası Polis Gücü'nde (IPTF) de 2 jandarma subayıyla görev yapıyor.     (ES-EA) 
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Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası harekat ve gözlem görevlerine aktif şekilde katılarak, sorunlu  

 bölgelerdeki güvenliğin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor.      Uluslararası topluma askeri 

açıdan entegrasyonun ilk adımını  

 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler 

 (BM) gücüne katılarak atan Türkiye, savaş sonrasında da NATO'ya üye  

 olarak, uluslararası askeri ortaklık gerçekleştirdi.  

     Türkiye, ''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 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 Eylül'ünde personel ve malzeme indirimine gidildi.    

     Türk Deniz Kuvvetleri de 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. 

     Türkiye, Bosna-Hersek hava sahası üzerindeki uçuş yasağının  

 uygulanması ve denetlenmesi amacıyla da bir F-16 filosunu 25 Nisan  

 1993'te bölgeye göndererek, rotasyon esasına göre 12 filo ile yaklaşık 

 2500 personel görevlendirdi.  

      

     -KOSOVA KRİZİ-  

      

     TSK, 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 Balkanlarda ulaşılan politik,  

 askeri gelişmeler çerçevesinde, Kosova'da icra ettiği barışı koruma  

 harekatına katılan birliklerde kuvvet indirimine gitme kararı uyarınca 

 Türkiye, geçen ay 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.  

     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 4 karargah personeli gönderdi. 

      

     -AFGANİSTAN-  

          

     Türkiye, son olarak ABD'deki terörist saldırılara karşı başlatılan 

 ''Sürekli Özgürlük'' harekatına katılarak, dünya barışına verdiği  

 önemi bir kez daha ispatladı.  



     Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası  

 Güvenlik Yardım Kuvveti'nde (ISAF) 276 kişilik bir birlikle yer alan  

 TSK, 20 Haziran 2002'de ISAF'ın 2. dönem kuvvet komutanlığını  

 devraldı. Yaklaşık 1500 kişilik bir 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 175  

 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, halen ISAF bünyesinde bir  

 bölük kadar askerle Kabil'deki uluslararası yardım kuvvetinde görev  

 alıyor.  

      

     -BM ASKERİ GÖZLEM MİSYONLARI-  

      

     Türk Silahlı Kuvvetleri, barış harekatlarının yanı sıra BM  

 çerçevesinde de birçok askeri gözlem görevi yerine getirdi.  

     Bosna-Hersek'ten Doğu Timor'a kadar 5 hassas bölgede BM adına  

 askeri gözlem misyonunda bulunan Türkiye, Gürcistan'da AGİT, Batı  

 Şeria'da da İsrail ve Filistin adına barışın sürdürülebilmesi için 30  

 kadar personelle çalışıyor.  

     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 63  

 personel görevlendirdi. Türkiye, Kuveyt'te halen 6 subayla gözlem  

 görevini yerine getiriyor.  



      

     -GÜRCİSTAN-ABHAZYA-  

      

     Gürcistan-Abhazya arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını  

 kontrol etmek üzere ise UNOMIG kapsamında 15 Ekim 1994 tarihinden  

 itibaren 64 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.  

      

     -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  

 katılırken, bölgede halen 12 Türk personel görev yapıyor.  

      

     -DOĞU TİMOR-  

      

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

 dahil olan Türkiye, bugüne kadar 4 subay görevlendirdiği bölgede, 2  

 personelle güvenlik ve istikrarın sağlanması faaliyetlerini izliyor.  

     Türkiye, askeri gözlem görevlerinin yanı sıra askeri danışma  

 görevlerini de yürütüyor. TSK, BM Bosna-Hersek Misyonu (UNMIBH)  

 çerçevesinde oluşturulan askeri danışma timinde, 8 Ocak 2001'ten  

 itibaren 1 Türk subayı, Bosna-Hersek'te konuşlanan Uluslararası Polis  

 Gücü'nde (IPTF) de 2 jandarma subayıyla görev yapıyor.  
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    -İLK KEZ BM'NİN KORE SAVAŞI'NDA OLUŞTURDUĞU GÜÇ     İÇİNDE GÖREV YAPAN TÜRK ASKERİ, 

BUNU SOMALİ,     ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, KOSOVA VE SON OLARAK DA     AFGANİSTAN'DA 

KATILDIĞI BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -AFGANİSTAN'DAKİ ISAF'IN 2'NCİ DÖNEM 

KOMUTASINI YÜRÜTEN     TSK, BÖLGEDE YAKLAŞIK 1500 ASKERİYLE GÖREV ALDI    -BOSNA-

HERSEK'TEN DOĞU TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM ADINA ASKERİ GÖZLEM MİSYONUNDA 

BULUNAN TSK,     GÜRCİSTAN'DA AGİT, BATI ŞERİA'DA DA İSRAİL İLE FİLİSTİN     ADINA BARIŞIN 

SÜRDÜRÜLMESİ FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR          
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    -TSK'NIN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI...    -İLK KEZ BM'NİN KORE SAVAŞI'NDA OLUŞTURDUĞU 

GÜÇ     İÇİNDE GÖREV YAPAN TÜRK ASKERİ, BUNU SOMALİ,     ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, 

KOSOVA VE SON OLARAK DA     AFGANİSTAN'DA KATILDIĞI BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -

AFGANİSTAN'DAKİ ISAF'IN 2'NCİ DÖNEM KOMUTASINI YÜRÜTEN     TSK, BÖLGEDE YAKLAŞIK 1500 

ASKERİYLE GÖREV ALDI    -BOSNA-HERSEK'TEN DOĞU TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM 

ADINA ASKERİ GÖZLEM MİSYONUNDA BULUNAN TSK,     GÜRCİSTAN'DA AGİT, BATI ŞERİA'DA DA 

İSRAİL İLE FİLİSTİN     ADINA BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR             ANKARA 

(A.A) - 15.08.2003 - Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası harekat ve gözlem görevlerine aktif şekilde 

katılarak, sorunlu bölgelerdeki güvenliğin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor.     Uluslararası 



topluma askeri açıdan entegrasyonun ilk adımını 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında 

Birleşmiş Milletler (BM) gücüne katılarak atan Türkiye, savaş sonrasında da NATO'ya üye olarak, 

uluslararası askeri ortaklık gerçekleştirdi.     Türkiye, ''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 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 halen 844 personeliyle Zenica'da barışın sağlanması 

için görev yapıyor.     Türk Deniz Kuvvetleri de 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.     Türkiye, Bosna-Hersek hava sahası 

üzerindeki uçuş yasağının uygulanması ve denetlenmesi amacıyla da bir F-16 filosunu 25 Nisan 

1993'te bölgeye göndererek, rotasyon esasına göre 12 filo ile yaklaşık 2500 personel 

görevlendirdi.        -KOSOVA KRİZİ-         TSK, 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.     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.     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 4 

karargah personeli gönderdi.        -AFGANİSTAN-            Türkiye, son olarak ABD'deki terörist saldırılara 

karşı başlatılan ''Sürekli Özgürlük'' harekatına katılarak, dünya barışına verdiği önemi bir kez daha 

ispatladı.    Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nde 

(ISAF) 276 kişilik bir birlikle yer alan TSK, 20 Haziran 2002'de ISAF'ın 2. dönem kuvvet komutanlığını 



devraldı. Yaklaşık 1500 kişilik bir 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 175 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, halen ISAF bünyesinde bir bölük kadar askerle Kabil'deki uluslararası yardım 

kuvvetinde görev alıyor.        -BM ASKERİ GÖZLEM MİSYONLARI-         Türk Silahlı Kuvvetleri, barış 

harekatlarının yanı sıra BM çerçevesinde de birçok askeri gözlem görevi yerine getirdi.     Bosna-

Hersek'ten Doğu Timor'a kadar 5 hassas bölgede BM adına askeri gözlem misyonunda bulunan 

Türkiye, Gürcistan'da AGİT, Batı Şeria'da da İsrail ve Filistin adına barışın sürdürülebilmesi için 30 

kadar personelle çalışıyor.     Türkiye, BM kapsamındaki ilk gözlem görevini İran-Irak savaşın 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 63 personel görevlendirdi. Türkiye, Kuveyt'te 

halen 6 subayla gözlem görevini yerine getiriyor.         -GÜRCİSTAN-ABHAZYA-        Gürcistan-Abhazya 

arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek üzere ise UNOMIG kapsamında 15 

Ekim 1994 tarihinden itibaren 64 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.         -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 katılırken, bölgede halen 12 

Türk personel görev yapıyor.         -DOĞU TİMOR-        Doğu Timor'daki askeri gözlemciler grubuna ise 

1 Şubat 2000'de dahil olan Türkiye, bugüne kadar 4 subay görevlendirdiği bölgede, 2 personelle 

güvenlik ve istikrarın sağlanması faaliyetlerini izliyor.     Türkiye, askeri gözlem görevlerinin yanı sıra 

askeri danışma görevlerini de yürütüyor. TSK, BM Bosna-Hersek Misyonu (UNMIBH) çerçevesinde 

oluşturulan askeri danışma timinde, 8 Ocak 2001'ten itibaren 1 Türk subayı, Bosna-Hersek'te 

konuşlanan Uluslararası Polis Gücü'nde (IPTF) de 2 jandarma subayıyla görev yapıyor.     (ES-EA) 
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    -TÜRKİYE İSAF KOMUTASINI 8 ŞUBAT'TA DEVREDECEK     -TARİHE İLİŞKİN MUTABAKATA VARILDIĞI 

BM'YE İLETİLDİ         ANKARA (A.A) - 03.01.2003 - Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik 

Destek Gücü'nün (İSAF) komutasını sürdüren  
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    -TARİHE İLİŞKİN MUTABAKATA VARILDIĞI BM'YE İLETİLDİ      
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------------------------------------------------------ 

    -TÜRKİYE İSAF KOMUTASINI 8 ŞUBAT'TA DEVREDECEK     -TARİHE İLİŞKİN MUTABAKATA VARILDIĞI 

BM'YE İLETİLDİ         ANKARA (A.A) - 03.01.2003 - Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik 

Destek Gücü'nün (İSAF) komutasını sürdüren Türkiye, liderliği 8 Şubat'ta devredecek.     Edinilen 

bilgiye göre, İSAF'ın 3. dönem komutasını üstlenecek Almanya ve Hollanda'nın, komutayı 8 Şubat'ta 

devralmaya hazır olduklarına dair resmi yazı Ankara'ya ulaştı.     Tarih konusunda mutabakata 

varıldığını belirten diplomatik kaynaklar, devir teslimin 8 Şubat'ta yapılacağına ilişkin bu mutabakatın 

BM Genel Sekreteri'ne de iletildiğini kaydettiler.     Bu çerçevede, Almanya ve Hollanda'yla devir 

teslim takviminin yapıldığını ifade eden kaynaklar, Kabil, Ankara ve ilgili ülke başkentlerinde 

görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.     Alman ve Hollanda askeri birliklerinin Kabil'e intikallerinin 

başladığı ifade edilirken, 3. dönem komutasını yürütecek birliklerin intikalinin tamamlanmasına 

paralel olarak, en kısa sürede Türk birliklerinin de dönüşüne geçileceği kaydedildi.     Hazırlık 

çalışmaları çerçevesinde Ankara'da da Alman ve Hollanda askeri yetkilileriyle temasların halen devam 

ettiği, bundan sonra Almanya'da devamlı irtibat subaylarının bulunacağı belirtildi.     Daha önce 20 

Ocak'ta İSAF komutasını devretmesi planlanan Türkiye, Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıkları 

zamanında tamamlayamaması nedeniyle liderliği iki ay uzatma kararı almıştı.     (GÖK-ÇA)         
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    -ISAF'IN KOMUTASININ DEVRİ 2 GÜN ERTELENDİ     -TÜRKİYE, ALMANYA VE HOLLANDA'NIN     10 

ŞUBAT TALEBİNİ KABUL ETTİ         ANKARA (A.A) - 13.01.2003 - Afganistan'da görev yapan Uluslararası 

Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) lider 
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    -TÜRKİYE, ALMANYA VE HOLLANDA'NIN     10 ŞUBAT TALEBİNİ KABUL ETTİ      
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    -ISAF'IN KOMUTASININ DEVRİ 2 GÜN ERTELENDİ     -TÜRKİYE, ALMANYA VE HOLLANDA'NIN     10 

ŞUBAT TALEBİNİ KABUL ETTİ         ANKARA (A.A) - 13.01.2003 - Afganistan'da görev yapan Uluslararası 

Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) liderliğini sürdüren Türkiye, 10 Şubat'ta komutayı 

devredecek.     Edinilen bilgiye göre, daha önce 8 Şubat olarak açıklanan devir teslim tarihi, Almanya 

ve Hollanda'dan tarihin iki gün ertelenmesi konusunda gelen talebin Ankara tarafından kabul edilmesi 

üzerine, 10 Şubat Pazartesi olarak değiştirildi.     Ertelemenin, devir teslim törenine katılacak Alman 

ve Hollandalı yetkililerin programları nedeniyle yapıldığı belirtildi.     Komutanın devrinin ardından 

bölgede görev yapmaya devam edecek Türk asker sayısının bir bölüğe indirileceği ifade edilirken, 

devir teslim için son hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.     Bu arada, Almanya ve Hollanda askeri 

birliklerinin Kabil'e intikalleri devam ediyor.     20 Haziran 2002'de komutayı 6 aylığına devralan 

Türkiye, Almanya ve Hollanda'nın gerekli hazırlıkları zamanında tamamlayamaması nedeniyle komuta 

görevini Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.     (GÖK-SRP)     
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  -TÜRKİYE, ISAF'IN KOMUTASINI DEVRETTİ (3)  

  -MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL: ''TÜRKİYE, AFGANİSTAN'IN  

  TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE, BAĞIMSIZLIĞINA ÇOK ÖNEM VERMEKTEDİR''  

  -GÖNÜL, KONUŞMASINI, ''İLK GÜN DOSTLARINIZLA  

  KARŞILAŞIRSINIZ, İKİNCİ GÜN ONLAR SİZİN KARDEŞİNİZ OLUR.  

  ŞU ANDA BİZİM OLDUĞUMUZ GİBİ'' ŞEKLİNDEKİ AFGAN  

  ATASÖZÜYLE BİTİRDİ  

  -TÜMGENERAL ZORLU: ''BURADA YAPMAK İSTEDİĞİMİZ  

  HERŞEYE ULAŞTIK. VERDİĞİM SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK''  

  -''AFGANİSTANLILAR'IN GURURLU VE ONURLU İNSANLAR  

  OLDUKLARINI BİLİYORUZ''  

  -''BURADA BİRÇOK ARKADAŞIMIZ VE DOSTUMUZ OLDU.  

  KENDİMİZİ HER ZAMAN İÇİN EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK''  

     

  (FOTOĞRAFLI)  

   

  KABİL (A.A) - 10.02.2003 - Eşref Fahri ve Haşim Haşimi bildiriyor- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 

Türkiye'nin, Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına çok önem verdiğini bildirdi.   

  Türkiye, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'nin (ISAF) komutasını, törenle 

Almanya ve Hollanda'ya devretti.   

  ISAF'ın 20 Haziran 2002'den bu yana komutanlığını yapan Tümgeneral Hilmi Akın Zorlu, törende 

yaptığı konuşmada, 8 ay süren çok önemli ve olağanüstü bir çalışmanın sonunda ISAF Komutanlığı'nı 

Almanya-Hollanda ortaklığına devrettiklerini bildirdi.  

  Bu çalışmaları, Afgan yetkilileri birlikte yaptıklarını belirten Tümgeneral Zorlu, ''Şundan eminim ki 

tüm yaptığımız işler, yerel halkın moralini düzeltmiştir. ISAF komutası çok kapsamlı bir güvenlik 

sistemi yaratılması konusunda önemli işler yapmıştır. Afgan güvenlik kuvvetleri ile ISAF komutanlığı 

arasında koordinasyon ve işbirliğinin artmasını sağlamıştır. Afgan güvenlik kuvvetlerinin eğitilmesini 



sağladık. Sivil halk ve askeri birliklerin işbirliğini geliştirdik, yerel topluluklara yardımda bulunduk'' 

diye konuştu.   

  Tümgeneral Zorlu, tüm etnik gruplara eşit şekilde davrandıkları bildirerek, Afganistan'ın iç işlerine 

hiçbir şekilde karışmadıklarını belirtti. Tümgeneral Zorlu, ISAF personelinin Afganistan'ın 

geleneklerine, kültürel ve dini değerlerine tümüyle saygı gösterdiğini, Afgan yetkililerin ve halkının 

güvenini kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:  

  ''Burada yapmak istediğimiz herşeye ulaştık. Geçen yıl Haziran ayında yaptığımız konuşmada 

verdiğim sözleri yerine getirdik. Afganistanlılar'ın gururlu ve onurlu insanlar olduklarını biliyoruz. 

Burada birçok arkadaşımız ve dostumuz oldu. Kendimizi her zaman için evimizde gibi hissettik. 

Afganistan ile ilgili çok güzel anılarımız oldu.''  

  Tümgeneral Zorlu, Afganistan Geçici Devlet Başkanlığı'na yaptıklarından, Afgan halkına da 

misafirliğinden dolayı teşekkür etti.  

  Afganistan'da, 2004 yılında serbest seçimlerin yapılması için ortam sağlanması ve uluslararası 

toplum ile işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Tümgeneral Zorlu, görevi devralan Almanya-

Hollanda ortaklığına başarı diledi.  

  Alman Korgeneral Norbert Van Heyst, Almanya-Hollanda ortaklığı olarak önemli görevleri olduğunu 

söyledi. Karzai'den tüm desteğini ve işbirliğini devam ettirmesini isteyen Norbert Van Heyst, ISAF 

Komutanlığı'nın değişeceğini, ancak görevinin değişmeyeceğini kaydetti. Norbert Van Heyst, ''Burada 

çok önemli işler yapacağız, daha önce yapılanları devam ettireceğiz. Sürekli barış tesis etmek 

istiyoruz. ISAF komutanlığı buna çalışacak'' dedi.  

  Karşılaşacakları sorunların takım çalışması ile aşılacağını ifade eden Norbert Van Heyst, BM Güvenlik 

Konseyi'nin Afganistan konusunda aldığı kararı yerine getireceklerini bildirdi.  

  ISAF ve Afgan yetkililer arasında çok büyük işbirliği olduğunu, görevlerini hiçbir şekilde boşluğa 

meydan vermeden sürdüreceklerini anlatan Norbert Van Heyst, Tümgeneral Zorlu'ya teşekkür etti. 

Norbert Van Heyst, ''Bu bağlamda, özellikle mesleki ve kişisel olarak bir önceki dönemde yaptığınız 

çalışmalar için size çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin desteğiniz ve tavsiyeleriniz, benim ve takımım 

için çok önemli olacaktır. Sizden çok şey öğrendik'' diye konuştu.  

  Daha sonra konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de sözlerine, Afganistan'ın güvenliği için 

hayatlarını ortaya koyan herkese teşekkür ederek başladı. Türkiye ile Afganistan'ın çok güçlü tarihsel 

bağları olduğunu belirten Gönül, Türkiye'nin üstlendiği görevin, terörizme karşı sürdürülen 

mücadelenin bir parçası ve Batı ile stratejik ortaklığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.  

  Türkiye'nin, Afganistan'da iç barışın sağlanması konusundaki çabalarının, bölgesel ve küresel 

bağlamda terörizm engellenmesi, barış ve istikrarın sağlanması konusunda ne kadar çalıştığının 

göstergesi olduğunu bildiren Gönül, şöyle konuştu:  

  ''Türkiye, Afganistan'a çok önem vermektedir. Afganistan'ın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına çok 

önem vermektedir. Burada bizim gerçekten yürekten dileğimiz, Afganistan'ın terörizmden kurtulması, 

radikalizmden kurtulması, barış, refah ve demokrasiye doğru yol almasıdır. Bu konuda, Afganistan'ın 

yeniden yapılanmasında yardımcı olmakta kararlıyız.''  

   

  -TÜMGENERAL ZORLU'YA ÖVGÜ-  

   



  Gönül, Türkiye'nin Afganistan'ın yeniden yapılanması ve ulusal ordusunun eğitilmesi konusunda 

yaptıkları dışındaki katkılarından da söz ederek, şöyle konuştu:  

  ''Ve Tümgeneral Akın Zorlu... Görevi üzerinize aldığınızda 8 ay önce yaptığınız iş konusunda bilgimiz 

vardı. Liderliğinizi ve becerilerinizi biliyorduk. Siz gerçekten istisnai bir asker ve askeri lidersiniz. 

Burada gerçekten çok önemli katkılar yaptınız. Sadece Afganistan'daki ISAF Komutanlığı'nda değil, 

Güneydoğu Avrupa ordusu içinde yaptıklarınızı da biliyoruz. Siz ilham veren bir liderliğe sahipsiniz, 

sizinle çalışmak onurdur ve sizin birliklerinizle çalışmak bizim için bir gurur.''  

  Gönül, Karzai'nin liderliğinde Afganistan'ın yeniden yapılanacağını ve Karzai'nin tarihe geçeceğini 

ifade ederek, sözlerini ''İlk gün dostlarınızla karşılaşırsınız, ikinci gün onlar sizin kardeşiniz olur. şu 

anda bizim olduğumuz gibi'' şeklindeki Afgan atasözü ile bitirdi.  

     

  -''ALMANYA, KATKI YAPMAYA DEVAM EDECEK''-  

   

  Almanya Savunma Bakanı Peter Struck da, Afganistan'ı şu ana kadar yaptıklarından dolayı 

kutlayarak, yapılanların Karzai'nin başkanlığında başarıldığını söyledi. Struck, ''Afganistan'daki en 

önemli hedeflerden birisi, hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir barış ortamı sağlamak ve halkın 

ihtiyaçlarını yerine getirmektir. Almanya, bunu yerine getirmek için buradadır. Almanya, Afganistan 

halkının onuruna ve yeniden yapılandırılmasına büyük önem vermektedir. Almanya, Afganistan'ın 

geleceğinde daha fazla katkı yapmaya devam edecektir'' dedi.  

  Struck, Tümgeneral Zorlu'ya Afganistan'da yaptığı ''müthiş işler'' dolayısıyla teşekkür ederek, altın 

madalya taktı.  

   

  -''TÜRK ASKERİNE GIPTA İLE BAKIYORUZ''-  

   

  Hollanda Savunma Bakanı Henk Kamp da, Türk askerlerinin yaptıklarına gıpta ile baktıklarını söyledi. 

Kamp, ''ISAF Komutanlığı, Afganistan'ın geçici hükümetine yardımcı olarak barış ve istikrarı sağlamaya 

çalışmaktadır'' dedi.  

  Kamp, Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasında çok önemli görevleri olduğunu belirterek, 

Almanya-Hollanda ortaklığının başarılı olacağını kaydetti.  

  BM Afganistan Özel Temsilcisi Lakhtar Brahimi de, Afganistan'da barış sürecinin başarılı olacağına 

inandığını söyledi. Türkiye'nin ISAF komutanlığında yaptıklarından övgüyle söz eden Brahimi, 

Tümgeneral Zorlu'ya teşekkür etti. Brahimi, ''İşbirliği ile çalıştı. kendisinin liderliğini çok büyük şekilde 

takdir ediyoruz. Kendisinin, Afgan halkı için yaptığı hizmeti hiçbir zaman unutmayacağız'' diye 

konuştu.  

  Önlerinde çok fazla zorluk olduğunu anlatan Brahimi, ''Önümüzde çok büyük zorluk var. Çok büyük 

dağ olmuş artık sıkıntılarımız. Afgan halkı bu dağa tırmanmaya çalışıyor. Dağın doruğunda barış ve 

istikrar bulacak. Afgan halkı artık savaş ve çatışmadan yorulmuş durumda. Bu tip yıkımlardan bıkmış 

durumda ve senelerdir bunlarla uğraşıyoruz. Biraz barış ve istikrar istiyoruz. Buna açız biz'' dedi.  

   



  -DEVİR-TESLİM TÖRENİ-  

      

  Konuşmaların ardından Tümgeneral Zorlu, ISAF bayrağını yeni komutan Alman Korgeneral Norbert 

Van Heyst'e verdi. Korgeneral Heyst ise eski ISAF bayrağını Tümgeneral Zorlu'ya teslim etti. Karşılıklı 

plaket değişiminin ardından Türk, Alman ve Hollanda milli marşları çalındı.   

  Törene, ABD Başkanı George W. Bush'un özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu 

Dairesi Genel Müdürü Tahsin Burcuoğlu, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Müfit Özdeş, Afganistan Devlet 

Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kasım Fahim, Afganistan Genelkurmay Başkanı General Asıf 

Dilavar, Afganistan'daki büyükelçi ve askeri ataşeler ile diğer yetkililer katıldı.  

  Onur kıtası bayrakları salona girerken Harbiye Marşı çalındı.  

  Afganistan Hükümet Başkanı Karzai, salona gelişinde tören birliğini selamlamayı unuttu. Karzai, 

geriye dönerek tören birliğini selamladı.  

  Törene Türk ve yabancı medya temsilcileri büyük ilgi gösterirken, salondaki güvenliği Türk, 

Amerikan, Alman ve Hollandalı özel tim mensubu askerler sağladı.  

  ISAF komutanlığının Almanya ve Hollanda'ya devredilmesiyle birlikte, Kabil'de bulunan yaklaşık bin 

500 Türk askerinin sayısı 182'ye düşürülecek.  

  22 ülkenin katılımı ile oluşan ISAF bünyesinde yaklaşık 5 bin asker görev yapıyor. Devir teslimin 

ardından Alman askeri sayısı 2 bin 500'e, Hollanda askeri sayısı ise 640'a çıkarılacak.  

  

  -BASIN TOPLANTISI-  

  

  Törenin ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral 

Norbert Van Heyst, BM'nin aldığı karar uyarınca ISAF'ın görev alanının Kabil sınırları dışına 

çıkmayacağını söyledi.  

  Korgeneral Van Heyst, geçen hafta ISAF'ta görevli Alman birliğine düzenlenen roket saldırısının 

hatırlatılması üzerine, Afgan halkının misafirperver olduğunu, bu tür saldırıların tekrar etmeyeceğini 

düşündüğünü belirtti.  

  BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi Brahimi de konuyla ilgili olarak, benzer saldırılar 

beklemediğini ifade etti.  

  Van Heyst, ISAF'a NATO desteğiyle ilgili bir soru üzerine, Alman birlikleri Afganistan'a intikal 

ederken, NATO desteğinin başladığını, ancak NATO'nun daha çok lojistik destek vereceğini kaydetti.  

  Basın toplantısında, Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı ve Afganistan Savunma Bakanı Muhammed 

Kasım Fehim de, Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için ISAF'ın bulunmasının önemli ve 

zaruri olduğunu söyledi.  

  Fehim, ''Biz Afganistan devleti olarak ISAF'ın Kabil dışını da kapsayacak şekilde genişlemesini 

istiyoruz. ISAF, Kabil'in dışına çıkarsa, diğer bölgelerde de barış ve güvenliğin sağlanması için ISAF'a 

her türlü yardımda bulunmaya hazırız'' dedi.  



  Almanya Savunma Bakanı Peter Struck da Afganistan'da sorunların tamamen çözülmediğini 

belirterek, ISAF olarak bütün Afganistan'da güvenlik sağlanana kadar burada kalacaklarını bildirdi.   

  Bu arada, yaklaşık 8 aydır Kabil havaalanının komutanlığını üstlenen Türkiye, bu görevi 17 Şubat 

Pazartesi günü Almanya ve Hollanda'dan oluşan yeni komuta kademesine devredecek.  

  Kabil Meydan Komutanlığı'nı yürüten Hava Pilot Kurmay Albay Kazım Öndül, hizmetleri dolayısıyla 

Karzai tarafından Afganistan 1. Derece Devlet Madalyası ile ödüllendirilmişti.     

  (Son)  

  (ES-HŞM-NEC-SRD) 
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KABİL'DE BAYRAMLAŞMA... -HİKMET ÇETİN TÜRK BİRLİĞİNDEKİ BAYRAMLAŞMAYA KATILDI  

(FOTOĞRAFLI)  

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Ünsal Karabulut bildiriyor -Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Türk Gücü Kuvvetler  

 Komutanlığı'nda yapılan bayramlaşmaya Hikmet Çetin ve Kabil  

 Büyükelçisi Bülent Tulun katıldı.  

     Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) bağlı olarak görev  



 yapan ve toplam 135 Türk askerinin görev yaptığı Türk Gücü Kuvvetler  

 Komutanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde hazır bulunan NATO'nun  

 Afganistan üst düzey sivil temsilcisi Çetin ve Tulun askerlerin  

 bayramını kutlayarak verilen yemeğe katıldı.  

     Bülent Tulun ve eşi Berrin Tulun da büyükelçilikte resepsiyon  

 verdi. Resepsiyonda Çetin, Türk Gücü Kuvvetler Komutanı Kurmay Albay  

 Hakan Temizkan ve büyükelçilik çalışanları katıldı.  

     (ÜNS-ADG-GR) 
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AFGANİSTAN SAVUNMA BAKANI FEHİM'DEN GÖNÜL'E ZİYARET... -MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL: -

''TÜRKİYE'NİN ISAF-2 OLARAK GÖREV YATIĞI DÖNEM, BELKİ DE AFGANİSTAN'IN SON ZAMANLARDAKİ 

EN HUZURLU DÖNEMİYDİ'' -AFGANİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI FEHİM: -' 
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------------------------------------------------------ 

 

 

İçerik 

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

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Afganistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mareşal 

Muhammed  

 Kasım Fehim ile görüştü.  



     Fehim, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle  

 karşıladı. Törende, kadın bandocuların da yer aldığı askeri bando  

 hazır bulundu.  

     Fehim, törenin ardından Bakan Gönül'ün makamında gerçekleşen  

 görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gerçekleştirdiği  

 ziyaretin çok özel olduğunu ifade ederek, Gönül'ü de Afganistan'da  

 görmek istediklerini söyledi.  

     Afganistan ve Türkiye arasında çok derin bağlar bulunduğunu  

 belirten Fehim, uluslararası camianın Afganistan'daki terörizme karşı  

 verilen mücadelede önemli katkıları bulunduğunu vurguladı.  

 Afganistan'da istikrarın sağlanması için Türkiye'nin ISAF'ın  

 komutasını üstlendiğini hatırlatan Fehim, ''Türkiye, dostluğunu bir  

 kez daha bize gösterdi. Bu ilişkilerin devamını diliyoruz'' dedi.     

     Bakan Gönül de, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin  

 kökünün çok derin olduğunu belirterek, cumhuriyetin kuruluşundan sonra 

 ilişkilerin daha da yoğunlaştığını anlattı. Türkiye'nin ISAF'ın  

 komutanlığını üslendiği dönemde 1300 Türk askerinin Afganistan'da  

 görev yaptığını dile getiren Gönül, ''8 ay kadar süren bu dönem  

 zarfında, Afgan halkının Türk halkına olan sevgisini askerlerimize  

 gösterdikleri güvenle bulmuş olduk. Belki de ISAF-2 olarak görev  

 yaptığımız o dönem, Afganistan'ın son zamandaki en huzurlu dönemiydi'' 

 dedi.  

     Gönül, Afganistan'da şu anda 100'ün üzerinde Türk askerinin görev  

 yaptığını anımsatarak, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in de yüksek  

 temsilci sıfatıyla NATO adına Afganistan'da bulunduğunu kaydetti.  

 Gönül, ''Bu ilişkiler daha çok maddi ilişkilerdir. Ama halktan halka  

 kalbi ilişkiler tarif edilemeyecek kadar bunların çok üzerindedir''  

 diye konuştu.  

     Bir gazetecinin, Afganistan'da bir Türk mühendisin öldürülmesi ve  

 bir şirket yöneticisinin kaçırılmasının ardından ne gibi güvenlik  

 önlemleri alacaklarını sorması üzerine, Fehim, ''Afganistan'da görev  



 yapan gerek Türk şirketlerinin, gerek diğer yabancıların iş  

 çevrelerinde güvenliği sağlanmış durumdadır. İş çevreleri dışında  

 maalesef bazı terör faaliyetleri oluyor. Bunların önüne geçmek için  

 elimizden geleni yapacağız'' dedi.  

      

     -AFGANİSTAN'A GÖNDERİLECEK HELİKOPTERLER-  

      

     Bakan Gönül, bir başka gazetecinin, Türkiye'nin NATO kapsamında  

 Afganistan'a göndereceğini açıkladığı 3 helikopterle ilgili sorusunu,  

 ''Tahsisi yaptık, ancak gönderilmesi işini taahhüt etmek istemiyoruz.  

 Son gelişme, bunun masrafını Lüksemburg'un karşılaması şeklinde. NATO  

 Genel Sekreteri Jaap De Hoop Scheffer, 'ona çalışıyoruz' demişti.  

 Henüz uygulamaya intikal etmedi, ama bekliyoruz'' şeklinde yanıtladı.  

     (ES-FK) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 
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TÜRKİYE-AFGANİSTAN -TÜRKİYE, TAKHAR'A İL İMAR TİMİ GÖNDERECEK -TÜRK ASKERİ SEÇİMLER İÇİN 

AFGANİSTAN'A GİTMEYECEK  

 

Spot 

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

 



 

İçerik 

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

Afganistan'daki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin görev yapmak istediği 

bölgeye  

 yönelik sorunun aşıldığı ve Türkiye'nin tercih ettiği Takhar'a ''il  

 imar timi'' gönderileceği öğrenildi.  

     Görev yeri konusunda ortaya çıkan tartışmaların NATO'nun ikna  

 edilmesiyle sona erdiğini ifade eden kaynaklar, 80'i asker 200 kişilik 

 timin Takhar'a gideceğini belirttiler.  

     Kaynaklar, bir ay içinde bölgeye gönderilmesi planlanan timin,  

 Takhar'da üç ila beş yıl kalmasının öngörüldüğünü kaydettiler.  

     NATO zirvesinde, Afganistan'da NATO komutasındaki Uluslararası  

 Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) görev ve yetki alanının, yeni ''İl  

 İmar Timleri'' oluşturularak genişletilmesi kararlaştırılmıştı.  

     Türkiye'nin ilk tercihi olan Faryap'a İngiltere karşı çıkmış, buna 

 karşılık ABD Herat'ı önermişti. Türkiye ise Afganistan'ın  

 kuzeydoğusundaki Takhar'ın imarını üstlenme konusunda ısrarını  

 sürdürmüştü.  

     Ancak daha sonra, Almanya kontrolündeki Kunduz'a yakın olması  

 nedeniyle Takhar'ın öncelikli bölgeler arasından çıkarılması sonucu   

 Ankara, diğer bölgelere tim göndermenin güvenlik ve lojistik açıdan  

 doğru olmayacağı gerekçesiyle tim yollama sürecini askıya almıştı. Öte 

 yandan, Afganistan'da ekimde yapılacak başkanlık seçimleri için  

 Türkiye'nin ilave asker göndermeyeceği belirtildi.  

     Bölgede halen 160 civarı Türk askerinin görev yaptığını ve İSAF  

 komutasını ikinci kez Türkiye'nin üstleneceğini hatırlatan kaynaklar,  

 gelecek yıl Eurofor'dan alınacak görev sonrasında Afganistan'daki Türk 

 asker sayısının bin 500'ün üzerinde olmasının beklendiğini  

 kaydettiler.  

     (GÖK-İO) 
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GENELKURMAY'DA BASIN BRİFİNGİ (2) -GENELKURMAY 2. BAŞKANI ORGENERAL BAŞBUĞ: -

''İNCİRLİK'E İNEN TRANSİT PERSONEL BURADA EN FAZLA 24 SAAT KALMAKTADIR. İNCİRLİK DIŞINA 

ÇIKIŞLARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'' -''BUGÜNE KADAR IRAK'TAN 12 UÇAK İLE 1512 PERSONEL İNCİRLİ 
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------------------------------------------------------ 
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Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İncirlik'e inen transit personelin burada en fazla 24 

saat  

 kaldığını, üs dışına çıkışlarının söz konusu olmadığını belirterek,  

 ''Bugüne kadar Irak'tan 12 uçak ile 1512 personel İncirlik'e gelmiş ve 

 bu personel 10 adet uçak ile İncirlik'ten ayrılmıştır'' dedi.  

     Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda düzenlediği ''Basını  

 Bilgilendirme Brifingi''nde, Genelkurmay Başkanlığı'nın gündemindeki  

 önemli konular hakkında bilgi verdi.   

     Irak'taki ABD kuvvetlerinin rotasyonu ve 10. Tanker Üs  

 Komutanlığı/İncirlik'in kullanılması ile ilgili gelişmeler hakkında  

 bilgi veren Başbuğ, İncirlik'in kullanımının; NATO Andlaşması'ndan  



 kaynaklanan yükümlülükler ve Türkiye-ABD arasındaki Savunma ve  

 Ekonomik işbirliği Anlaşması (SEiA) ile sağlanan eğitim imkanları ile  

 sınırlı kaldığını ifade etti. Başbuğ, ''Üssün bu iki maksat dışında  

 kullanılması ancak Türkiye'nin açık izni ile gerçekleşebilir'' dedi.  

     ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın, 28 Kasım 2003 tarihli  

 yazısı ile Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak'ta konuşlu bulunan ABD  

 personelinin İncirlik üzerinden rotasyonunu talep ettiğini bildiren  

 Başbuğ, şöyle devam etti:  

     ''ABD, anılan Üssü transit merkezi olarak 01 Ocak-30 Nisan 2004  

 tarihleri arasında kullanmak istemiştir. Rotasyon,  

 Irak-İncirlik-Avrupa/Amerika istikametinde olmak üzere tek yönlü  

 olarak uygulanmaktadır. İncirlik'e inen transit personel burada en  

 fazla 24 saat kalmaktadır. İncirlik dışına çıkışları söz konusu  

 değildir.  

     ABD tarafından gelen bu talep, Aralık 2003 ayı içerisinde  

 Başbakanlığa ve Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir.  

     Hükümet Sözcüsü, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in de açıkladığı  

 üzere, Başbakanlık bu isteği; 22 Mayıs 2003 tarihli 1483 sayılı  

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'na dayanan 23 Haziran 2003 

 tarihli 5755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygun  

 görmüştür. Başbakanlıkça 16 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan yazı ile, 

 rotasyon faaliyetinin Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde,  

 Genelkurmay Başkanlığı'nca belirlenecek ilkeler ve usullere uygun  

 olarak yürütülmesi direktifi verilmiştir.  

     Bugüne kadar bu kapsamda Irak'tan 12 uçak ile 1512 personel  

 İncirlik'e gelmiş ve bu personel 1O adet uçak ile İncirlik'ten  

 ayrılmıştır.''  

      

     -KIBRIS-  

      

     Orgeneral Başbuğ, Kıbrıs konusunda değerlendirmeler yaparken de,  



 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla adil  

 ve kalıcı bir çözümün bulunmasının gerekliliğine inandığını söyledi.  

     Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile gerekli çalışma ve  

 görüşmelerin bir süreç içerisinde devam ettirildiğini anlatan Başbuğ,  

 şunları söyledi:  

     ''Milli bir dava olan Kıbrıs konusuna ilişkin, Genelkurmay  

 Başkanlığı'nın görüşü diğer birçok konuda olduğu gibi Kuvvet  

 Komutanlıkları'nın da katkılarıyla oluşturulmaktadır.  

     Bu çerçevede; 19 Aralık 2003 ve 2 Ocak 2004 tarihlerinde  

 Genelkurmay Başkanlığı karargahında Kuvvet Komutanları ve Jandarma  

 Genel Komutanı'nın da katıldığı iki toplantı ile Genelkurmay  

 Başkanlığı  görüşü oluşturulmuştur. Genelkurmay Başkanlığı görüşü, 8  

 Ocak 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında yapılan zirvede  

 arz edilmiştir.  

     Bu önemli konunun 23 Ocak 2004 tarihinde yapılacak MGK  

 toplantısında görüşülmesi gayet doğaldır. Bu konuya ilişkin farklı  

 değerlendirmelere katılmadığımızı ifade etmek isterim.''  

      

     -IRAK-  

      

     Irak'ta devam eden istikrar Harekatı, Irak'ın siyasi yapılanması  

 ile ilgili gelişmeler ve Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili  

 değerlendirmeleri hakkında da bilgi veren Başbuğ, Irak'taki askeri  

 harekatın sona ermesini müteakip, (01 Mayıs 2003 tarihinden bu yana)  

 istikrar harekatı başlatıldığını anımsattı. Halen istikrar gücü  

 içerisinde çeşitli ülkelerin askerlerinden oluşan yaklaşık 154 bin  

 yabancı askerin Irak'ta görev yaptığını anlatan Başbuğ, Irak'ın  

 gelecekteki siyasi yapılanmasını belirleyecek ''Geçiş Takvimi''nin  

 uygulamaya konulduğunu vurguladı. Başbuğ, bu takvime göre, Irak'ın  

 siyasi yapısını şekillendirecek ''Geçiş Yönetimi Yasası''nın Şubat ayı 

 sonuna kadar Irak Geçici Konseyi tarafından hazırlanacağını ve Bremer  



 Başkanlığındaki Geçici Sivil Yönetim tarafından onaylanacağını  

 kaydetti.  

     Bu yasanın, Irak'ın siyasi yapısının genel çerçevesini çizeceğini, 

 tartışılan değişik siyasi modellerden birisinin de federatif yapı  

 olduğunu belirten Başbuğ, şöyle devam etti:  

     ''Irak'ın siyasi yapısının şekillendirilmesinde şu iki noktanın  

 dikkate alınması karşılaşılacak muhtemel sorunları önleme açısından  

 önem arz etmektedir. Birinci konu, Irak'ta farklı etnik yapı ve  

 mezheplere sahip halkların birbiri içerisinde karışık şekilde  

 yaşadıkları gerçeğidir. İkinci konu, Irak'ın yer altı ve yer üstü  

 zenginliklerinin belli gruplara değil tüm Irak halkına ait olduğudur.  

 Bu gerçeklerin dikkate alınmaması durumunda siyasi yapı ne olursa  

 olsun, Irak'ta önemli problemlerle karşılaşılması kaçınılmaz  

 olacaktır. Bu süreç, Türkiye tarafından yakından izlenmektedir.  

 Yeniden yapılanma ile ilgili gelişmelerin ülkemizin ulusal çıkarları  

 doğrultusunda şekillendirilmesini sağlamak amacıyla görüş ve  

 tekliflerimiz her vesile ile muhataplarımıza aktarılmaktadır. Ulusal  

 çıkarlarımız doğrultusunda, kamuoyu oluşturmanın önemi dikkate  

 alındığında, basınımızın da bu çıkarları ön planda tutan bir tavır  

 sergilemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Türk ve ABD askeri 

 yetkilileri arasında, Irak konusunda, özellikle Irak'ın kuzeyinde,  

 meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişi  

 yapmak ve ortak bir platform oluşturmak maksadıyla Tümgeneral  

 seviyesinde ikili askeri temaslar başlatılmıştır.''  

      

     -NATO'DA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR-  

      

     Irak'ta istikrara katkı sağlamak amacıyla NATO'da da birtakım  

 çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Başbuğ, bu kapsamda, bazı seçenekler 

 üzerinde çalışıldığını söyledi. Başbuğ, ''Henüz olgunlaşmamış olan bu  

 çalışmalar, Irak'ta istikrar ve güvenliğin bir an önce sağlanmasına  



 katkı sağlayacak olması nedeniyle tarafımızdan da desteklenmektedir''  

 dedi.  

      

     -TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇALIŞMALARI-  

      

     Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak ile  

 ilgili en önemli güvenlik kaygılarından birini PKK, yeni ismiyle  

 KONGRA-GEL terör örgütünün bölgedeki varlığının oluşturduğunu ifade  

 etti. Başbuğ, şunları söyledi:  

     ''Bu terör örgütünün, Irak'taki istikrarsız ortamdan da  

 yararlanarak, Irak'ta siyasi bir kimlik altında faaliyetlerini  

 genişletme çabasında olduğu gözlenmektedir. Bu durum ile ilgili  

 tespitlerimiz ilgili makamlar ve ABD yetkilileri ile paylaşılmakta ve  

 örgütün Irak'ın yeniden yapılanması sürecine olabilecek etkileri  

 kendilerine aktarılmaktadır.  

     Giderek siyasallaşan bir terör örgütü ile mücadelede sadece askeri 

 tedbirlerin yeterli olamayacağı ortadadır. Bu kapsamda, yeni ismi ile  

 de ABD terör listesinde de yer alan bu terör örgütüne karşı ABD ile  

 müştereken yürütülmesi düşünülen mücadele ile ilgili olarak Dışişleri  

 Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından çalışmalar  

 sürdürülmektedir. Ancak bu çalışmaların henüz beklentilerimizi  

 karşılayan bir noktada olduğunu söylemek güçtür. Bizim beklentimiz,  

 teröristlerin bir şekilde Irak'ın kuzeyini boşaltarak, Türkiye veya  

 diğer ülkelere gitmesi değil, silahlı varlığının ortadan kaldırılması  

 ve silahlı örgüt tarafından yönlendirilen siyasi faaliyetlerin  

 önlenmesidir.''  

      

     -AFGANİSTAN-  

      

     Başbuğ, BM'nin 1386 sayılı kararı gereğince, Afganistan'da  

 yürütülen Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) Harekatı'nın  



 şu ana kadar 4 safhada icra edildiğini, 5. safhasının Kanada  

 liderliğinde, Şubat ayında başlamasının planlandığını söyledi.  

     ISAF Harekatının bütün safhalarına katılan Türkiye'nin, Temmuz  

 2002 - Şubat 2003 tarihleri arasında 8 ay süreyle ISAF-II Harekatının  

 liderliğini ve Kabil Havaalanının işletilmesini başarıyla yerine  

 getirdiğini belirten Başbuğ, NATO'nun, 11 Ağustos 2003 tarihinde ISAF  

 Harekatının komutasını devraldığını anımsattı.  

     Bu gelişmeye paralel olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1510 Sayılı  

 Kararı ile; ISAF'ın Kabil ve çevresi ile sınırlı olan sorumluluk  

 sahasının Kunduz'u da içine alacak şekilde genişletildiğini belirten  

 Başbuğ, bu yeni yaklaşım ile, NATO liderliğindeki ISAF unsurlarının  

 Afganistan yönetimine, sadece Kabil'de değil, diğer bölgelerde de  

 destek sağlamasının öngörüldüğünü anlattı.  

     Bu kapsamda, imar, tarım, sağlık, eğitim gibi sivil ağırlıklı  

 konularda destek sağlayacak şekilde sadece askerlerin değil,  

 konularında uzman sivil personelin de katılımı ile, bölgesel imar  

 ekipleri oluşturulacağını belirten Başbuğ, şunları kaydetti:  

     ''NATO kapsamında ISAF Harekatına ilave katkılar gündeme  

 geldiğinde, Hükümetin de onayı ile; 3 adet genel maksat helikopterinin 

 Kabil'e gönderilmesi kararı verilmiştir. Türkiye'ye ilave olarak,  

 Hollanda 5 adet, Almanya ise 3 adet ilave helikopter katkısında  

 bulunmayı taahhüt etmişlerdir. Konu hakkındaki teknik çalışmalar  

 (ikmal, bakım, onarım, iskan ve iaşe gibi) NATO makamları ve ilgili  

 ülkelerle koordineli olarak devam etmektedir.  

     Bilindiği gibi Sayın Hikmet Çetin, NATO'nun Afganistan'daki  

 Kıdemli Sivil Temsilcisi görevine atanmıştır. Kendisinin yakın  

 koruması Genelkurmay Başkanlığı'nca sağlanacaktır. Halihazırda  

 Türkiye, ISAF kapsamındaki uluslararası güce, bir bölük  Timi  

 (Arnavutluk ve Azeri takımları dahil 185 kişi) ve ayrıca karargahlarda 

 görevli subaylarla katkılarını sürdürmektedir.''  

     (Sürecek)  



     (ES-VG-AVN) 
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Türkiye, NATO çerçevesinde Afganistan'da yeniden aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor.  

     Edinilen bilgiye göre, NATO'ya kolordu tahsis eden ülkelerin kendi 

 seçtikleri sırayla 2008'e kadar Afganistan'ın güvenliğinden sorumlu  

 bulunmalarının gündemde olduğu, Türkiye'nin de birkaç yıl önce   

 NATO'nun Balkanlar'daki harekatı çerçevesinde 3. kolorduyu tahsis  

 ettiği belirtiliyor.  

     Bu bağlamda Afganistan'da ilk görevi, liderliğini Fransa'nın  

 yaptığı ve bünyesinde az sayıda Türk askeri de barındıran Avrupa  

 ordusunun çekirdeği ''Eurocore''un üstlenmesi bekleniyor. İkinci  

 sırayıysa İtalya, İspanya ya da Türkiye'nin alabileceği kaydediliyor.  

     Kaynaklar, Ankara'nın, Türkiye'nin görev takvimi için henüz net  



 bir karara varmadığını, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu,  

 ancak ağırlıklı görüşün Türkiye'nin ikinci sırayı alması ve 2005  

 yılının başlarında görevi üstlenmesi yönünde olduğunu belirtiyorlar.  

     Bu çerçevede karar verilmesi durumunda, bölgede 240 askeri bulunan 

 Türkiye'nin bu sayıyı askeri seçeneklere göre 1500'e kadar  

 çıkarmasının muhtemel olduğu kaydediliyor. Muharip sınıfların bölgeye  

 gönderilmesi durumundaysa bu sayının artabileceğini ifade eden  

 kaynaklar, sonucun kısa bir süre içinde belli olacağını belirttiler.  

      

     -İL İMAR TİMLERİ-  

      

     Türkiye'nin Afganistan'a göndermeyi planladığı 80'i asker 200  

 kişilik il imar timinin görev yerinin de önümüzdeki hafta netlik  

 kazanmasının beklendiği öğrenildi.  

     Ankara, il imar timi için Takhar bölgesinde ısrarını sürdürürken,  

 bu seçime NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nın (SHAPE) olumlu  

 baktığı, Kabil'deki Yönlendirme Komitesi'ninse seçime ilişkin henüz  

 karar vermediği kaydedildi.  

     (GÖK-İO) 
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Sıtkı Uluç bildiriyor - İstanbul'da yapılacak NATO zirvesinin en öncelikli gündem maddelerinden birini  

 Afganistan dosyası oluşturacak.  

     ''Kritik bir döneme girilen'' Afganistan'da, Eylül ayında  

 yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri öncesinde  

 güvenlik desteği vaadinde bulunan NATO, bu amaçla İl İmar Timleri  

 (İİT) kuruyor.  

     Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) ile Kabil bölgesinde  

 görev üstlenen NATO, İİT'ler ile ülkenin kuzey ve batı bölgelerine  

 ulaşmayı hedefliyor. NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer,  

 İstanbul zirvesinde 5 İİT oluşturulacağını, bu amaçla müttefiklerden  

 katkı beklendiğini bildirdi.  

     Afganistan'da 3 helikopter ve ISAF bünyesinde 150 kişilik personel 

 ile bulunan Türkiye'den de ''beklentilerin yüksek olduğu'' ifade  

 ediliyor.  

     NATO İstanbul zirvesinin katılımcıları arasında Afganistan Devlet  

 Başkanı Hamid Karzai ve NATO Genel Sekreteri'nin Afganistan'daki  

 Temsilcisi Hikmet Çetin de bulunacak.  

     Çetin'in, Temmuz ayında dolacak görev süresinin uzatılması  

 bekleniyor.  

      

     -ISAF-  

      

     Afganistan'daki Taliban rejiminin çökmesinin ardından, 2001 yılı  

 sonunda düzenlenen Bonn Konferansı'nda, geçici yönetime destek  



 amacıyla, ''BM Güvenlik Konseyi otoritesi altında görev yapacak,  

 gönüllü ülkelerin askerlerinden oluşan bir uluslararası koalisyon''  

 şeklinde kurulan ISAF, 11 Ağustos 2003'te NATO tarafından yönetilmeye  

 başlandı.  

     NATO, ISAF'ın yönetimini alarak, Afganistan'da temsil yetenekli  

 bir hükümet ile barış ve istikrar oluşturulabilmesi için gerekli  

 ortamı sağlama yükümlülüğüne girdi. İttifak, BM Güvenlik Konseyi  

 kararı çerçevesinde bu hedeflere ulaşılıncaya kadar bölgedeki  

 varlığını sürdüreceği teminatı verdi.  

     ISAF, geçici Afgan yönetiminin ve BM birimlerinin çalışabilmeleri  

 için Kabil ve çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildi.  

     Afganistan'ın güvenlik altyapılarının geliştirilmesi, güvenlik  

 birimlerinin oluşturulması ve eğitilmesi, su şebekeleri, okullar ve  

 sağlık merkezleri gibi temel altyapı düzenlemeleri alanlarında da  

 destek sağlayan ISAF, çeşitli sivil ve askeri projelerde teknik yardım 

 getiriyor.  

     NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) Amerikalı General James  

 Jones komutasındaki ISAF, Kabil havaalanının korunması ve yönetilmesi, 

 ülkedeki ağır silahların depolanması, seçimlerin düzenlenmesi ve  

 seçmen kayıtları gibi alanlarda da rol oynuyor.  

     ISAF, ana hatlarıyla, ''Kabil Genel Karargahı'', ''Kabil Çokuluslu 

 Tugayı'', ''Kabil Havaalanı Yönetimi'' ve ''İl İmar Timleri''nden  

 oluşuyor.  

     Son verilere göre, 6300 askerli ISAF'a, Portekiz hariç tüm NATO  

 üyeleri katılımda bulunuyor. İttifak üyesi olmayan Arnavutluk,  

 Azerbaycan, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda, Makedonya, Yeni Zelanda, 

 İsveç ve İsviçre asker desteği sağlıyorlar.  

      

     -İİT-  

      

     BM Güvenlik Konseyi'nin etki ve yetki alanını genişletmeye karar  



 verdiği NATO, ilk aşamada, Kunduz bölgesinde Almanlar tarafından  

 oluşturulan İİT'nin yönetim ve sorumluluğunu devraldı.  

     İttifak, İstanbul zirvesinde alacağı kararla, kuzey ve batı  

 bölgelerinde yeni iiT'ler oluşturacak.  

     Bunlar, ABD'nin, terörizmle mücadele operasyonu (Enduring Freedom) 

 kapsamında, ülkenin çeşitli bölgelerinde varolan İİT'ler ile işbirliği 

 ve paralellik çerçevesinde hizmet verecekler.  

     Sivil ve askeri ekiplerden oluşan İİT'lerin amacı, Afganistan'ın  

 çeşitli bölgelerinde insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları ile  

 siyasi istikrara destek sağlamak olarak belirleniyor.  

      

     -KIŞKIRTICI UNSURLAR-  

      

     NATO kaynakları, Afganistan'da güvenlik ortamının sağlanmasını ve  

 seçimlerin yapılmasını engellemek isteyen ''kışkırtıcı unsurlar''  

 üzerinde dururken, ISAF'ın asker sayısının artırılmasının ve İİT'lerin 

 bölgelere daha fazla yayılmasının sağlanmasının İstanbul zirvesinden  

 en büyük beklenti olduğunu ifade ediyorlar.  

     ''İttifak'ın önemli bir dönemeçte bulunduğu, Afganistan'da gereken 

 önlemlerin alınmaması halinde bugüne kadar yapılan yatırımların  

 etkisiz hale gelebileceği'' kaydediliyor.  

     Afganistan'daki geçici yönetim, ISAF'daki asker sayısının acilen  

 10 bine çıkarılmasını istiyor.  

     (SU-PNR-ÇA) 
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TÜRKİYE, AFGANİSTAN'A 3 HELİKOPTER VE PERSONEL GÖNDERİYOR... -GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, 
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Genelkurmay Başkanlığı, Afganistan'da Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) kapsamında 

kullanılmak  

 üzere 3 adet genel maksat helikopteri ile 56 kişilik uçuş ve bakım  

 personelinin görevlendirildiğini bildirdi. 

     Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden konuya ilişkin  

 yapılan açıklama şöyle: 

     ''Afganistan'da, halkın huzur ve güvenini sağlayabilmek için, iç  

 istikrarını önemli ölçüde sağlamış ve uluslararası sorumluluklarını  

 yerine getirebilen bir yönetimin oluşturulması, NATO'nun ve  

 Türkiye'nin hedefleri arasındadır. 

     Bu nedenle, Türkiye, Afganistan'da NATO liderliğinde yürütülen  

 Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti Harekatı'na katkılarını  

 harekatın başlangıcından bu yana sürdürmektedir. 

     Türkiye, NATO'nun talebi doğrultusunda ve müttefik  

 sorumluluklarının bir gereği olarak, Afganistan'da ihtiyaç duyulan  

 helikopterlerden üç adet genel maksat helikopterini görevlendirme  

 kararı almıştır. 

     NATO liderliğinde sürdürülen Uluslararası Güvenlik ve Yardım  



 Kuvveti kapsamında kullanılacak helikopterler, 56 kişilik uçuş ve  

 bakım personeli ile birlikte 29 Mayıs tarihinde Kabil'e hareket  

 edecektir.'' 

     (ALP-EA) 
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Belçika Silahlı Kuvvetleri, Afganistan'daki asker sayısını iki misli artıracağını açıkladı.  

     Afganistan'da, eylül veya ekim ayında yapılması planlanan  

 cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri öncesinde güvenlik desteği  

 vaadinde bulunan NATO, bu amaçla İl İmar Timleri (İİT) kuruyor.  

     Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ile Kabil bölgesinde  

 görev üstlenen NATO, İİT'ler ile ülkenin kuzey ve batı bölgelerine  

 ulaşmayı hedefliyor.  

     İstanbul zirvesinde, müttefiklerden katkı paylarını ve asker  



 sayılarını artırmaları isteniyor.  

     Belçikalı askeri kaynaklar, ISAF bünyesindeki Belçikalı asker  

 sayısının 290'dan 620'ye çıkarılacağını, bunun ağustos ayına kadar  

 gerçekleşmiş olacağını bildirdiler.  

     Edinilen bilgilere göre, Belçika 4 Ağustos'a kadar, Diest'teki  

 paraşütçü birliği Afganistan'a, Kabil bölgesine gönderecek.  

     Belçikalı askerlerin, ''zırhlı araçlı ve teçhizatlı bir şekilde''  

 Norveçliler yönetimindeki bir ''savaş grubuna'' katılacakları ifade  

 ediliyor.  

     Belçika Silahlı Kuvvetleri, ayrıca, Kabil havaalanını ve yakıt  

 depolarını koruyan birimlere 30 kadar asker takviyesi gönderecek.  

     Güvenilir kaynaklar, Belçikalı askerlerin araç ve teçhizatlarının, 

 4 Temmuz'da, bir gemi ile Zeebrugge limanından ayrılarak, Türkiye'nin  

 İzmit bölgesine ulaştırılacağını, buradan, temmuz ortasına doğru  

 Afganistan'a aktarılacağını ifade ettiler.  

     Askeri teçhizatın Afganistan'a ulaşmasının ardından, Belçika'nın  

 takviye askerlerinin, 1 Ağustos'ta, uçaklarla Kabil'e götürüleceği ve  

 4 Ağustos'ta operasyonel olacağı belirtildi.  

     Belçika Milli Savunma Bakanı Andre Flahaut, ayrıca, 20 kişilik  

 askeri personelli bir C-130 nakliye uçağının, ağustos ortasından  

 itibaren ISAF bünyesinde görevlendirileceğini duyurdu.  

     Afganistan dosyasının bir numaralı gündem maddesini oluşturduğu  

 İstanbul zirvesinde, Afganistan'da 3 helikopter ve ISAF bünyesinde 150 

 personel ile bulunan Türkiye'den de ''beklentilerin yüksek olduğu''  

 ifade ediliyor.  

     (EKİP-ÇA) 
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NATO İSTANBUL ZİRVESİ -IRAK'TAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN SÜRECİN BİR BUÇUK 
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NATO'nun Irak güvenlik güçlerini eğitmesine ilişkin sürecin bir buçuk ay içinde netleşmesi bekleniyor.  

     Sürece ilişkin bilgi veren kaynaklar, NATO Genel Sekreteri Jaap de 

 Hoop Scheffer'in, Irak'taki savunma kurumlarının yeniden  

 yapılanmasında ittifakın neler yapabileceğine dair görüşlerini  

 içerecek bir rapor hazırlayacağını kaydettiler.  

     NATO askeri makamlarının daha sonra rapora ilişkin tavsiyelerini  

 NATO Konseyi'ne bildireceğini belirten kaynaklar, kararın konsey  

 tarafından alınacağını, sonucun bir-bir buçuk ay sonunda netleşmesinin 

 beklendiğini kaydettiler.  

     Bu süreç içinde Irak'taki hükümetle de danışmalar yapılacak ve  

 ihtiyaçlar tespit edilecek.  

     Kaynaklar, ittifakın Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı  

 sağlanması yönünde alınan karara ilişkin olarak ''Eğitimin Irak içinde 

 ya da dışında olması konusunda ayrım yapılmıyor, içeride ve/veya  

 dışarıda olabilir'' ifadesini kullandılar. Kaynaklar, konuya ilişkin  

 Türkiye'de henüz bir değerlendirme yapılmadığını, ancak NATO üyesi  



 olarak Türkiye'nin bu konuda katkıda bulunacağını belirttiler. Ankara, 

 Irak polisini Irak'ta eğitmeye sıcak bakmıyor.  

     Irak'ta halen Almanya, Polonya, İngiltere ve Kanada'nın eğitim  

 verdiği hatırlatılırken, NATO'nun merkezi bir eğitim hizmeti sunmayı  

 planladığı ve bu eğitimin NATO şemsiyesi altında toplanmasının söz  

 konusu olduğu belirtiliyor.  

      

     -İSTANBUL İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ-  

      

     İstanbul Zirvesi'nde alınan kararları ''NATO'nun dönüşümü  

 sürecinde önemli bir dönüm noktası'' olarak değerlendiren diplomatik  

 kaynaklar, zirve çerçevesinde, Körfez ülkelerinin NATO ile gönüllülük  

 esasına göre oluşturduğu yeni ortaklık mekanizmasının, ''Büyük  

 Ortadoğu Projesi'nin savunma ve güvenlik boyutunu oluşturduğuna''  

 işaret ettiler.  

     Kaynaklar, Körfez ülkeleriyle yapılan ilk danışmalarda Suudi  

 Arabistan dahil bölge ülkelerinin mekanizmaya olumlu baktıklarını  

 belirttiler. Yeni işbirliğine göre, BİO çerçevesinde, aralarında  

 Ankara'nın da bulunduğu NATO eğitim merkezlerinde yeni oluşturulan  

 mekanizmaya üye ülkelerin subaylarının eğitimi söz konusu olacak.  

     ''İstanbul İşbirliği Girişimi'' olarak adlandırılan mekanizma 26+1 

 sistemine göre işleyecek.  

     Sürecin hızı ve kapsamının ilgili ülkelerin istekliliğine ve ne  

 tür işbirliği istediklerine bağlı olacağını belirten kaynaklar,  

 Filistin-İsrail sorununun çözümümün sürece katkı sağlayacağını  

 belirttiler.  

      

     -AFGANİSTAN-  

      

     Türkiye'nin Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü  

 (İSAF) komutasını Şubat 2005'te ikinci kez üstlenmesi bekleniyor.  



     NATO'ya üye ülkelerde ittifakın ihtiyacı için ayrılan toplam 9  

 kolordu bulunduğunu, bunlardan birinin de  İstanbul'daki üçüncü  

 kolordu olduğunu kaydeden kaynaklar, bu çerçevede ISAF'ın komutasının  

 Eurocore'un ardından Türkiye'ye geçmesinin beklendiğini kaydettiler.  

 Kaynaklar, Türkiye'den sonra görevi İtalya'nın üstlenmesinin söz  

 konusu olduğunu söylediler.  

     Halen bölgede 160 askeri bulunan Türkiye'nin Afganistan'ın  

 güvenliği için ne kadar asker daha göndereceği henüz netlik kazanmadı. 

     (EKİP-MCT) 
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AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPACAK TÜRK BİRLİĞİ... -ISAF KARARGAH SORUMLULUĞUNU DEVRALACAK 

3. KOLORDU KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI 170 KİŞİLİK BİRLİK, EĞİTİM VE TATBİKAT İÇİN NORVEÇ'E GİTTİ  

(FOTOĞRAFLI)  
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İçerik 

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

Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) Karargahı'nın sorumluluğunu 11 Şubat 

2005  



 tarihinde devralacak 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı 170 kişilik  

 birlik, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakla eğitim ve tatbikat  

 için Norveç'e gitti. 

     3. Kolordu Komutanı Korgeneral Ethem Erdağı, Yeşilköy Atatürk  

 Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, NATO'nun Afganistan'daki ISAF 

 Karargahı Komutanlığı'nı, Türkiye'nin önümüzdeki yıl 6 aylık süre için 

 devralacağını hatırlattı.  

     Bu görevin şu anda NATO'nun bir tanesi de İstanbul'da bulunan 6  

 tane süratli reaksiyon kolordusu tarafından rotasyonlar halinde  

 yürütüldüğüne işaret eden Korgeneral Erdağı, Türkiye'nin bu görevi 11  

 Şubat 2005'te devralacağını bildirdi. 

     Korgeneral Erdağı, görevin hazırlığına Mayıs ayında başladıklarını 

 ve NATO'nun kontrolunda bazı faaliyetler icra ettiklerini dile  

 getirerek, Afganistan'a gidecek personeli eğittiklerini belirtti. 

     Daha önce kritik personelle Afganistan'a gittiklerini, Kabil  

 bölgesi ve NATO'nun sorumluluğuna geçen Kuzey Afganistan ve Kunduz  

 bölgesini gördüklerini ve bir hafta süreyle kritik personelin eğitim  

 gördüğünü ifade eden Korgeneral Erdağı, bugün NATO'nun Harp Oyunu  

 Merkezi olan Norveç'teki Stavenger kentindeki eğitim merkezine giderek 

 orada eğitim göreceklerini söyledi. 

      

     -NORVEÇ'TE 12 GÜNLÜK EĞİTİM- 

      

     Korgeneral Ethem Erdağı Norveç'e 3. Kolordu Komutanlığı'ndan 170  

 kişinin gideceğini kaydederek, şunları söyledi: 

     ''Biz bunu fırsat bilerek kendi komuta kontrol sistemlerimizi de  

 deneyeceğiz. Bu nedenle Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NATO'nun  

 kiraladığı 2 adet C-130 uçağıyla komuta kontrol malzemeleri ve  

 personelini daha önceden Norveç'e gönderdik. Orada sistemleri  

 kurdular. Biz de bölgeye intikal ederek 11 Aralık tarihine kadar 12  

 günlük bir eğitim göreceğiz.  



     Orada, Afganistan'da karşılaşabileceğimiz senaryolara göre bize  

 bir eğitim verilecek. Oraya, NATO ve NATO dışı ülkelerden de yüze  

 yakın personelin katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla orada eğitilecek  

 personel sayısı 260 civarında olacak.'' 

      

     -ISAF GÜCÜ- 

      

     Afganistan'da görev yapan ISAF'ın komutanlığını bir korgeneralin  

 yürüttüğünü de hatırlatan Korgeneral Erdağı, bu komutanlığın 11 Şubat  

 2005 tarihinden itibaren kendisi tarafından yürütüleceğini belirtti. 

     Korgeneral Erdağı, İstanbul'da konuşlu bulunan 3. Kolordu  

 Komutanlığı'nın NATO'nun süratli reaksiyon kolordularından biri  

 olduğunu dile getirerek, Afganistan'daki görevi 3. Kolordu'nun  

 yürüteceğini kaydetti. 

     Afganistan'da kendisine iki tümgeneral rütbesinde kişinin yardım  

 edeceğini, bunlardan birinin de Türk olacağını belirten Korgeneral  

 Erdağı, karargahın kurmay başkanının ve Kabil'den sorumlu olan  

 çokuluslu tugayın komutanının da bir Türk Tuğgeneral olacağını, tugay  

 karargahının da Türkiye'den sağlanacağını söyledi. 

     Korgeneral Erdağı, Afganistan'daki kolordu karargahında görev  

 yapacak 850 kişinin yaklaşık 350'sinin Türk, diğerlerinin başka  

 ülkelerden olacağını bildirdi. 

      

     -10 BİN KİŞİYE KOMUTA EDECEK- 

      

     Afganistan'da bu tugayın altında 4 tabur bulunacağını, bunların   

 Almanya, Fransa, Norveç ve Türkiye tarafından sağlanan taburlar  

 olacağını da dile getiren Korgeneral Erdağı, toplam güçlerinin 9-10  

 bin kişi olacağını bildirdi.  

     Bütün bu kuvvetleri Türk komutanlığının emir komuta edeceğini  

 kaydeden Korgeneral Erdağı, BM ve NATO'nun aldığı karar gereğince  



 başlangıçta sadece Kabil ile sınırlı olan NATO'nun sorumluluğunun da  

 adım adım bütün Afganistan'ı kapsayacağını söyledi.  

     Korgeneral Erdağı, şu anda Mezar-ı Şerif ve Kunduz bölgesinin  

 NATO'nun sorumluluğuna geçtiğini, ikinci aşamada batıdaki Herat  

 bölgesinin, güneydeki Kandahar ve doğu bölgesinin NATO'nun  

 sorumluluğuna geçeceğini ve bütün Afganistan'dan NATO'nun sorumlu  

 olmasının amaçlandığını belirtti. 

      

     -AFGANİSTAN'DAKİ RİSK- 

      

 Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Korgeneral Erdağı, bir  

 soru üzerine 11 Şubat'ta alacakları görevi 6 ayın sonunda İtalya'ya  

 devredeceklerini belirtti. 

     Korgeneral Erdağı, bir soru üzerine de Şubat ayından itibaren  

 Afganistan'da görev yapan Türk askeri sayısının yaklaşık 2 bini  

 bulacağını kaydetti. 

     ''Afganistan'da Türk askeri için risk durumu nedir?'' sorusu  

 üzerine de Korgeneral Erdağı, Afganistan'da Türk askerinin çok  

 sevildiğini, sokaklarda rahatça dolaşabildiğini ifade ederek,  

 Afganistan'ın Irak gibi kritik ve karışık olmadığını, ancak yine de  

 bir riskin bulunduğunu sözlerine ekledi. 

     Açıklamanın ardından Korgeneral Ethem Erdağı komutasındaki 170  

 kişilik subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan birlik THY uçağına  

 binerek Norveç'e gitti.  

     (BAK-ÜM-MES) 
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK/ISAF)  

 kapsamında görev yapan Kabil Çok Uluslu Tugayı'nın (KÇUT) komutasını  

 20 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'ya devredecek. 

     Afganistan'da ISAF'ın 7. dönem komutasını Avrupa Kolordusu'ndan  

 (EUROCORPS) 13 Şubat'ta devralan TSK'nın bu görevi de Ağustos ayı  

 başında İtalya'ya devretmesi öngörülüyor. Kabil Uluslararası  

 Havaalanı'nın sorumluluğunu 1 Şubat'ta İzlanda'dan alan TSK, komutayı  

 1 Ağustos 2005'te Portekiz'e devredecek. 

     ISAF'ın komutasını 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ethem  

 Erdağı, KÇUT'un komutasını da Ankara 28. Mekanize Piyade Tugayı  

 Komutanı Tuğgeneral Ümit Dündar yürütüyor. Kabil Uluslararası  

 Havaalanı'nın komutanlığını ise Hava Kurmay Albay Kazım Öndül  

 üstleniyor. 

     Tugayın sorumluluk sahası, kuzeyden güneye 65, doğudan batıya 90  

 kilometre uzunluğunda 4380 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. TSK,  

 KÇUT'un tugay karargahı, karargah bölüğü, muhabere bölüğü, Alman  

 piyade taburunun bünyesindeki bir piyade bölüğü, bir piyade taburu ve  



 milli destek ünitesinin personel ihtiyacını karşılıyor. Bunun dışında  

 1 Alman taburu, 1 Norveç taburu, 1 Fransız taburu, 1 İngiliz bölüğü, 1 

 Kanada keşif bölüğü, İtalya liderliğinde bir istihkam birliği, Türk  

 helikopterlerinin de bulunduğu bir helikopter birliği ile destek  

 birlikleri de tugay bünyesinde görev alıyor. 

     Tugayın karargah teşkilatında ise tugay komutanı, kurmay başkanı,  

 adli müşavir, personel, istihbarat, lojistik, mebs, ihale ve maliye  

 şubeleri, muayene unsurları, sivil-asker işbirliği üniteleri TSK  

 personelince sevk ve idare ediliyor. Almanya tugay komutan  

 yardımcılığı, Fransa kurmay başkan yardımcılığı, Norveç harekat ve  

 eğitim şubeleri, İtalya istihkam şubesi, Danimarka da irtibat şubesi  

 faaliyetlerinden sorumlu. 

  

     -900 PERSONEL GÖREV ALIYOR- 

  

     KÇUT Komutanlığı'nda 26 ülkeden yaklaşık 3800 personel görev  

 yapıyor. Bu personelden 1 general, 93 subay, 131 astsubay, 83 uzman  

 erbaş, 11 sivil, 581 erbaş ve er olmak üzere toplam 900'ü TSK  

 tarafından karşılanıyor. TSK, KÇUT karargahında 1 general, 39 subay,  

 24 astsubay, 1 uzman erbaş ve 5 tercüman olmak üzere toplam 70  

 personelle, NATO üyesi diğer 15 ülke de 83 personelle görev yapıyor. 

     ISAF-VII kapsamında Afganistan'da görev alan Türk personelin  

 sayısı 1450 ile 1600 arasında değişirken, bunların yaklaşık 900'ü KÇUT 

 Komutanlığı'nda, 42'si müttefik ülke subayı olmak üzere 344'ü ISAF VII 

 karargahında, 65'i Kabil Havaalanı'nda ve 198'i de diğer birliklerde  

 görev alıyor. 

     KÇUT komutanlığını 27 Ocak'ta devralan TSK, sorumluluk sahası  

 içerisindeki kritik nokta ve bölgelerin emniyetini sağlama, devriye  

 faaliyetleri icra etme, bölge halkıyla irtibatı sürdürme, BM'ye  

 silahsızlanma, eski Afgan ordusu personelini terhis etme ve terhis  

 edilen personeli yeniden topluma kazandırma sürecinde yardım sağlama,  



 Afgan hükümeti ve uluslararası kuruluşlara insani yardım ve doğal afet 

 kapsamında yardım sağlama ve Afgan ordusuna eğitim desteği verme  

 görevlerini icra ediyor. 

  

     -AFGAN KARA HARP OKULU'NDA İKİNCİ DİL TÜRKÇE- 

  

     Askeri eğitim alanında işbirliğine de önem veren Türkiye, bugüne  

 kadar 109 Afgan personeli eğitirken, 2004-2005 döneminde halen 21  

 personelin eğitim-öğretimi devam ediyor. 1452 Afgan personele yerinde  

 eğitim veren TSK, bu personeli devriye, yakın koruma, idame ve bando  

 konularında eğitti. Afganistan'da 14 Nisan 2003'te 20 kişilik Türkçe  

 dershanesi ve laboratuvarı açan TSK, bugüne kadar 31 Afgan personeli  

 eğitti, 41'inin ise eğitimi sürüyor. 

     İkinci dil olarak Türkçe'nin okutulduğu Afganistan Kara Harp  

 Okulu'nda halen 12 Türk personel eğitim verirken, 15 Mart 2005'te 120  

 takım öğrenci kıyafeti yine bu okula hibe edildi. Afganistan askeri  

 yargı sisteminin Türk askeri yargı sistemi örnek alınarak  

 yapılandırılması çalışmaları da Mayıs 2005'te başladı. Çalışma, ISAF  

 Adli Müşavirliği tarafından hukuk sistemi reformu çerçevesinde İtalyan 

 ve Afgan yetkililerle koordineli olarak yürütülüyor. 

     Ulaştırma, tahliye, eğitim ve yardım amacıyla 1 Haziran 2004'te  

 görevlendirilen üç adet UH-60 (Skorsky) genel maksat helikopteri de  

 ISAF 7 döneminde toplam 170 saat uçuş gerçekleştirdi. 

     TSK tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetleri'ne 1993-2004 yılları  

 arasında 3 milyon 600 bin ABD Doları tutarında giyim yardımı  

 yapılırken, Afganistan Genelkurmay Başkanı'nın talepleri  

 doğrultusunda, giyim, kuşam, silah, mühimmat, telsiz, dürbün ve tıbbi  

 malzemeden oluşan yardımlar da Mayıs 2005'e Afganistan'a sevk edildi. 

     Sivil-asker işbirliği projelerine harcanan 2 milyon 735 bin ABD  

 Doları tutarındaki yardımla da 16 derslikli Atatürk Lisesi inşası,  

 Atatürk Çocuk Hastanesi onarımı ve ek poliklinik inşası, şehir  



 merkezindeki Türk mezarlığının onarımı, Kabil Özgürlük Parkı spor  

 kompleksinin inşası, Prof. Kamil Rıfkı Urga Anıtı'nın onarımı, Kabil  

 bölgesinde 10 adet su kuyusu açılması gibi pek çok hizmete öncülük  

 edildi. 

     Afganistan'daki sağlık ünitelerinde 1071 sivil Afganistanlı'ya  

 ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç yardımında bulunulurken, poliklinik  

 hizmetleri de devam ediyor. 

     ''Radyo Türkiye'' adıyla yayın yapan Mehmetçik, Türk-Afgan  

 dostluğunu kuvvetlendirmek için 24 saat Türk ve Afgan müziği çalıyor,  

 kültürel ve güncel programlar hazırlıyor. Askeri personelin  

 ihtiyaçlarını karşılamak üzere haftada bir uçak seferi düzenleyen TSK, 

 askerlerin aileleri ve yakınlarıyla kolayca haberleşebilmeleri için de 

 telefon imkanı sağlıyor. 

  

     -ISAF- 

  

     Birleşmiş Milletler'in 1386 sayılı kararı ve Bonn Anlaşması  

 doğrultusunda 19 aralık 2001'de kurulan ISAF'a Türkiye başından beri  

 destek verdi. ISAF'ın ilk komutasını üstlenen İngiltere komutasına 276 

 personelden oluşan bölük seviyesinde katkı sağlayan TSK, 2. dönemin  

 komutasını 20 Haziran 2002-10 Şubat 2003 tarihleri arasında üstlendi.  

 Bir tabur görev kuvvetiyle Kabil'de görev alan TSK, havaalanının da  

 komutasını yürüttü. Almanya ve Hollanda'nın 10 Şubat-11 Ağustos 2003  

 tarihleri arasında yürüttüğü 3. dönem komutaya da TSK, bir bölük asker 

 ve karargah personeliyle destek verdi. ISAF'ın komutasının Ağustos  

 2003'te NATO tarafından devralınmasından sonra 11 Ağustos 2003-11  

 Şubat 2004 arasında 4. dönem komuta NATO Konseyi'nin siyasi  

 sorumluluğunda, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı Karargahı (SHAPE)  

 ve Müşterek Kuvvet Karargahı/Brussum'ın (CINCNORTH) harekatında  

 yürütüldü. TSK, bu dönemde de benzer seviyede katkıda bulundu. ISAF'ın 

 5. dönem komutası da 11 Şubat-9 Ağustos 2004 tarihleri arasında NATO  



 sorumluluğunda ve Kanada liderliğinde icra edildi. TSK, bu dönemde ise 

 önceki dönemdeki katkısının yanı sıra 1 Haziran 2004'te 3 adet genel  

 maksat helikopterini ISAF komutasına verdi. 

     NATO tarafından yapılan bir çalışma sonucunda, daha önceden  

 NATO'ya tahsis edilmiş olan Dereceli Hazırlık Kuvvetleri  

 karargahlarının bir rotasyon planına göre ISAF'a liderlik yapmaları  

 kararlaştırıldı. Bunun ilk uygulaması olarak da 9 Ağustos 2004'te ISAF 

 6. dönem komutasını EUROCORPS devraldı. TSK, bu dönemde de Azeri ve  

 Arnavut personel dahil 1 piyade bölük timi, istihbarat timi ve Kabil  

 Uluslararası Havaalanı'na katkı sağlayan personel dahil toplam 251  

 personelle görev aldı. 13 Şubat 2005'te ISAF'ın 7. dönem komutasını 6  

 aylığına ikinci defa Türkiye üstlendi. Türkiye'nin 3'üncü  

 kolordusundan sonra bu görevi sırasıyla İtalya, İngiltere, İspanya ve  

 Almanya-Hollanda kolordularının üstlenmesi öngörülüyor. ISAF'ta halen  

 35 ülkeden yaklaşık 9700 personel görev alıyor. 

     ISAF ilk kurulduğunda, görev alanı sadece Kabil ve çevresinde  

 güvenliği sağlamakla sınırlıyken, NATO'nun komutayı devralmasından  

 sonra Ekim 2003'te tüm Afganistan'a genişleme kararı alındı. BM  

 Güvenlik Konseyi'nin 1510 sayılı kararı da buna hukuki çerçeve  

 oluşturdu. ISAF, ABD'nin Sonsuz Özgürlük Operasyonu'na bağlı olarak  

 görev yapan diğer il imar timlerini de komutası altına alma süreci  

 içinde bulunuyor. 

  

     -GENELKURMAY'DAN AFGANİSTAN'A BASIN TURU- 

  

     Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nın Afganistan'daki  

 Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekatı'na katkılarını yerinde  

 göstermek amacıyla bir basın turu düzenliyor. 43 basın mensubunun  

 katılacağı tur kapsamında, bazı açılış törenleri gerçekleştirilecek,  

 devriye görevleri yerinde izlenecek ve faaliyetler hakkında yerinde  

 bilgi alınacak. Basın mensupları, 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak  



 KÇUT komuta devir-teslim törenini de izleyecek. 

     (ES-SRD) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2005-08-03 08:15:00 

 

Yayın Numarası : 105435149 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

TSK, ISAF'IN KOMUTASINI İTALYA'YA DEVREDİYOR... -KABİL'DE KALACAK OLAN TÜRK BİRLİĞİ, 
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Eşref Fahri - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'nin  

 (ISAF-UGYK) VII. dönem komutasını yarın İtalya'ya devredecek.  

     ISAF'ın komutasını 13 Şubat'ta EUROCORPS'tan devralan Türkiye, bu  

 görevi yaklaşık 6 ay yürüttü.  

     Türkiye'nin komutasında diğer dönemlerle karşılaştırıldığında  

 terör olaylarında yüzde 40 oranında azalma görülürken, operasyonlarda  

 binlerce ton patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.  

     TSK, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Ethem Erdağı'nın komutasında,  



 Kabil Çok Uluslu Tugayı (KÇUT) ve Kabil Uluslararası Havaalanı'nın  

 sorumluluğunu da üstlendi. ISAF-VII kapsamında Afganistan'da görev  

 alan 36 ülkeden 8714 personelin yaklaşık 1600'ünü Türk personel  

 oluşturdu. Bu personelin 344'ü ISAF-VII karargahında, 70'i Kabil  

 Havaalanı'nda ve 198'i de diğer birliklerde görev aldı.  

     Afganistan'da görevli Türk personelin dönmesinin ardından önceki  

 dönemlerde olduğu gibi bir Türk birliği Kabil'de İtalya'nın komutası  

 altında görev yapmaya devam edecek. Türk birliği, bundan önceki  

 dönemlerde üstlendiği sorumlulukları yürütecek.  

      

     -AFGAN MİLLİ ORDUSUNA KATKI-  

      

     Afganistan milli ordusunun oluşumuna da katkı sağlayan TSK,  

 ISAF'ın komutası süresince, 130 Afgan personele eğitim verdi. TSK,  

 1452 Afgan personeli de devriye, yakın koruma, idame ve bando  

 konularında yerinde eğitti. Afganistan'da 14 Nisan 2003'te 20 kişilik  

 Türkçe dershanesi ve laboratuvarı açan TSK, bugüne kadar 72 Afgan  

 personeli yetiştirdi.  

     İkinci dil olarak Türkçe'nin okutulduğu Afganistan Kara Harp  

 Okulu'nda halen 12 Türk personel eğitim verirken, 15 Mart 2005'te 120  

 takım öğrenci kıyafeti yine bu okula hibe edildi. Afganistan askeri  

 yargı sisteminin Türk askeri yargı sistemi örnek alınarak  

 yapılandırılması çalışmaları da Mayıs 2005'te başladı. Çalışma, ISAF  

 Adli Müşavirliği tarafından hukuk sistemi reformu çerçevesinde İtalyan 

 ve Afgan yetkililerle koordineli olarak yürütülüyor.  

     Ulaştırma, tahliye, eğitim ve yardım amacıyla 1 Haziran 2004'te  

 görevlendirilen üç adet UH-60 (Skorsky) genel maksat helikopteri de  

 ISAF VII döneminde toplam 170 saat uçuş gerçekleştirdi.  

 Helikopterlerin ISAF VII'nin tamamlanmasıyla Türkiye'ye dönmesi  

 öngörülüyor.  

     TSK tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetleri'ne 1993-2004 yılları  



 arasında 3 milyon 600 bin ABD Doları tutarında giyim yardımı  

 yapılırken, Afganistan Genelkurmay Başkanı'nın talepleri  

 doğrultusunda, giyim, kuşam, silah, mühimmat, telsiz, dürbün ve tıbbi  

 malzemeden oluşan yardımlar da Mayıs 2005'e Afganistan'a sevk edildi.  

      

     -SİVİL ASKER İŞBİRLİĞİ PROJELERİ-  

      

     ISAF VII döneminde sivil-asker işbirliği projelerine harcanan 2  

 milyon 735 bin ABD Doları tutarındaki yardımla da 16 derslikli Atatürk 

 Lisesi inşası, Atatürk Çocuk Hastanesi onarımı ve ek poliklinik  

 inşası, şehir merkezindeki Türk mezarlığının onarımı, Kabil Özgürlük  

 Parkı spor kompleksinin inşası, Atatürk'ün doktoru ve Afganistan'da  

 ilk tıp fakültesinin kurucusu Prof. Kamil Rıfkı Urga Anıtı'nın  

 onarımı, Kabil bölgesinde 10 adet su kuyusu açılması gibi bir çok  

 hizmete öncülük edildi.  

     TSK'ya ait sağlık ünitelerinde de 1071 sivil Afganistanlıya  

 ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç yardımında bulunulurken, poliklinik  

 hizmetleri Kabil'de kalacak Türk birliği tarafından sürdürülecek.  

     ''Radyo Türkiyem'' adıyla yayın yapan Mehmetçik, Türk-Afgan  

 dostluğunu kuvvetlendirmek için 24 saat Türk ve Afgan müziği çalıyor,  

 kültürel ve güncel programlar hazırlıyor. Askeri personelin  

 ihtiyaçlarını karşılamak üzere haftada bir uçak seferi düzenleyen TSK, 

 askerlerin aileleri ve yakınlarıyla kolayca haberleşebilmeleri için de 

 telefon imkanı sağlıyor.  

      

     -ISAF-  

      

     Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 1386 sayılı kararı ve Bonn  

 Anlaşması doğrultusunda 19 Aralık 2001'de kurulan ISAF'a başından beri 

 destek verdi. ISAF'ın ilk komutasını üstlenen İngiltere komutasına 276 

 personelden oluşan bölük seviyesinde katkı sağlayan TSK, 2. dönemin  



 komutasını 20 Haziran 2002-10 Şubat 2003 tarihleri arasında üstlendi.  

 Bir tabur görev kuvvetiyle Kabil'de görev alan TSK, havaalanının da  

 komutasını yürüttü. Almanya ve Hollanda'nın 10 Şubat-11 Ağustos 2003  

 tarihleri arasında yürüttüğü 3. dönem komutaya da TSK, bir bölük asker 

 ve karargah personeliyle destek verdi.  

     ISAF'ın komutasının Ağustos 2003'te NATO tarafından  

 devralınmasından sonra 11 Ağustos 2003-11 Şubat 2004 arasında 4. dönem 

 komuta NATO Konseyi'nin siyasi sorumluluğunda, Avrupa Müttefik Yüksek  

 Komutanlığı Karargahı (SHAPE) ve Müşterek Kuvvet Karargahı/Brussum'ın  

 (CINCNORTH) harekatında yürütüldü. TSK, bu dönemde de benzer seviyede  

 katkıda bulundu. ISAF'ın 5. dönem komutası da 11 Şubat-9 Ağustos 2004  

 tarihleri arasında NATO sorumluluğunda ve Kanada liderliğinde icra  

 edildi. TSK, bu dönemde ise önceki dönemdeki katkısının yanı sıra 1  

 Haziran 2004'te 3 adet genel maksat helikopterini ISAF komutasına  

 verdi.  

     NATO tarafından yapılan bir çalışma sonucunda, daha önceden  

 NATO'ya tahsis edilmiş olan süratli reaksiyon karargahlarının bir  

 rotasyon planına göre ISAF'a liderlik yapmaları kararlaştırıldı. Bunun 

 ilk uygulaması olarak da 9 Ağustos 2004'te ISAF 6. dönem komutasını  

 EUROCORPS devraldı. TSK, bu dönemde de Azeri ve Arnavut personel dahil 

 1 piyade bölük timi, istihbarat timi ve Kabil Uluslararası  

 Havaalanı'na katkı sağlayan personel dahil toplam 251 personelle görev 

 aldı. 13 Şubat 2005'te ISAF'ın 7. dönem komutasını 6 aylığına ikinci  

 defa Türkiye üstlendi. Türkiye'nin 3'üncü kolordusundan sonra bu  

 görevi devralan İtalya'dan sonra İngiltere'nin komutayı alması  

 öngörülüyor.  

     ISAF ilk kurulduğunda, görev alanı sadece Kabil ve çevresinde  

 güvenliği sağlamakla sınırlıyken, NATO'nun komutayı devralmasından  

 sonra Ekim 2003'te tüm Afganistan'a genişleme kararı alındı. BM  

 Güvenlik Konseyi'nin 1510 sayılı kararı da buna hukuki çerçeve  

 oluşturdu. Şu anda Afganistan'ın yüzde 50'sinden sorumlu olan ISAF,  



 ABD'nin Sonsuz Özgürlük Operasyonu'na bağlı olarak ülkenin güney ve  

 doğusundaki birlikleri de komutası altına alma süreci içinde  

 bulunuyor.  

     Yakın gelecekte Afganistan'da dönüşümlü olarak görev alan NATO  

 süratli reaksiyon kolorduları ile ABD liderliğindeki koalisyon  

 güçlerinin ISAF bünyesinde toplanması öngörülürken, 5 bölge şeklinde  

 yürütülecek harekatta Türkiye, Kabil ve çevresinin sorumluluğuna talip 

 oldu.  

     (ES-FK) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

------------------------------------------------------ 
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AFGANİSTAN'DA GÖREV ALAN TÜRK BİRLİĞİNİ KARŞILAMA TÖRENİ... -ISAF-VII HAREKATINI 

TAMAMLAYARAK TÜRKİYE'YE DÖNECEK OLAN BİRLİK VE PERSONEL İÇİN YARIN KARŞILAMA TÖRENİ 

DÜZENLENECEK -TÖRENE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL ÖZKÖK, KUVVET KOMUTANLARI VE 

JANDARMA G 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'nin (ISAF-UGYK) VII. harekatını tamamlayarak  



 Türkiye'ye dönecek olan birlik ve personel yarın düzenlenecek törenle  

 karşılanacak. 

     Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya  

 göre, Ankara Garnizon Komutanlığı'ndaki törene, Genelkurmay Başkanı  

 Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar  

 Büyükanıt, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, Hava  

 Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına ile Jandarma Genel  

 Komutanı Orgeneral Fevzi Türkeri katılacak. 

     ISAF Komutanı Korgeneral Ethem Erdağı, bugün Kabil'de düzenlenen  

 törenle görevi İtalyan Korgeneral Mauro Del Vecchio'ya devretti. 

     ISAF'ın komutasını 13 Şubat'ta EUROCORPS'tan devralan Türkiye, bu  

 görevi yaklaşık 6 ay yürüttü. 

     TSK, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Ethem Erdağı'nın komutasında,  

 Kabil Çok Uluslu Tugayı (KÇUT) ve Kabil Uluslararası Havaalanı'nın  

 sorumluluğunu da üstlendi. ISAF-VII kapsamında Afganistan'da görev  

 alan 36 ülkeden 8714 personelin yaklaşık 1600'ünü Türk personel  

 oluşturdu. Bu personelin 344'ü ISAF-VII karargahında, 70'i Kabil  

 Havaalanı'nda ve 198'i de diğer birliklerde görev aldı. 

     (ES-MES) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

------------------------------------------------------ 
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GENELKURMAY'DA BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (3) -GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: -''TÜRKİYE, 

BM VE NATO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BÖLGEDEKİ MİLLİ MENFAATLERİ, 

DOST VE KARDEŞ ÜLKE AFGANİSTAN İLE TARİHİ İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA ISAF'A AKTİF KATKIDA B 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin, BM ve NATO kapsamındaki uluslararası yükümlülükleri, 

bölgedeki milli  

 menfaatleri, dost ve kardeş ülke Afganistan ile tarihi ilişkileri  

 kapsamında, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne (ISAF) aktif  

 katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin Kabil Bölge  

 Komutanlığı'nı Nisan-Aralık 2007 döneminde üsleneceğini bildirdi.     

     Genelkurmay Başkanlığı'ndaki basın bilgilendirme toplantısının  

 ''Afganistan'da İcra Edilen Hareket ve Türkiye'nin Katkıları'' konulu  

 bölümünde, NATO'nun Afganistan'a yönelik yeni harekat planına göre,  

 Türkiye'nin gelecek dönemde üç önemli faaliyette bulunacağı, bunların  

 Kabil Bölge Komutanlığı, Vardak Bölgesel İmar Ekibi ile Harekat  

 Yönlendirme ve İrtibat Timleri olduğu belirtildi. 

     Kabil Bölge Komutanlığı'nın, Türkiye, Fransa ve İtalya'nın  

 müşterek liderliğinde Ağustos 2006'da oluşturulacağı ifade edilen  

 açıklamada, komutanlığın ISAF görevinin yanı sıra Kabil'de Afgan  

 hükümetine güvenlik ve yeniden yapılanma konularında yardımcı olacağı  

 kaydedildi. Açıklamada, tugay seviyesindeki birliğe her üç ülkenin de  

 birer tabur tahsis edeceği ve yeterince muhabere ve lojistik destek  

 birliği bulunduracağı belirtildi. 

     Açıklamada, şöyle denildi: 

     ''Kabil Bölge Komutanlığı'na 8'er aylık dönemler halinde sırasıyla 

 Fransa (Ağustos 2006-Nisan 2007), Türkiye ve İtalya'nın (Aralık  



 2007-Ağustos 2008) tuğgeneral rütbesinde komutan görevlendirmesi, bu  

 kapsamda Nisan-Aralık 2007 döneminde Kabil Bölge Komutanlığı'na  

 Türkiye'nin bir tuğgeneral görevlendirmesi planlanmaktadır. 

     Vardak Bölgesel İmar Ekibine ilişkin çalışmalar, Dışişleri  

 Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Vardak, Kabil  

 Vilayeti'nin 30 kilometre batısında bir ildir. İmar ekibinde sivil ve  

 askeri personel birlikte görev yapacaktır. Görevleri, idari ve yargı  

 sisteminin değiştirilmesi, Afgan polisinin eğitimi, imkan ve  

 kabiliyetlerinin artırılması, altyapı, bayındırlık ve sosyal alanlarda 

 halkın yaşam koşullarını artırıcı faaliyetler icra etmektir. 

     Türkiye'nin 3. önemli faaliyeti, bir Afgan piyade taburuna milli  

 olarak, bir Afgan kolordu ve tugay karargahlarına ise Fransa ve İtalya 

 ile 3'er kişilik birer tim görevlendirmek olacaktır. Harekat  

 yönlendirme ve irtibatlandırma timleri, Kabil'de Afgan güvenlik  

 güçlerinin ISAF kapsamındaki faaliyetlere yönelik eğitimlerine katkı  

 sağlayacak.'' 

      

     -900 PERSONEL GÖREV ALACAK- 

      

     Açıklamada, şu anda Türkiye'nin öncülüğünde kurulan ve merkezi  

 Romanya'da bulunan Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) Kabil'de  

 Ağustos ayına kadar görev aldığı, TSK'nın bu tugaya 19 karargah  

 personeli ve 27 kişilik muhabere takımı ile destek verdiği, bir piyade 

 bölüğünün de halen bölgede görev yaptığı kaydedildi. 

     Açıklamada, bu gelişmeler paralelinde Türkiye'nin Afganistan'a  

 daha 640 personel görevlendirerek personel sayısını 900'e  

 yükselteceği, ISAF genelinde ise gönderilecek 6 bin personelle sayının 

 15 bine çıkacağı bildirildi. Açıklamada, ''Türkiye, BM ve NATO  

 kapsamındaki uluslararası yükümlülükleri, bölgedeki milli menfaatleri, 

 dost ve kardeş ülke Afganistan ile tarihi ilişkileri kapsamında ISAF'a 

 aktif katkıda bulunmaya devam edecektir'' denildi. 



      

     -''KABİL'E YOĞUNLAŞTIK''- 

      

     Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Harekat 

 Başkanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, Türkiye'nin ISAF'ın komutasını  

 tekrar alıp almayacağı sorusu üzerine, NATO'nun yüksek hazırlıklı 6  

 kolordusunun bir rotasyon çerçevesinde bu görevi yürüttüklerini  

 söyledi. Korgeneral Kalyoncu, ''Sıra gelirse almamız söz konusu  

 olabilecek. Ancak, biz faaliyetlerimizi şu anda Kabil'e yoğunlaştırmış 

 durumdayız'' dedi. 

     Korgeneral Kalyoncu, Vardak İmar Ekibi ile ilgili soruyu  

 yanıtlarken de bu ekibin asker olmayan yaklaşık 60-70 personelden  

 oluşacağını, ekibin sonbahara kadar Vardak'ta konuşlandırılmasının  

 planlandığını bildirdi. 

     Afganistan'da terörle mücadelede ne kadar başarılı olunduğu sorusu 

 üzerine ise Korgeneral Kalyoncu, ''Terörle mücadele, sabır gerektiren  

 bir konu. Taliban ve El Kaide'de ne kadar başarılı olunduğunu  

 izliyoruz. Bu birden bitecek bir harekat değil. Ancak, Kabil ve  

 çevresinde halkın yaşam seviyesinin yükseldiğini görüyoruz'' diye  

 konuştu. 

      

     -ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ PROJESİ- 

      

     Toplantının, ''Entegre Sınır Yönetimi Projesi'' konulu bölümünde  

 ise AB müktesebatında, ''sınırların kontrolü ve güvenliğinin  

 sağlanması görevinin, Adalet ve İçişleri alanında yer aldığı ve tek  

 çatı altında toplanmış, bu konuda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan 

 ve askeri olmayan bir teşkilat tarafından yerine getirilmesinin  

 öngörüldüğü'' belirtildi. 

     Türkiye'nin gelecekteki sınır yönetimine ilişkin İçişleri  

 Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde çalışmaların, 2002 yılında  



 başlatıldığı anımsatılan açıklamada, ''Türkiye açısından göz önünde  

 tutulması gereken önemli bir husus var. Türkiye'nin sınır  

 özelliklerinin herhangi bir AB üyesinden oldukça farklı oluşu''  

 denildi. 

     Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları esnasında ülke  

 hudutlarında AB uzmanlarının incelemelerde bulunduğu belirtilen  

 açıklamada, incelemeler öncesinde AB uzmanlarınca sınır yönetiminin  

 tek bir sivil teşkilat tarafından yapılmasının tavsiye edildiği, ancak 

 incelemeler sonrasında AB makamlarının da sınırların kontrolünün  

 güçlüğü konusunda ikna oldukları kaydedildi. 

     Genelkurmay Başkanlığı tarafından ''olumlu'' görüş verilen Ulusal  

 Eylem Planı'nın 27 Mart 2006'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  

 tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, plana göre Türkiye'nin  

 tüm sınırlarının güvenliğini, İçişleri Bakanlığı'nın yerine  

 getireceği, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki sistemin nasıl  

 kurulacağına da siyasi otoritenin karar vereceği anlatıldı. 

     Yeni teşkilatın görevlerinin de ''kaçakçılık ve yasadışı  

 geçişlerle mücadele, hudut kapılarının güvenliği ile yolcu ve pasaport 

 kontrolü, sınır dışı işlemlerini yürütmek, sınırların güvenliğiyle  

 ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin görevleri yapmak, Türkiye  

 hükümetinin göç ve vatandaşlık politikasını uygulamak ve yönetmek,  

 yasadışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek, sınır  

 güvenliğinde uluslararası işbirliğini geliştirmek, genel suçlularla  

 mücadelede kolluk birimlerine yardımcı olmak'' şeklinde belirlendiği  

 kaydedildi. 

      

     -SINIR POLİSİ- 

      

     Açıklamada, şöyle denildi: 

     ''Sınır yönetiminde görev ve yetki devrinin, AB'ye tam üyelik  

 müzakereleri gelişmelerine paralel olarak yapılması gerekmektedir.  



 Görev ve yetki devrinden sonra ülke güvenliği bakımından uygun  

 görülmesi halinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel  

 Komutanlığı birlikleri de sınır güvenliğini takviye amaçlı  

 görevlendirilebilecek, yapılacak protokoller çerçevesinde sınır  

 güvenliği bakımından TSK, İçişleri Bakanlığı'na yardımcı olacaktır.  

 TSK, görev yetki devrinden sonra da savunma ihtiyaçları bakımından  

 lüzum görülen sınır bölgelerinde tertiplenebilecektir. 

     Bu bağlamda kurulması öngörülen birim, 'sınır polisi' niteliğinde  

 görevin gerektirdiği hafif silahlarla donatılmış, sınır gözetim ve  

 kontrolüne ilişkin görev ve sorumlulukları üstlenen bir yapıda  

 olacaktır. Bu birimin teşkili, yeni bir 'ordu benzeri güç' kuruluyor  

 anlamına gelmemektedir. Sınırlarımızın tümünde görev ve yetkilerin  

 tamamlanması, kolay olmayan ve uzun zaman gerektiren bir süreçtir. AB  

 müzakerelerindeki gelişmelere bağlı olarak şu aşamada en erken  

 2014'ten sonra başlanması öngörülen görev yetki devri, kademeli olarak 

 gerçekleştirilecektir.'' 

      

     -''TSK'NIN SINIRLARDAN ARINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL''- 

      

     Gazetecilerin, ''Görev devri, TSK'da personel tasarrufu sağlayacak 

 mı?'' sorusu üzerine, Korgeneral Kalyoncu, sürecin uzun olduğunu  

 belirterek, ''TSK, dinamik bir yapı içinde. Kendi teşkilatımızı ve  

 personel mevcutlarımızı sürekli sorgulayan, uzun vadeli insan  

 yetiştirme planları olan bir kurumuz. Bunlar gündeme gelmeden  

 özellikle Batı sınırlarımızda birliklerimizi azaltmıştık. Bu yeni  

 süreç de sadece sınır birlikleri açısından değil, TSK'nın insan gücü  

 yetiştirme planlarında mutlaka dikkate alınacaktır'' diye konuştu. 

     Korgeneral Kalyoncu, bu yapının etkin bir sınır güvenliği sağlayıp 

 sağlamayacağı sorusunu yanıtlarken de, AB'nin kendine göre kuralları  

 olduğunu, bu müktesebat kapsamında çalışmalar yapıldığını ifade etti.  

 Kalyoncu, ''Bu yapının kurulması demek, TSK ve diğer emniyet  



 güçlerinin tamamen bu işten ayrıldığı anlamında değil. Devletin bütün  

 kurumları birbiriyle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürecek.  

 TSK'nın tamamen arınması söz konusu değil, gerektiği zaman sınır  

 birliklerine yardım edeceğiz. Çünkü konu, doğrudan güvenlikle ilgili  

 bir konu. AB müktesebatında da bu tür faaliyetlerden bizi alıkoyan  

 herhangi bir madde veya anlayış yok'' dedi. 

      

     -''IRAK'A SAĞLANAN EĞİTİM DESTEĞİ''- 

      

     Toplantıda, ''Türkiye Tarafından Irak'a Sağlanan Eğitim Desteği''  

 başlıklı sunumda ise Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 8 Haziran  

 2004 tarihli kararı ve NATO'nun İstanbul Zirvesi'nin 28 Haziran 2004  

 tarihli Irak bildirisi gereği, Irak güvenlik kuvvetlerine eğitim  

 desteği sağladığı kaydedildi. 

     NATO'nun katkıları kapsamında Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet  

 Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın 10-14 Ekim 2005'teki toplumsal olaylara 

 müdahale kursuna 24 Iraklı sivil ve askeri personelin, 21-26 Ekim  

 2005'teki iç güvenlik harekatı kursuna da 22 personelin iştirak ettiği 

 belirtildi. Açıklamada, 5-9 Haziran 2006 tarihleri arasında icra  

 edilecek iç güvenlik kursuna da 45 Iraklı personelin davet edildiği  

 bildirildi. 

     TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 4 kursa  

 toplam 9 Iraklı personelin katıldığı, 2006 yılında planlanan 3 kursa  

 ise Iraklı personelin katılımının beklendiği, buna ek olarak 4 Türk  

 subayının NATO Irak Eğitim Timi karargahında görev yaptığı kaydedildi. 

     Korgeneral Kalyoncu, sorular üzerine, Iraklı subayların TSK'ya ait 

 eğitim kurumları ve birliklerde eğitim görmediğini, bu faaliyetlerin  

 sadece NATO kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Korgeneral Kalyoncu,  

 ''Böyle bir talep de bu safhada yok'' dedi. 

     Toplantı öncesinde, savunma muhabirleri, Genelkurmay 2. Başkanı  

 Orgeneral Işık Koşaner, Korgeneral Kalyoncu, Genelkurmay İstihbarat  



 Başkanı Korgeneral Aslan Güner ve ilgili komutanlarla bir süre sohbet  

 etti.  

     (Bitti) 

     (ES-HLD) 
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TÜRK ASKERİNE AFGANİSTAN'DA YENİ GÖREV  

 

Spot 

------------------------------------------------------ 
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Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK/ISAF) harekatı kapsamında Türkiye, Fransa ve İtalya'nın 

müşterek 

 liderliğinde oluşturulacak olan Kabil Bölge Komutanlığı, 6 Ağustos'ta  

 göreve başlayacak. 

     Kabil Bölge Komutanlığında Türkiye, Fransa ve İtalya'nın birer  

 piyade taburu ile katılması öngörüldüğünden, halen Afganistan'da görev 

 yapmakta olan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tabur  

 seviyesine çıkarılacak. Şu anda 260 personelle Afganistan'da görev  



 alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni görevlendirilecek 640  

 personelle asker sayısını 900'e yükseltecek. 

     Kabil Bölge Komutanlığı sekizer aylık dönemler halinde sırasıyla  

 Fransa (Ağustos 2006-Nisan 2007), Türkiye (Nisan 2007-Aralık 2007) ve  

 İtalya (Aralık 2007-Ağustos 2008) tarafından yürütülecek. 

     NATO'nun Afganistan'a yönelik yeni harekat planına göre, Türkiye  

 gelecek dönemde üç önemli faaliyette bulunacak. 

     Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı görevinin yanı sıra, Vardak'ta  

 Bölgesel İmar Ekibi ile faaliyet yürütecek. Ayrıca, ''harekat  

 yönlendirme ve irtibat timleri oluşturarak Afgan ordusuna destek  

 verecek.  

     Kabil Bölge Komutanlığı, ISAF görevinin yanı sıra Kabil'de Afgan  

 hükümetine güvenlik ve yeniden yapılanma konularında yardımcı olacak.  

 Tugay seviyesindeki birliğe her üç ülke birer taburun yanı sıra  

 yeterince muhabere ve lojistik destek birliği de tahsis edecek. 
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MEHMETÇİĞİN ULUSLARARASI GÖREVLERİ... -ULUSLARARASI BARIŞIN SAĞLANMASI AMACIYLA, 63 

BİN 686 TÜRK ASKERİ, BUGÜNE KADAR 13 KEZ YURT DIŞINDA GÖREV YAPTI   
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Uluslararası barışın sağlanması amacıyla, BM VE NATO kararlarıyla, 63 bin 686 Türk askerinin, bugüne 

kadar 13 kez yurt dışında  

 görev yaptığı bildirildi. Halen Kabil, Bosna-Hersek, Kosova, Letonya'da 1045  

 asker görev yapıyor. 

      AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, NATO ve BM'nin kararları  

 doğrultusunda Türkiye, TBMM'dan çıkan yasalarla birçok ülkeye asker gönderdi. 

      Dünya barışının korunmasına yönelik BM barışı koruma faaliyetlerine  

 Türkiye'nin katkısı, 1950 yılında Kore Savaşı ile başladı. Daha sonra Somali,  

 Bosna Hersek, Adriyatik Denizi, Arnavutluk, İran-Irak, Kuveyt, Doğu Timor,  

 Gürcistan ve Afganistan'da görev aldı. 

      Verilen görevleri başarıyla yerine getiren Türk askerleri, halen Kabil,  

 Bosna Hersek, Kosova ve Letonya'da görev yapıyor. 

       

      -TÜRK ASKERİNİN ALDIĞI GÖREVLER- 

       

      -Tugay seviyesindeki bir birlikle Kore Savaşı'na katılan TSK, 1950 yılında  

 başladığı görevini 1953'de başarıyla tamamladı. Kore'de, BM'nin kararı uyarınca  

 TBMM'nin aldığı karara dayanarak, dönüşümlü olarak toplam 52 bin Türk askeri  

 görev aldı. 

      -Somali'de, 1993-1994 yıllarında düşmanlıkların durdurulması ve insani  

 yardım harekatı için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla Ümit Operasyonu adı  

 altında icra edilen insani yardım ve barışı koruma harekatında, 1 mekanize bölük  

 (300 asker) görev aldı. 

      -Bosna-Hersek'te, United National Profor (UNPROFOR) Harekatına görev kuvveti  

 olarak 1464 kişi, 18 uçak, Ağustos 1993'ten Aralık 1995'e kadar görev yaptı. Daha  

 sonra NATO harekatı olarak 1995'ten Aralık 2004'e kadar bir tugay görev yaptı. 

      -Mehmetçik, eski Yugoslavya hava sahasının kontrolü için tesis edilen ''Deny  



 Flight'' harekatına ise İtalya'da konuşlandırdığı bir F-16 filosuyla katıldı. 

      -Adriyatik Denizi'nde düzenlenen SHARPGUAR harekatına (NATO harekatı) Temmuz  

 1992'den Ekim 1996'ya kadar Türkiye'den 18 firkateyn, muharip gemi, 2 denizaltı,  

 4 akaryakıt gemisi ve yaklaşık 5 bin personel katıldı. 

      -Arnavutluk'ta yaşanan olaylar üzerine, bu ülkeye yapılacak insani  

 yardımların dağıtılması amacıyla başlatılan ALBA Harekatı, Nisan 1997'den Ağustos  

 1997'ye kadar devam etti. Harekata, Türkiye'den, 779 kişiden oluşan 1 deniz  

 piyade tabur kuvveti katıldı. 

      -İran-Irak Harekatında, dönemler halinde 10'ar askerî personel, BM  

 harekatına katıldı. 

      -Kuveyt'te Irak'ın saldırısından sonra, BM Harekatı olarak, dönemler halinde  

 75 Türk askeri görev yaptı. 

      -Doğu Timor'da, Şubat 2000'den Mayıs 2004'e kadar dönemler halinde 8 subay  

 görev yaptı. 

      -Gürcistan'da, AGİT Harekatı olarak, Şubat 2000'den Aralık 2004'e kadar 10  

 subay görev aldı. 

      -Afganistan'da, Uluslararası Güvenlik ve Yardım Harekatı olarak 2002'den  

 2005'e kadar 3 bin 350 asker görev yaptı. 

      -Son olarak AB tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyetinde 30 Temmuz 2006'da  

 yapılan seçimlerde, bölgedeki BM Çokuluslu Barış Gücü'ne destek vermek amacıyla  

 15 askeri personel görev aldı. 

      -Makedonya'daki silahlı militanları silahsızlandırmak için NATO'nun Ağustos  

 2001'de başlatılan Essential Harvest harekatı için oluşturulan çokuluslu tugaya,  

 Türkiye, bir bölük timi ile Ağustos ve Ekim 2001 tarihleri arasında katıldı. 

       

      -DEVAM EDEN GÖREVLER- 

       

      Halen 4 Mayıs 2006'dan beri, Kabil Çokuluslu Tugayı SEEBRIG de dahil olmak  

 üzere Kabil'de 260 Türk askeri görev yapıyor. 

      Önce BM harekatı olarak başlayan ve daha sonra AB harekatı olarak Bosna  

 Hersek'te devam eden ALTHEA harekatında 300 kişi bulunuyor. 



      Kosova'da, NATO-Sofa Anlaşması gereğince 400 kişi görev yapıyor. 

      Letonya'da ise 4 F-16 uçağı, 85 personeliyle görev yapıyor. 

       

      -KATRINA KASIRGASI, PAKİSTAN DEPREMİ- 

       

      Mehmetçik, askeri görevlerinin yanı sıra dünyada yaşanan doğal afetler  

 sonrasında da uluslararası operasyonlarda görev alıyor. 

      Katrina Kasırgası sonrası NATO'nun insani yardım amaçlı ABD'ye desteği  

 kapsamında 30 Eylül-8 Ekim 2005 tarihleri arasında, bir C-130 uçağı  

 görevlendirildi 

      Pakistan'da yaşanan 8 Ekim 2005 depreminin ardından bölgeye gönderilen  

 yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla bölgeye  

 aktarıldı. 

      Aynı zamanda iki hava üssü, İleri Lojistik Merkezi olarak, iki C-130 Kargo  

 uçağı NATO'nun hava köprüsü için ve gerektiğinde kullanılmak üzere bir firkateyn,  

 NATO deniz köprüsü için tahsis edildi. 

      (EHK-SA-FUN) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2006-08-31 12:26:00 

 

Yayın Numarası : 105650545 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

BAŞBAKAN ERDOĞAN, ULUSA SESLENDİ: (2) -''BÜYÜK DÜŞÜNEMEYENLER, TÜRKİYE'Yİ DE, TÜRK 

ORDUSUNU DA HAFİFE ALDIKLARINI ARTIK FARK ETMELİDİR. ÖZELLİKLE DE DEVLETİMİZİN MİLLETİYLE, 

ORDUSUYLA AYNI ANDA PEK ÇOK FONKSİYONU BİRDEN İCRA EDEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEK KABUL 

EDİLEMEZ'' -''GÖNDERİLECEK GÜÇ, BARIŞI KORUMAKLA GÖREVLENDİRİLMİŞTİR, YOKSA OLMAYAN 



BİR BARIŞI TESİS ETMEYECEKTİR. YANİ SAVAŞAN BİR GÜÇ, MUHARİP BİR GÜÇ DE OLMAYACAKTIR '' -

''HİZBULLAH, LÜBNAN'IN EGEMENLİK SORUNUDUR VE LÜBNAN HÜKÜMETİNİN MUHATABIDIR. 

DOLAYISIYLA HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI GİBİ BİR GÖREV DE BM BARIŞ GÜCÜ İÇİN SÖZ 

KONUSU DEĞİLDİR VE OLMAYACAKTIR'' -''MEHMETÇİĞİN BARIŞI KORUMA MİSYONLARINDA GÖREV 

YAPMASI BUGÜNE KADAR TERÖRLE MÜCADELEMİZDE BİR ZAAF OLUŞTURMADIĞI GİBİ BUNDAN 

SONRA DA OLUŞTURMAYACAKTIR'' -''DÜN AFGANİSTAN'A ASKERİMİZİ GÖNDERİRKEN TÜRKİYE'DE 

TERÖRLE MÜCADELEMİZ YOK MUYDU?'' -''ORDUMUZ GÜÇLÜDÜR, HER BİR CEPHEDE ÜZERİNE 

DÜŞENİ DE RAHATLIKLA YAPACAK GÜÇ VE KABİLİYETTEDİR'' -''GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN GEREKLİ 

GÖRDÜĞÜMÜZ HER ADIMI, EN İYİ ZAMANLAMAYLA ATMAKTA ASLA TEREDDÜT ETMEYİZ. DOST VE 

KOMŞU ÜLKELERDEN DE, TUTARLI VE TAVİZSİZ BİR TAVIR SERGİLEMELERİNİ, TERÖRE GÜVENLİ 

SIĞINAK İMKANI TANIMAMALARINI BEKLİYORUZ'' -''BM ÇERÇEVESİNDEKİ BİR BARIŞI KORUMA 

MİSYONUYLA TERÖRLE MÜCADELE KONULARINI KARŞILAŞTIRMAK YA DA BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK 

VAHİM BİR YANLIŞLIK OLUR'' -ERDOĞAN, LÜBNAN'A ASKER GÖNDERİLMESİ İÇİN GÜNDEME 

GETİRİLEN BÜTÜN ŞARTLARIN OLUŞTUĞUNU SÖYLEDİ  Dikkat! Bu haber, program televizyonda 

yayınlanıncaya kadar ambargoludur.  
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Büyük düşünemeyenler, Türkiye'yi de, Türk Ordusunu da hafife 

aldıklarını artık fark  

 etmelidir. Özellikle de devletimizin milletiyle, ordusuyla aynı anda pek çok  

 fonksiyonu birden icra edemeyeceğini düşünmek kabul edilemez'' dedi. 

      Başbakan Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan ''Ulusa Sesleniş''  

 konuşmasında, Lübnan'a asker gönderme ile ilgili yaptığı değerlendirmelere devam  

 etti. Birleşmiş Milletler'in bu süreçte mutlaka güçlendirilmesi gerektiğine  

 inandıklarını vurgulayan Erdoğan, bu nedenle, hafta başında toplanan Bakanlar  

 Kurulunda BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, Lübnan'a asker gönderme  

 konusunu bütün yönleriyle değerlendirdiklerini ifade etti. 

      Lübnan'da görev yapacak BM Gücü'ne destek sağlama konusunda prensip kararı  

 aldıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, ''İlgili bütün kurumlarımızla görüşmek  

 suretiyle, bunu bütün bakan arkadaşlarımla paylaşmak suretiyle bu karara vardık''  

 dedi. 



      Hükümetin bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki talebinde  

 bulunacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: 

      ''Hatırlarsınız, biz başından beri belli şartların oluşması halinde bu güce  

 katkı vermeyi değerlendireceğimizi ifade ettik. 

      Birinci şartımız, BM Güvenlik Konseyi kararının alınmasıydı. İkinci  

 şartımız, ateşkesin ilan edilmesiydi, çatışmaların durdurulmasıydı. Üçüncü  

 şartımız da tarafların katkımızı olumlu karşılamasıydı. 

      Şu anda bunların hepsi gerçekleşmiş durumda. 

      Bakınız, Avrupa Birliği, 7 bin askerini gönderme kararını verdi. 

      Bunun yanında Lübnan başbakanı sürekli olarak arıyor, görüşüyoruz, ben  

 arıyorum, görüşüyoruz ve Türkiye'nin muhakkak kardeşlerimiz olarak burada  

 bulunması gerekir diyor. 

      Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, İtalya'sıyla  

 defaatle kendileriyle görüştüm. 

      Sayın Chirac'la görüştüm, Sayın Merkel'le görüştüm, Sayın Prodi'yle  

 görüştüm. 

      Kesinlikle Türkiye'nin bir yüzü Avrupa'ya bakıyor, bir yüzü İslam Dünyası'na  

 bakıyor. 

      Muhakkak Türkiye'nin de burada bulunması gerekir diyorlar ve biz de başta BM  

 Genel Sekreteri Annan olmak üzere kendileriyle de bunları konuştuk.'' 

       

      -''HİÇBİRİ TÜRKİYE'Yİ BİZ BURADA İSTEMİYORUZ DEMEDİ''- 

       

      BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a, İslam Konferansı Örgütü'nün Malezya  

 Zirvesine katılan Malezya başta olmak üzere Endenozya, Bangladeş, Nepal, Brunei  

 ve Pakistan'ın da Lübnan'da bulunmasının tarafları çok daha rahatlatacağını  

 söylediğini bildiren Erdoğan, Annan'ın da bu öneriye karşı olumlu yaklaşımda  

 bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

      ''Gönderilecek güç, barışı korumakla görevlendirilmiştir, yoksa olmayan bir  

 barışı tesis etmeyecektir. Yani savaşan bir güç, muharip bir güç de olmayacaktır. 

      Bundan önce de buna benzer bazı ifadeler hep kullanıldı. İşte savaşın içine  



 mi atıyoruz, ateşin içine mi atıyoruz, burada böyle bir şey söz konusu değil.  

 Bakınız, ben Dışişleri Bakanımı bölgeye gönderdim. Biz bunları Türkiye'den  

 seyretmiyoruz, izlemiyoruz. Sadece televizyon yayınlarıyla, sadece gazete  

 haberleriyle karar vermiyoruz. 

      Bizzat Dışişleri Bakanımı geniş bir heyetle oraya gönderdim ve bizzat  

 Dışişleri Bakanım, Başbakanlarla, bölgede, Dışişleri Bakanlarıyla ilgili kurum  

 yetkilileriyle görüşmeler yaptıktan sonra heyetini de orada bıraktı. 

      Ve heyet çalışmalar yaptı ve bu raporlar da bize geldi.Gerek Sayın  

 Sinyora'yla bölgede görüşmeler yapıldı, Sayın Mahmud Abbas'la bölgede görüşmeler  

 yapıldı. 

      Aynı şekilde Olmert'le bölgede bizzat gidip görüşme yapıldı. 

      Daha sonra Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad'la görüşmeler yapıldı ve  

 bunun yanında muhalefet gruplarıyla onların liderleriyle de görüşmeler yapıldı ve  

 hiç biri 'Türkiye'yi biz burada istemiyoruz' demediler. 'Biz Türkiye'yi burada  

 görmek istiyoruz ve Türkiye'nin burada olması bizi çok daha rahatlatacaktır'  

 dediler. 

      Ne yazık ki, gerçekleri çarpıtmak suretiyle bu konularda zihinleri  

 bulandırmak isteyenler var. 

      Bir kez daha açık ve net söylüyorum; Hizbullah, Lübnan'ın egemenlik  

 sorunudur ve Lübnan hükümetinin muhatabıdır. Dolayısıyla Hizbullah'ın  

 silahsızlandırılması gibi bir görev de BM barış gücü için söz konusu değildir ve  

 olmayacaktır.'' 

       

      -ULUSLARARASI BARIŞI KORUMA MİSYONLARI- 

       

      Muhalefetin bilinçli olarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiği bir başka hususun  

 da Türk askerinin ilk kez bir uluslararası barış misyonunda görev alacakmış gibi  

 bir izlenim oluşturulması olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilk kez  

 uluslararası bir barış misyonuna destek vermediğini ve Mehmetçiğin dünyanın  

 farklı bölgelerinde 28 ayrı misyonda bugün rol üstlenmiş durumda olduğunu ifade  

 etti. 



      Uluslararası barışı koruma misyonlarına bugüne kadar toplam 10 binden fazla  

 askeri personelle katkıda bulunulduğunu kaydeden Erdoğan, bu misyonlarda bini  

 aşkın sivil polis ve jandarmanın görev yaptığını, 250 civarında subayın da  

 gözlemci ve danışman olarak yer aldığını dile getirdi. 

      Halen gerek BM, gerekse  NATO, AB ve AGİT  tarafından yürütülen barış  

 operasyonlarına asker ve sivil polis katkısında bulunulduğunu ve ayrıca lojistik  

 destek sağlandığını belirten Erdoğan, hava ve deniz unsurlarının da bu  

 misyonlarda rol aldığını söyledi. 

       

      Başbakan Erdoğan, bugün Türkiye'nin BM çerçevesinde, Avrupa, Asya ve Afrika  

 kıtalarında, Bosna ve Kosova'dan, Liberya'ya, Fildişi Sahilleri'ne, Kongo, Sierra  

 Leone, Timor ve Gürcistan'a kadar pek çok ülkede, barışı koruma operasyonlarında  

 245 sivil polis ve 8 subayla yer aldığını ifade etti. 

      NATO çerçevesindeki birçok operasyona da askeri katkılar sağlandığını  

 kaydeden Erdoğan, Kosova'da 12 Haziran 1999'dan bu yana devam eden KFOR askeri  

 harekatında bugün 410 kişilik bir taburun, Saraybosna, Üsküp ve Tiran  

 karargahlarında Türk personelin, Irak Eğitim Misyonu karargahında Türk  

 subaylarının bulunduğunu anlattı.NATO'nun Afganistan'daki ISAF harekatı  

 liderliğini Türkiye'nin Haziran 2002'den bu yana iki kez üstlendiğini hatırlatan  

 Erdoğan, Afganistan'da bugün hala 249 personelin bulunduğunu ifade etti. 

      Ağustos 2006'dan itibaren Kabil Bölge Komutanlığının iki yıllık bir süre  

 için Fransa ve İtalya ile müştereken üstlenildiğini kaydeden Başbakan Erdoğan,  

 Türkiye'nin Avrupa Birliği çerçevesindeki barışı koruma harekatlarına da 400  

 civarında askeri personel, 51 jandarma ve polisle katıldığını söyledi. 

      Erdoğan, Bosna-Hersek'teki AB misyonunda 400'e yakın askeri personel ve 46  

 kişilik jandarma timiyle yer alınıldığını hatırlatarak, Kosova, Makedonya,  

 Sırbistan-Karadağ, Gürcistan ve Arnavutluk'taki AGİT Alan Misyonlarına da katkıda  

 bulunulduğunu dile getirdi. 

      Erdoğan, El-Halil'deki Geçici Mevcudiyet'e gözlemci subaylarla, Sudan'daki  

 Afrika Birliği Misyonuna da bir C-130 uçağıyla katılınıldığını ifade etti. 

       



      -''TÜRKİYE, ARTIK O ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR''- 

       

      Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasına şöyle devam etti: 

      ''Türkiye, artık o eski Türkiye değildir. Türkiye, BM sisteminde söz sahibi  

 bir ülkedir. 

      İnsan potansiyeli, ekonomik büyüklüğü, güçlü ordusu ve devlet tecrübesiyle  

 hem bölgesinde hem de dünyada bir istikrar unsurudur. 

      Türkiye artık yönlendirilen, maruz kalan bir devlet değil, küresel  

 politikaların oluşturulmasında rol oynayan önemli bir aktördür. Her zaman  

 söylüyorum, Türkiye artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen ülkelerden  

 bir tanesidir. BM Güvenlik Konseyi'nin önümüzdeki dönem için en güçlü adayları  

 arasında yer almaktadır. Bu durum, elbette Türkiye'ye önemli yükümlülükler de  

 getirmektedir. 

      Büyük düşünemeyenler, Türkiye'yi de, Türk ordusunu da hafife aldıklarını  

 artık fark etmelidir. Özellikle de  devletimizin milletiyle, ordusuyla aynı anda  

 pek çok fonksiyonu birden icra edemeyeceğini düşünmek kabul edilemez. Bu noktada  

 da bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek görüyoruz. Mehmetçiğin  

 barışı koruma misyonlarında görev yapması, bugüne kadar terörle mücadelemizde bir  

 zaaf oluşturmadığı gibi bundan sonra da oluşturmayacaktır. Bunlardan biri,  

 diğerine mani değildir. Aksini söylemek en azından kendimizi hafife almaktır,  

 imkan ve kabiliyetlerimizi küçümsemektir. 

      Dün Afganistan'a askerimizi gönderirken Türkiye'de terörle mücadelemiz yok  

 muydu? Somali'ye gönderdiğimizde yok muydu? Bosna'ya gönderdiğimizde yok muydu?  

 Kosova'ya gönderdiğimizde yok muydu? Bugün de olacak, yarın da olacak. Lütfen,  

 kendimize bir defa bu noktada saygılı olmamızda çok büyük fayda var. Ordumuz  

 güçlüdür, her bir cephede üzerine düşeni de rahatlıkla yapacak güç ve  

 kabiliyettedir.'' 

       

      -''ORTAK SORUMLULUK''- 

       

      Türkiye'nin, şartlar ne olursa olsun kurumların eşgüdümü ve milletin  



 dayanışmasıyla varlığını ve bütünlüğünü koruyacağını vurgulayan Erdoğan, zaman,  

 sabır ve kararlılık isteyen bu mücadeleyi sürdürecek güce ve iradeye sahip  

 olduklarını ve bundan kimsenin en ufak tereddüdü olmaması gerektiğini belirti ve  

 şunları söyledi: 

      ''Güvenliğimiz açısından gerekli gördüğümüz her adımı, en iyi zamanlamayla  

 atmakta asla tereddüt etmeyiz. Dost ve komşu ülkelerden de, tutarlı ve tavizsiz  

 bir tavır sergilemelerini, teröre güvenli sığınak imkanı tanımamalarını  

 bekliyoruz. Zira, küreselleşen terör karşısında ortak hareket etmek son derece  

 önemlidir. 

      Türkiye, terörizme karşı verilen uluslararası mücadelede üzerine düşeni  

 nasıl yapıyorsa diğer ülkelerden de aynı tavrı bekleme hakkına sahiptir, sahibiz.  

 Ancak BM çerçevesindeki bir barışı koruma misyonuyla terörle mücadele konularını  

 karşılaştırmak ya da birbirine karıştırmak, vahim bir yanlışlık olur. 

      Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülebildiği yeni bir dönem başlatmak,  

 bölgede ve dünyada söz sahibi olan herkesin ortak sorumluluğudur. Onun için biz,  

 barışın kalıcı hale getirilmesi, bu fırsatın en iyi şekilde  

 değerlendirilebilmesi, daha fazla masum insanın ölmemesi için bütün gücümüzle  

 çalışmaya devam edeceğiz. 

      Bir taraftan çocuklar ağladığı zaman ağlayacaksın, anneler orada ölürken,  

 şehit olurken ağlayacaksın, o bombalanan yerleri, o yaşlı insanları gördüğün  

 zaman ağlayacaksın ama onların korunmasına yönelik, bu sürecin sona ermesine  

 yönelik bir fiili müdahalenin içerisinde yer almayacaksınız. Bunun akılla  

 mantıkla izahı yoktur.'' 

      (SÜRECEK) 

      (ADM-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) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2006-10-12 09:31:21 

 

Yayın Numarası : 110440443 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

 -LÜBNAN'A GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ UĞURLANDI -4. KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL BERK: -''TSK, 

BM, AGİT, NATO VE AB LİDERLİĞİNDE BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA SAHİ 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

 

   

     



   

   

     

      -LÜBNAN'A GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ UĞURLANDI 

     

     

      -4. KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL BERK: 

     

     

      -''TSK, BM, AGİT, NATO VE AB LİDERLİĞİNDE 

     

     

      BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA SAHİP OLDUĞU TECRÜBE VE 

     

     

      BİRİKİMLE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'' 

     

     

      -LÜBNAN'DA GÖREV ALACAK İSTİHKAM İNŞAAT BİRLİĞİ, 

     

     

      MERSİN LİMANINDAN 19 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ LÜBNAN'A 

     

     

      HAREKET EDECEK 

     

     

      -DOĞU AKDENİZ'DE DEVRİYE GÖREVİ YAPACAK DENİZ 

     

     

      GÖREV GÜCÜ'NE KATILACAK BAFRA VE BEYKOZ KORVETLERİ 



     

     

      DE AYNI TARİHTE BÖLGEYE GİDECEK 

     

     

       

     

     

      (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) 

     

     

       

     

     

      ANKARA (A.A) - 12.10.2006 - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü  

      (UNIFIL) harekatına katılacak Türk birlik ve unsurları, 4. Kolordu  

      Komutanlığı General Eşref Akıncı Kışlasında düzenlenen törenle uğurlandı. 

     

     

      4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Saldıray Berk'in İstihkam  

      İnşaat Birliğini denetlemesinin ardından başlayan tören, saygı duruşunda  

      bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 

     

     

      Korgeneral Berk, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası  

      işbirliği çerçevesinde, dünyanın birçok kriz bölgesinde barışın tesisi  

      ve istikrarın sağlanması için Kore, Somali, Arnavutluk, Makedonya,  

      Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan'daki barışı destekleme harekatına  

      fiilen birlik tahsis ederek katıldığını, İran, Kuveyt, Gürcistan, Doğu  

      Timor, İsrail ve Sudan'a askeri gözlemciler gönderdiğini anlattı.  

      Korgeneral Berk, ''1993 yılında Somali'de, 2003 ve 2005 yıllarında çok  



      uluslu harekatların komutanlık görevini üstlenen TSK'nın, BM, AGİT, NATO  

      ve AB liderliğinde bölge ve dünya barışına sahip olduğu tecrübe ve  

      birikimle katkı sağlamaya devam etmektedir'' dedi. 

     

     

      Halen, Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan'da barışı destekleme  

      harekatına iştirak eden birliklerin görev yaptıkları ülkelerde tarafsız  

      bir tutumla barışın korunmasına, ülke halkının refah ve huzuruna çok  

      önemli katkılarda bulunduğunu, ülke halkının Türkiye'ye yönelik  

      dostluğunu pekiştirdiğini ve çok uluslu ortamda Türk ulusunun itibarını  

      artırdığını ifade eden Korgeneral Berk, şunları söyledi: 

     

     

      ''Bu zamana kadar kazanılan başarıda şüphesiz ki Türk askerinin sahip  

      olduğu geleneksel disiplin anlayışının, görev aldığı bölgelerde halkla  

      kurduğu son derece olumlu diyaloğun, TSK'nın binlerce yılık geçmişinin  

      oluşturduğu köklü geleneklerinin, her seviyedeki personeline verilen  

      çağdaş eğitimin ve kazanılan tecrübelerin büyük rolü olmuştur.'' 

     

     

       

     

     

      -LÜBNAN HALKININ YARALARININ SARILMASINA KATKI- 

     

     

       

     

     

      Korgeneral Berk, Lübnan'da kısa süre önce yaşanan savaşın yol açtığı  

      tahribatın giderilerek, Lübnan halkının yaralarının sarılmasına katkı  



      sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda,  

      insani yardım faaliyetleri icra etmek üzere İstihkam İnşaat Bölüğünün  

      yeni bir barış gücü birliği olarak hazırlandığını ve Lübnan'a intikale  

      hazır hale getirildiğini kaydetti. Korgeneral Berk, ''Ayrıca, bu birliğe  

      Başbakanlıkça sağlanan 24 sivil personel, 11 araç ve 5 iş makinesi ile  

      takviye edilmiştir'' dedi. 

     

     

      Korgeneral Berk, Lübnan'da görev yapacak personele de seslenerek, göreve  

      yönelik 4 haftalık hazırlığı müteakip, kısa bir süre sonra Lübnan'a  

      intikal edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

     

     

      ''Ulaştığınız eğitim ve hazırlık seviyenizle, verilecek görevleri en iyi  

      şekilde yerine getireceğinize olan inancımı ve sizlere güvenimi ifade  

      etmek istiyorum. Lübnan'da görevinizi yerine getirirken, geleneksel  

      disiplin anlayışınız, aldığınız çağdaş eğitim, yüce milletimizin duyduğu  

      güven, yılmaz takipçisi olduğumuz Atatürk ilkeleri sizlerin en büyük güç  

      kaynağınız olacaktır.'' 

     

     

      Korgeneral Berk, asker ailelerine de şunları söyledi: 

     

     

      ''Evlatlarınızı, eşlerinizi Lübnan'a gönderirken duyduğunuz buruk  

      mutluluğun farkındayım. Ancak evlatlarınızın, eşlerinizin dost bir  

      ülkeye barış ve huzurun tesis edilmesine katkıda bulunmak maksadıyla  

      gideceklerini, ülkemizi, yüce milletimizi ve silahlı kuvvetlerimizi çok  

      uluslu bir ortam da temsil etmenin ayrıcalığını yaşayarak orada çok  

      onurlu bir görev yapacaklarını, görev sonrası eve dönüşlerinde onları  

      gururla kucaklayacağınızı ve iftihar edeceğinizi unutmayınız.'' 



     

     

      Büyük Önder Atatürk'ün ''Yurtta Barış Dünyada Barış'' direktifleri  

      doğrultusunda hala Bosna-Hersek'te, Kosova'da ve Afganistan'da görev  

      yapmakta olan Mehmetçikler gibi Lübnan halkının yaralarının sarılarak  

      barışın korunmasına katkıda bulunmalarını isteyen Korgeneral Berk,  

      ''Şanlı bayrağımızı çok uluslu ortamda şerefle dalgalandırmanın  

      ayrıcalığını yaşayın'' dedi. 

     

     

      Korgeneral Berk, ''Yolunuz ve bahtınız açık olsun'' diyerek, Lübnan'da  

      görev alacak birliğe başarılar diledi. 

     

     

       

     

     

      -TUGAY KOMUTANININ KONUŞMASI- 

     

     

       

     

     

      28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Bekiroğlu  

      da Türkiye'nin 4. kez BM'ye birlik tahsis ettiğini belirterek, Kara  

      Kuvvetleri Komutanlığından bir inşaat istihdam bölüğünün Lübnan'da  

      UNIFIL bünyesinde görev yapacağını ve Lübnan halkına Mehmetçiğin yardım  

      elini uzatacağını kaydetti. 

     

     

      Birliğin insani yardım faaliyetlerini yürütecek şekilde teşkil ve tesis  



      edildiğini ifade eden Tuğgeneral Bekiroğlu, askeri ve sivil unsurlardan  

      oluşan bölüğün Lübnan'daki insani yardım görevini en iyi şekilde yerine  

      getireceğini, Bosna-Hersek, Kosova ve Afganistan'daki birlikler gibi  

      Lübnan halkının kalbini kazanacağını söyledi. 

     

     

      Tören, Lübnan'da görev alacak İstihkam İnşaat Birliğinin tören geçişiyle  

      sona erdi. 

     

     

      Birliğin geçişi sırasında törene katılan asker ailelerinin  

      duygulandıkları görüldü. 

     

     

       

     

     

      -BİRLİK, 19 EKİMDE LÜBNAN'A GİDİYOR- 

     

     

       

     

     

      Lübnan'da görev alacak İstihkam İnşaat Birliği, Mersin Limanı'ndan 19  

      Ekim Perşembe günü Lübnan'a hareket edecek. 

     

     

      İstihkam İnşaat Bölüğünde 24'ü sivil olmak üzere 261 personel yer  

      alıyor. Türk birliği beraberinde 11'i askeri olmayan 46 araç götürecek.  

      Araçlar arasında 5 iş makinesi da bulunacak. 

     



     

      Türk birliğinin görev alacağı Lübnan'ın Sur kentine intikali, personel  

      nakliye gemisi TCG İskenderun ile gerçekleştirilecek. Araçlar da  

      Ertuğrul sınıfı tank çıkarma gemisi TCG Serdar ile bölgeye götürülecek. 

     

     

      Doğu Akdeniz'de ve Lübnan kıyılarına mücavir bölgelerde deniz kontrolünü  

      sağlamak için keşif ve devriye görevlerinde katılmak üzere geçen hafta  

      Lübnan'a giden Gaziantep firkateyni, bu hafta faaliyetlerine başlayacak.  

      Aynı kapsamda görev alacak Burak sınıfı Bafra ve Beykoz korvetleri ise  

      İstihkam İnşaat Birliği ile birlikte aynı gün Lübnan'a doğru ileri  

      harekete geçerek, Türkiye'den ayrılacak. 

     

     

      Lübnan'da İstihkam İnşaat Birliği ve gemilerde toplam 681 personel görev  

      alacak. 

     

     

       

     

     

      -GÖREV ALACAK GEMİLER- 

     

     

       

     

     

      Gabya sınıfı firkateynlerden TCG Gaziantep'te (F-490) 19 subay, 203  

      astsubay ile er ve erbaş görev yapıyor. 135.6 metre uzunluğunda 13.7  

      metre enindeki firkateynin draftı da 8.5 metre. Firkateynin ağırlığı tam  

      yüklüyken 4100 tona ulaşıyor. Firkateynde bir adet Sea Hawk tipi  



      helikopter bulunuyor. 

     

     

      Burak sınıfı Bafra ve Beykoz korvetlerinde ise 10'ar subay, 82'şer  

      astsubay ve er görev yapıyor. İskenderun personel nakliye gemisinde 11  

      subay, 39 astsubay ve 36 er, Ertuğrul sınıfı tank çıkarma gemisi TCG  

      Serdar'da ise 14 subay ve 149 astsubay ile er görev alıyor. 

     

     

       

     

     

      -KATKIDA BULUNULACAK KONULAR- 

     

     

       

     

     

      Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapacak Deniz Görev Gücü'ne 1 firkateyn  

      ve 2 korvetle katkıda bulunan Türkiye, dost ve müttefik ülkeler için  

      deniz ve hava ulaşım desteği sağlayacak, Lübnan ordusuna eğitim verecek. 

     

     

      Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına icra edilecek insani yardım  

      faaliyetlerinin yanı sıra bu unsurların güvenliğini sağlayacak kuvvet  

      koruma birlikleri de bölgede görev alacak. 

     

     

      Söz konusu kuvvet, ''bölgedeki silahlı unsurların silahtan arındırılması  

      dahil olmak üzere belirtilen taahhütlerin dışında hiçbir görevde  

      kullanılmayacak.'' 



     

     

      Doğu Akdeniz ve Lübnan kıyılarına mücavir bölgelerde, görevlendirilen  

      deniz gücüyle keşif ve devriye görevlerine katılınacak. 

     

     

      (ES-FK) 

     

  Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2006-10-22 08:24:30 

 

Yayın Numarası : 110446674 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

 -TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'A KATKILARI (2) -AFGANİSTAN TÜRK GÖREV KOMUTANLIĞI KOMUTANI 

VE KABİL BÖLGE KOMUTANLIĞI KOMUTAN YARDIMCISI  KURMAY ALBAY ATEŞ: 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

 

   

     



   

   

     

      -TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'A KATKILARI (2) 

     

     

      -AFGANİSTAN TÜRK GÖREV KOMUTANLIĞI KOMUTANI VE 

     

     

      KABİL BÖLGE KOMUTANLIĞI KOMUTAN YARDIMCISI  

     

     

      KURMAY ALBAY ATEŞ: 

     

     

      -"BURADA GÖREV YAPMAKTAN ÇOK BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ" 

     

     

      -"AFGAN HALKININ SORUNLARINA YARDIMCI  

     

     

      OLMAK ESAS AMACIMIZ" 

     

     

       

     

     

      (FOTOĞRAFLI) 

     

     

       



     

     

      KABİL/ANKARA (A.A) - 22.10.2006 - Mehmet Toroğlu - Afganistan Türk Görev  

      Komutanlığı Komutanı ve Kabil Bölge Komutanlığı Komutan Yardımcısı  

      Kurmay Albay Haydar Ateş, Afganistan'da görev yapmaktan çok büyük  

      memnuniyet duyduklarını söyleyerek, burada çok büyük dostluklarının  

      bulunduğunu söyledi. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, Kabil'de Türk askerlerinin ana karargahı Kamp  

      Doğan'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve Türk ordusunun bu  

      ülkedeki faaliyetleri ve Türk birliğinin yapısına ilişkin bilgiler verdi. 

     

     

      Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF), Bonn Anlaşması ve BM  

      Güvenlik Konseyinin 1368 sayılı kararı gereği görev yaptığını hatırlatan  

      Kurmay Albay Ateş, Türkiye'nin de 16 Ocak 2002 tarihinden itibaren bu  

      kuvvete katkıda bulunmaya başladığına dikkat çekti. 

     

     

      Türkiye'nin, ISAF'ın 2. ve 7. dönemlerinde lider ülke olarak komuta  

      yürüttüğünü anımsatan Kurmay Albay Ateş, ISAF'ın 2003'ten itibaren  

      başkent Kabil dışında da görev yapmaya başladığına, 5 Ekim 2006'dan  

      itibaren de ISAF'ın görev alanının bütün Afganistan olarak  

      belirlendiğine işaret etti. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, Türkiye'nin burada bulunma amacının Afgan hükümetinin  

      etkinliğini ülke çapında genişletmesine yardım etmek, Afgan hükümeti ve  

      yerel yöneticilerle koordinasyon halinde ülke gelişimi ve güvenliğine  

      katkıda bulunmak ve Afgan halkıyla tarihten gelen dostluk ve kardeşlik  



      ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtti. 

     

     

      Bu maksatla Türk ordusunun, sorumluluk sahasında gece-gündüz yaya ve  

      araçlı devriye faaliyetlerini icra ettiğini ve kontrol noktaları  

      kurduğunu anlatan Kurmay Albay Ateş, devriye faaliyetlerinin, bir tabur  

      kadar kuvvetle 24 saat esasına göre gece ve gündüz icra edildiğini  

      kaydetti. 

     

     

       

     

     

      -"TÜRK KUVVETLERİ TERÖRLE MÜCADELEYE İŞTİRAK ETMEMEKTE"- 

     

     

       

     

     

      Kurmay Albay Ateş, Türk birliklerinin Afganistan'da terörle mücadeleye  

      iştirak etmediğini, terörle mücadelenin Afgan güvenlik kuvvetleri ve  

      ISAF dışındaki diğer koalisyon kuvvetleri tarafından  

      gerçekleştirildiğini vurguladı. 

     

     

      Türk ordusu bünyesinde, Afganistan'ın toplumsal gelişimine katkının  

      önemli bir faaliyet olarak yürütüldüğünü söyleyen Kurmay Albay Ateş, bu  

      kapsamda sağlık hizmetlerinin verildiğini, Türk kışlasındaki hastanede  

      gerek personele gerek Afgan halkına günübirlik sabit sağlık hizmeti  

      verildiğini, mobil sağlık hizmetlerinin de köylere kadar gidilerek  

      yerine getirildiğini anlattı. 



     

     

      Kurmay Albay Ateş, okullar ve diğer toplumsal kültür merkezlerine de  

      yardımlar yapıldığını, okullara gidilerek muhtelif kırtasiye ve okul  

      malzemelerinin dağıtıldığını ve öğrencilere katkıda bulunulduğunu  

      söyledi. 

     

     

      Afgan halkına gıda ve yiyecek yardımlarının da devam ettiğini ifade eden  

      Kurmay Albay Ateş, gerek milli bütçeden gerek personelin kendi şahsi  

      katkılarıyla fakir halka yardım amaçlı faaliyetlerin devam ettiğini  

      söyledi. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, okul, hastane ve ibadet yerlerinin onarım  

      faaliyetlerine de katkıda bulunduklarını, özellikle mahalli yöneticilere  

      ziyaretler düzenlediklerini ve halkın dertlerini dinlediklerini belirtti. 

     

     

       

     

     

      -"BURAYI KENDİ EVLERİ GİBİ GÖRMELERİNİ ARZU EDİYORUZ"- 

     

     

       

     

     

      Kurmay Albay Ateş, "Yardımcı olacağımız alanlarda mutlaka katkıda  

      bulunmaya çalışıyoruz. Onları buraya davet ediyoruz. Burayı kendi evleri  

      gibi görmelerini arzu ediyoruz. Sorunlarına yardımcı olmak esas  



      amacımız. Kışlaya gelenlere mutlaka Türk misafirperverliğini göstermek  

      ilk hedefimiz" diye konuştu. 

     

     

      ISAF'ın 37 ülkeden oluşan, yaklaşık 33 bin kişilik bir kuvvet olduğuna  

      işaret eden Kurmay Albay Ateş, bu güçlerin bir kısmının NATO ülkesi, bir  

      kısmının da dost ve müttefik ülkeler olduğunu, bunun dışında da 8000 ABD  

      askerinin koalisyon kuvveti olarak ülkede görev yaptığını hatırlattı. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, 6 Ağustos 2006 tarihinden itibaren farklı bir konumu  

      daha gündeme gelen Türkiye'nin, Kabil Bölge Komutanlığı bünyesindeki 3  

      lider ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. 

     

     

      Diğer lider ülkelerin de Fransa ve İtalya olduğunu, ancak Kabil Bölge  

      Komutanlığı bünyesinde 16 ülkenin bulunduğunu kaydeden Kurmay Albay  

      Ateş, bölge komutanlığının, lider ülkeler arasında dönüşümlü olarak  

      yürütüleceğini, şu anda Nisan 2007'ye kadar Fransa'nın komutayı  

      yürüttüğünü, Nisan 2007'den itibaren de Türkiye'nin komutayı  

      devralacağını ve 8 ay süreyle bu görevi icra edeceğini, Türkiye'nin şu  

      anda bu komutanlığın komutan yardımcılığını yaptığını belirtti. 

     

     

       

     

     

      -"YAKLAŞIK 700 PERSONELİMİZ VAR"- 

     

     

       



     

     

      Kurmay Albay Ateş, Afganistan'daki Türk birliğinin ana unsur olarak 1  

      piyade taburu ve diğer milli unsurlarla birlikte yaklaşık 700  

      personelinin bulunduğunu, ay sonunda Vardak eyaleti il imar ekibinin  

      katılımıyla bu sayının yaklaşık 800 olacağını bildirdi. 

     

     

      Türk personelinin Kabil Bölge Komutanlığı bünyesinde ağırlıklı olmak  

      üzere, ISAF karargahında, Kabil Askeri Havaalanı'nda ve Mezarı  

      Şerif'teki Kuzey Bölge Komutanlığı karargahında bulunduğunu anlatan  

      Kurmay Albay Ateş, ayrıca ikili anlaşmalar çerçevesinde Afgan Harp  

      Okulu'nda 12 personelin Afgan subaylarının yetişmesi için öğretmen veya  

      danışman olarak görev yaptığını kaydetti. 

     

     

      Bunun dışında Türkiye'nin buradaki tarihi ve kültürel bağlarını daha da  

      güçlendirmek maksadıyla NATO'ya tahsis kuvvetlerinin dışında milli  

      unsurlarının da olduğunu belirten Kurmay Albay Ateş, bunların da  

      toplumsal gelişime destek faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, Afganistan Türk Görev Komutanlığı bünyesinde dost ve  

      müttefik Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da bir takımın görev yaptığını  

      söyledi. 

     

     

       

     

     

      -"VARDAK İL İMAR EKİBİNİN KASIMDAN İTİBAREN  



     

     

      FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR"- 

     

     

       

     

     

      Vardak il imar ekibinin de Bakanlar Kurulunun 3 Ağustos 2006 tarihli  

      ve 8320 sayılı kararıyla Kasımdan itibaren faaliyete geçmesinin  

      planlandığını ifade eden Kurmay Albay Ateş, bu ekipte 64 kişilik askeri  

      personel ve 55 kişilik kamu ve dışişleri personelinin görev yapacağını,  

      bununla ilgili tesislerin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, asıl amaçlarının Vardak eyaletini örnek bir eyalet  

      haline getirmek olduğunu, bunun için Türkiye tarafından 5 yıllık bir  

      "master plan"ın hazırlandığını ve bu planın uygulanacağını anlattı. 

     

     

      Bu planın uygulanmasında ana sorumlu olarak dışişleri bakanlığının bir  

      sivil yöneticisinin bulunduğunu belirten Kurmay Albay Ateş, askeri  

      personelin, emniyetin sağlanması, muhabereyle ilgili ve tesislerin  

      emniyetiyle ilgili bazı görevlerinin olduğunu söyledi. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, eğitim, sağlık, altyapı, kamu hizmetlerinin  

      iyileştirilmesi, mahalli emniyet birimlerinin eğitilmesi şeklinde, bir  

      bölgeyi bütünüyle kalkındırmak amacını güttüklerini, buradaki projelerin  

      büyük bölümünün Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) vasıtasıyla  

      hayata geçirildiğini belirtti. 



     

     

      Türkiye'nin gelecek 5 yıllık dönem için, TİKA vasıtasıyla tüm Afganistan  

      genelinde yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım planladığını ifade eden  

      Kurmay Albay Ateş, bunun büyük bölümünün Vardak eyaletinde olacağını  

      kaydetti. 

     

     

       

     

     

      -"TÜRKİYE İLE İRTİBAT ASKERİ UÇAKLARLA SAĞLANIYOR"- 

     

     

       

     

     

      Kurmay Albay Ateş, Türkiye ile irtibatlarının askeri uçaklarla  

      sağlandığını, normalde 15 günde veya ayda bir, bazen de haftada bir  

      uçağın geldiğini, bu uçağın aynı zamanda personelin izne gidiş gelişinde  

      de kullanıldığını ve bazen çok ağır hastaların gerekli düzenlemeler  

      yapıldıktan sonra bu uçaklarla Türkiye'ye gönderilerek, GATA'da ve diğer  

      sağlık tesislerinde tedavi gördüklerini söyledi. 

     

     

      Buradaki personelin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığını  

      ifade eden Kurmay Albay Ateş, 700 kişilik personelin tamamının  

      silahlı kuvvetlerin muhabere sistemleri sayesinde Türkiye'deki  

      aileleriyle ücretsiz görüşebildiğini kaydetti. 

     

     



      Kurmay Albay Ateş, personelin 3 ayda bir 2 haftalık izne gönderildiğini,  

      askeri uçaklarla ücretsiz olarak gidip geldiklerini belirtti. 

     

     

      Mesainin burada 7 gün 24 saat esasına göre olduğunu belirten Kurmay  

      Albay Ateş, Afganistan Türk Görev Kuvvetleri Komutanlığı olarak şu anda  

      bünyesinde bulundukları Kabil Bölge Komutanlığı, ISAF ve diğer dost ve  

      müttefik ülkelerle ilişkilerinin yanında, TİKA, buradaki büyükelçilik  

      mensupları ve burada faaliyet gösteren iş adamları ve tüm Afganistan  

      genelinde muhtelif nedenlerle bulunan Türklerle de yakın işbirliğinin  

      devam ettiğini, ellerinden geldiği kadar onlara katkıda bulunmaya  

      çalıştıklarını söyledi. 

     

     

       

     

     

      -"RADYOMUZ VASITASIYLA HALKLA İLETİŞİM İMKANI KURDUK"- 

     

     

       

     

     

      Kurmay Albay Ateş, kurdukları radyo vasıtasıyla Kabil bölgesinde halkla  

      iletişim imkanı kurduklarını da anlattı. 

     

     

      Radyoda tamamı Afgan iki erkek ve bir kadın spikerin çalıştığını, Türkçe  

      ve Darice yayın yapıldığını kaydeden Kurmay Albay Ateş, bunun dışında  

      Kabil'deki üniversitenin Türkoloji bölümüyle yakın işbirliği içinde  

      olduklarını belirtti. 



     

     

      Kurmay Albay Ateş, mümkün olduğu kadar onların ihtiyaçlarını tespit edip  

      yardımcı olmaya çalıştıklarını, zaman zaman Türk personelin orada  

      bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi. 

     

     

      Kabil bölgesindeki hemen hemen tüm okullarla işbirliği içinde bulunmaya  

      çalıştıklarını ifade eden Kurmay Albay Ateş, 2005 yılında Türkiye'nin  

      ISAF'ın 7. döneminde inşa edilen Atatürk Lisesi'nin bulunduğunu, Atatürk  

      Çocuk Hastanesi'nin de olduğunu, bunlarla çok yakın işbirliği içinde,  

      tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti. 

     

     

       

     

     

      -"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA SANKİ KENDİ ÜLKEMİZDEYİZ  

     

     

      GİBİ HİSSEDİYORUZ"- 

     

     

       

     

     

      Kurmay Albay Ateş, dışarı çıktıklarında yabancı ülkede değil de sanki  

      Türkiye'de sokakta geziyor gibi hissettiklerini söyledi. 

     

     

      Yılların verdiği tarihsel bir sevgi ve güvenin bulunduğuna işaret eden  



      Kurmay Albay Ateş, bu güvenin özellikle ISAF'ın burada bulunduğu dönemde  

      daha üst seviyeye çıktığını anlattı. 

     

     

      Kurmay Albay Ateş, 2002 yılından itibaren Türk birliği olarak Kabil'de  

      nüfusun en yoğun olduğu yerlerde görev yaptıklarını, şu anda da resmi  

      rakamlara göre 2,4 milyon nüfuslu kentin 1,4 milyonunun Türk birliğinin  

      görev alanı içinde olduğunu kaydetti. 

     

     

      Şehir merkezi ve alışveriş merkezlerinin tamamen Türk birliğinin görev  

      alanı içinde olduğunu belirten Kurmay Albay Ateş, sözlerine şöyle devam  

      etti: 

     

     

      "Halkla çok yakın ilişkilerimiz var. Bizi gördüklerinde hep sempatiyle  

      bakmaktadırlar. Çok ilginç; emekli ya da Türkiye'de eğitim gören  

      askerler, askerimizi gördüğünde hemen selam vermektedirler. Çok güzel  

      işbirliğimiz var, sevgiyle karşılanıyoruz. Bizim davranışlarımız kendi  

      tarihimizden, kültürümüzden gelen, Türk milletine, askerine has bazı  

      değerlerimiz var. Bunları aynen uyguluyoruz. İlave şeyler yapmaya gerek  

      yok, zaten bu doğal halimiz onlarla iletişime yetiyor. 

     

     

      Burada çok dikkat ettiğimiz bir konu da yerel halkın değerlerine,  

      kültürüne mutlaka saygılı olmak. Bizim Türk askerimiz burada gezerken  

      çelik başlığını giymez, ona güven vermesi gerekiyor. Silahını kimseye  

      doğrultmaz, silahı yeri gösterir. Güven aşılamak önemlidir. Zırhlı  

      araçla yolda gitsek bile yaşlı yayalara mutlaka yol verir. Bu  

      özelliğimiz sempatiyle karşılanmaktadır." 

     



     

      Kurmay Albay Ateş, iki ülke arasında sevgi ve güven ilişkilerini  

      güçlendirecek uzun vadeli projelerinin bulunduğunu, bunların Genelkurmay  

      Başkanlığınca planlanmakta ve burada uygulanmakta olduğunu belirtti. 

     

     

      Ramazan ayı boyunca Türk-Afgan kardeşliğine yönelik imsakiye  

      hazırladıklarını anlatan Kurmay Albay Ateş, şu anda, Türkiye'nin  

      Afganistan'a katkılarını gösteren bir billboard hazırlıklarının da  

      olduğunu, yakında Kabil sokaklarında bunları görebileceklerini belirtti. 

     

     

      Kurmay Albay Haydar Ateş, Afganistan'da görev yapmaktan çok memnuniyet  

      duyduklarını, çok büyük dostluklarının olduğunu sözlerine ekledi. 

     

     

      (sürecek) 

     

     

      (MEH-ŞP) 
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Gülsen Solaker - Afganistan ile tarihe dayanan dostluk ilişkilerini 2006 yılında karşılıklı ziyaretler ve 

yardımlarla  

 geliştirmeye çalışan Türkiye, yeniden yapılanma sürecindeki ülkede NATO  

 bünyesinde de çeşitli faaliyetler üstlenmeye devam etti. 

      Ankara, 2006 yılının ilk günlerinde Afganistan Devlet Başkanı Hamid  

 Karzai'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere Başbakan  

 Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve dönemin Genelkurmay Başkanı  

 Orgeneral Hilmi Özkök ile bir araya gelen Karzai ile yapılan görüşmelerde ikili  

 siyasi, güvenlik, ekonomi ve ticaret ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin  

 Afganistan'ın yeniden yapılanmasına sağladığı katkılarla bölgesel ve uluslararası  

 konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 

      Karzai'nin ziyareti, Afganistan'dan Türkiye'ye 1957 yılında Kral Zahir  

 Şah'ın ziyaretinden sonra yapılan ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir  

 önem taşırken, temasların ardından iki ülke arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma  

 İdaresi (TİKA) Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Protokol  

 imzalandı. 



      İstanbul'daki görüşmelerinde Türk iş adamlarını Afganistan'da yatırım  

 yapmaya çağıran Karzai, Türk müteahhitlerin Afganistan'daki sıkıntılarını  

 gidermek için çalışma yapılacağı güvencesi de verdi. 

      Ocak ayı sonunda Londra'da Afganistan'ın geleceği ve yeniden yapılanmasına  

 ilişkin olarak düzenlenen konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı ve  

 Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Türkiye'nin Afganistan'a yapacağı yardımın 10  

 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkarılacağını ve bu yardımın yıllık ödemeler  

 şeklinde uygulanacağını açıkladı. Türkiye'nin ayrıca, Afgan Silahlı Kuvvetleri ve  

 polis gücünün eğitimine vereceği desteğin devam edeceğini belirten Gül, Türkiye  

 olarak İl İmar Timleri kurmaya karar verdiklerini, bu çerçevede Afganistan'ın  

 Vardak bölgesinde faaliyet gösterileceğini bildirdi. 

      Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ocak ayındaki resmi ziyaretinin  

 ardından Mart ayında ''Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği'' konulu  

 uluslararası sempozyuma katılmak için yine Ankara'daydı. 

       

      -TÜRKİYE'YE YENİ GÖREV- 

       

      NATO Temmuz ayı sonlarında Afganistan'daki çok uluslu gücün sorumluluk  

 alanının güneye genişletilmesini onayladı. 

      ISAF kapsamında Türkiye, Fransa ve İtalya'nın müşterek liderliğinde  

 oluşturulacak Kabil Bölge Komutanlığı bu çerçevede 6 ağustosta göreve başladı.  

 Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kapsamında Türkiye, Fransa ve İtalya'nın  

 müşterek liderliğinde oluşturulan Kabil Bölge Komutanlığı'nın ilk komutasını  

 Fransa üstlendi. 

      Afganistan'da görev yapan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı da tabur  

 seviyesine çıkarıldı ve personel sayısı 260'tan 900'e yükseltildi. Tugay  

 seviyesindeki birliğe her üç ülkenin katılımıyla muhabere ve lojistik destek  

 birliği de tahsis edildi. Kabil Bölge Komutanlığı, sekizer aylık dönemler  

 halinde, ağustos 2006-nisan 2007 arası Fransa, nisan 2007-aralık 2007 arası  

 Türkiye ve aralık 2007-ağustos 2008 arası İtalya tarafından yürütülecek. 

       



      -TÜRKİYE ÜÇ ÖNEMLİ FAALİYETTE BULUNACAK- 

       

      NATO'nun Afganistan'a yönelik yeni harekat planına göre, Türkiye'nin 3  

 önemli faaliyette bulunması kararlaştırıldı. 

      Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı görevinin yanı sıra Vardak'ta Bölgesel İmar  

 Ekibi ile faaliyet yürütecek. Vardak Bölgesel İmar Ekibi Karargahının temeli de  

 Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 7 ağustosta atıldı. 

      Türkiye ayrıca, ''harekat yönlendirme ve irtibat timleri oluşturarak'' Afgan  

 ordusuna da destek veriyor. 

       

      -VARDAK İL İMAR TİMİ FAALİYETE GEÇTİ- 

       

      Türkiye'nin Afgan makamlarının talebi üzerine kurma kararı aldığı Vardak İl  

 İmar Ekibi, bölgede 5 yıl hizmet vermek üzere ağustosta faaliyete geçti. 

      İl İmar Ekibinin kurulması, Afganistan ile olan tarihi dostluk ilişkilerinin  

 yanı sıra Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunma  

 kararlılığının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sivil ve askeri  

 personelin birlikte çalışacağı ekibin askeri kanadı, Genelkurmay Başkanlığı  

 tarafından sağlanan unsurlardan oluşurken, bu birimde 64 kişilik bir birlik görev  

 yapıyor. 

      Sivil kanattaysa Dışişleri Bakanlığınca atanan bir sivil koordinatörün  

 liderliğinde, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve  

 Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) yanı sıra uygulanacak  

 yardım projelerinin kapsamı ve niteliğine göre diğer bazı bakanlıklarla kurum ve  

 kuruluşlar tarafından atanan personel görev alıyor. 

       

      -HİKMET ÇETİN'İN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ- 

       

      NATO yaz aylarında Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin'in  

 yerine Hollandalı Daan Everts'i atadı. 

      Genel Sekreter Jaap de Hoop Scheffer, Afganistan'da barış ve istikrar  



 sürecinde Hikmet Çetin'e, 2003 yılının kasım ayından beri sivil ve siyasi  

 koordinasyon alanında oynadığı etkin rol ve katkıları için teşekkür etti. 

      Çetin, Bonn Anlaşması çerçevesinde, NATO'nun Afganistan geçici yönetimine  

 yardımlarının siyasi ve askeri uygulamalarının koordinasyonu ve yürütülmesinden  

 sorumlu olarak, ISAF, BM ve uluslararası çeşitli koordinasyon organlarıyla yakın  

 işbirliği içinde çalışmıştı. Görev süresi 2004 ve 2005 yıllarında uzatılan  

 Çetin'e, 2005'te NATO üstün hizmet madalyası verilmişti. Hikmet Çetin'in  

 görevinin sona ermesinin ardından geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Gül ile  

 görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi. 

      Gül, Çetin'in üstün bir başarı göstererek Türkiye'ye döndüğünü söyleyerek  

 Çetin'in Türk-Afgan dostluğunu pekiştirdiği gibi Türkiye'nin itibarını da her  

 bakımdan çok daha üst seviyelere çıkardığını kaydetti. 

       

      -ÇETİN'E GÖRE AFGANİSTAN- 

       

      Bu arada, A.A muhabirine konuşan Hikmet Çetin, ISAF komutasını iki dönem  

 üstelenen Türkiye'nin Afganistan'da hem NATO çerçevesinde, hem de ikili ilişkiler  

 bağlamında görevini başarıyla yerine getirmiş olduğunu söyledi. 

      Türkiye'nin ISAF'ın komutasını iki kez devralarak kararlılığını gösterdiğini  

 kaydeden Çetin, Türkiye'nin NATO çerçevesinde Vardak ilinde bir il imar takımı  

 oluşturduğunu da hatırlattı. 

      Türkiye-Afganistan ilişkilerinin tarihsel perspektifinin günümüze  

 yansımasını da değerlendiren Çetin, şöyle konuştu: 

      "Türkiye-Afganistan ilişkileri Osmanlı'nın son dönemine, özellikle de  

 Atatürk dönemine dayanan bir işbirliği içermektedir. Bu birçok ilkin olduğu bir  

 süreçtir. TBMM hükümetini tanıyan ilk ülke Afganistan'dır. Son dönemde 2006  

 yılında Londra'da yapılan konferansta Türkiye 5 yıllık süre içinde 100 milyon  

 dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Afganistan'a verdiği öğrenci burslarını  

 arttırdı. Türkiye, Afganistan'da okullar, klinik ve eğitim faaliyetlerinde  

 bulundu." 

      Çetin, Afgan halkının ISAF faaliyetlerini kabullenmesinde Türkiye'nin rolüne  



 de dikkati çekerek, "Afgan halkı her kesimiyle Türkiye'ye çok sıcak bakan bir  

 halktır. Afgan halkının Türkiye'den daha çok katkı yapması beklentisi var.  

 Türkiye şu an Harp okulunun eğitimine katkı yapmakta, bu katkının artmasını  

 istiyorlar" dedi. 

      Türkiye'nin son derece başarılı bir komuta dönemi geçirdiğini söyleyen  

 Çetin, bunun sadece Afgan halkı değil uluslararası çerçevede de son derece olumlu  

 izlenim bıraktığını kaydetti. 

      Afganistan ile Irak'taki süreçleri karşılaştıran Çetin, şunları kaydetti: 

      "Irak'la karşılaştırıldığında Afganistan'da her şey sıfırken uluslararası  

 toplum Afganistan'a gitti. Irak'ta ise olanlar sıfırlandı. NATO'nun ilerde  

 Irak'ta da daha fazla görev alması beklenebilir. Çünkü NATO kendini bu anlamda da  

 değiştiriyor. NATO artık risklerin önüne geçme politikası güdüyor. Tehdidin  

 oluşmasını beklemeden önüne geçmeyi planlıyor. Bu politikayı benimsemiş durumda  

 bu nedenle de birçok yerde daha fazla görev üstlenme olasılığı yüksek." 

       

      -DİĞER GELİŞMELER- 

       

      Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Dışişleri Bakanlığında görev yapan  

 diplomatlara verdiği mesleki eğitimi bu yıl da sürdürdü. 

      28 Ağustos 2006 tarihinde Afganistan'da Kandahar-Herat karayolunun 145.  

 kilometresinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında Taliban'a mensup  

 teröristlerce kaçırılan Mustafa Semih Tufal hayatını kaybetti. 

      Afganistan Dışişleri Bakanı Rengin Dadfar Spanta, Dışişleri Bakanı Gül'ün  

 davetlisi olarak ekim ayında Türkiye'ye geldi. 

      Spanta, Gül ile görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer,  

 TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul  

 edilerek, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türkçe  

 konferans verdi. 

      Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kasım ayında düzenlenen Afganistan'la  

 ilgili "Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı''nın ikincisine Türkiye adına  

 Devlet Bakanı Beşir Atalay katıldı. Atalay, konferans çerçevesinde yaptığı  



 konuşmada, Afganistan'ın yeniden imarında önemli ilerlemeler sağlansa da hedefe  

 ulaşabilmek için, bu ülkenin bölgesel projelerle entegrasyonunun sağlanması  

 gerektiğini kaydetti. 

       

      -RİGA'DAKİ NATO ZİRVESİ- 

       

      Riga'da kasım ayı sonlarında düzenlenen NATO zirvesinin gündem maddelerinden  

 birini Afganistan ve Türkiye de dahil olmak üzere İttifak ülkelerinin katkıları  

 konusu oluşturdu. 

      NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının, Riga zirvesinde  

 Afganistan dosyasına ağırlık vermesi ve ittifak bünyesindeki uzlaşmazlıkları  

 giderme çabasında bulunması beklenirken, bu hassas dosyada Türkiye'nin önemli  

 katkı ve katılımları da dikkati çekti. 

      ISAF'a 26'sı NATO üyesi olmak üzere toplam 37 ülke 34 bin kadar asker  

 katkısında bulunuyor. Bu ülkelerin Türkiye dahil önemli bir bölümü, katılımlarına  

 belirli çekince ve kısıtlamalar koyarak askerlerinin "sıcak çatışma" alanlarına,  

 örneğin güney bölgesine takviye gönderilmesine karşı çıkıyor. 

      ISAF'a 800'den fazla asker veren Türkiye, Afganistan'daki Merkez Bölge  

 Komutanlığını Fransa ve İtalya ile paylaşıyor. Gelecek nisan ayında komutayı 8 ay  

 için ele alacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu çerçevede Afganistan'daki  

 asker sayısını 2 bine ulaştırması öngörülüyor. NATO, bu görevde karşılaşılan  

 sorun ve zorlukları gizlemiyor ve müttefiklerden her alanda daha fazla katkı  

 istiyor. 

      (GLS-İO) 
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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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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. 

      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) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2007-07-18 10:02:00 

 

Yayın Numarası : 105784493 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

AFGANİSTAN'DA TÜRK KONVOYUNA İNTİHAR SALDIRISI 

  -SALDIRIYI KINAYAN TÜRKİYE, AFGANİSTAN'A KATKILARINI SÜRDÜRECEK 

  -YARALI POLİS MEMURU EROL SARICA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ 

 

Spot 
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Türkiye, Afganistan'daki Türk İl İmar Ekibi  

konvoyuna düzenlenen intihar saldırısını kınarken, bu ülkenin imarı ve  

kalkınmasına katkılarının süreceğini bildirdi. 

     Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'in  

yakınlarındaki Vardak ilinde, bu kentin imarı ve kalkınmasına katkıda bulunmak  

için 2006 yılı Kasım ayında faaliyete geçen Türk İl İmar Ekibinin sivil  

koordinatörü Bakanlık mensubu Hakan Abacı'nın içinde bulunduğu üç araçlık  

konvoyun bugün yerel saatle 07.45'te Kabil-Vardak kara yolundaki Pol-i Company  

köprüsü üzerinde intihar saldırısına hedef olduğu bildirildi.  

     Türk konvoyunun bir süre önce sel felaketi sonucu yıkılan köprünün yerine  

yapılan geçici toprak yol üzerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Koşarak  

ortadaki zırhlı makam aracına yanaşan ve kilitli olmasından dolayı kapıyı  

açamayan saldırgan, aracımızın yanında kendini havaya uçurmuş, ardından  

konvoyumuz çapraz ateşe maruz kalmıştır" denildi. 

     Saldırıyı Taliban'ın üstlendiği kaydedilen açıklamada, konvoyu koruyan  

Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu özel harekat timlerinin saldırıya son derece  

profesyonel, zamanlı ve soğukkanlı bir şekilde karşılık vermeleri üzerine  

teröristlerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi.  

     Açıklamada, çatışmada bir özel harekat görevlisinin ayağından yaralandığı ve  

Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığının gönderdiği helikopterle Türk askeri  

birliğinin bulunduğu "Kamp Doğan" Karargahına intikal ettirilerek tedavi altına  

alındığını ifade edildi.  

     Burada yapılan ilk tedavisinden sonra halen Kabil Merkez Bölge Komutanlığı  

bünyesindeki hastanede bulunan polis memuru Erol Sarıca'nın sağlık durumunun iyi  

olduğunu bildiren Dışişleri Bakanlığı, Türk ekibinin bunun dışında herhangi bir  

yaralısı ya da can kaybı bulunmadığını duyurdu.  



      

     -AFGANİSTAN'A KATKILAR SÜRECEK-  

      

     Açıklamada, daha sonra şunlar belirtildi:  

     "Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, terörizmin kınanması ve  

insanlığa karşı suç olarak görülmesi yönündeki görüşünü tüm uluslararası,  

bölgesel ve ikili temaslarında kuvvetle vurgulamakta ve terörizme karşı  

mücadelede etkin bir uluslararası işbirliğinin hayati öneminin altını her zaman  

çizmektedir."  

     "Dost ve kardeş Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ülkenin  

ekonomik kalkınma ve yeniden imarına yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüren  

Türkiye'nin, bu saldırıyı şiddetle kınadığı" vurgulanan açıklamada, saldırının  

meydana geldiği, selde yıkılan köprünün yerine yenisinin yapılmasına da zamanında  

esasen Türkiye'nin talip olduğuna dikkat çekildi.  

     Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan'ın istikrarı ile güvenliğine ve  

sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkılarını sürdürmekte kararlıdır" denildi.  

     (GLS-MCT) 
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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) 
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CUMHURBAŞKANI GÜL YURDA DÖNDÜ (2) 

     -GÜL: 

     -''BÜKREŞ ZİRVESİ'NDE NATO'NUN AFGANİSTAN VE KOSOVA'DA 

     YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE GENİŞ BİR 

     YELPAZEDE ULUSLARARASI GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN GÜNCEL 



     KONULARI MÜTTEFİKLERİMİZ İLE ELE ALDIK'' 

      

     (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ) 
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bükreş Zirvesi'nde  

NATO'nun Afganistan ve Kosova'da yürüttüğü operasyonlar başta olmak üzere geniş  

bir yelpazede uluslararası güvenliği ilgilendiren güncel konuları  

müttefiklerimizle ele aldık'' dedi. 

     Cumhurbaşkanı Gül, Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO  

Zirvesi'nden dönüşünde Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. 

     Bükreş Toplantısı'nın bir genişleme zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini  

belirten Gül, zirvede Arnavutluk ve Hırvatistan'ın ittifak üyeliğine davet  

edildiğini söyledi. İttifak üyeliğine 3. aday olan Makedonya'nın üyeliğe davet  

edilmesi konusunda ise bir oydaşmaya varılamadığını bildiren Gül, sorunun  

Yunanistan'ın Makedonya'nın anayasal ismini kabul etmemesinden kaynaklandığını  

kaydetti. 

     ''Oysa NATO'nun genişleme politikası şu ana kadar hep performansa dayalı  

olmuştur'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, bu defa bu kriterin dışına çıkılarak, ikili  

bir sorunun Makedonya'nın üyeliğine karşı kullanılmasından üzüntü duyduğunu ifade  

etti. Gül, Makedonya'nın en kısa zamanda NATO'ya davet edilmesini kuvvetle  

destekleyip, ümit ettiklerini belirtti. 

      

     -''BALKANLARDA İSTİKRAR VE GÜVENLİK'' 

      

     Cumhurbaşkanı Gül, Balkanlarda istikrar ve güvenliğe önem verdiklerini,  



NATO'nun ''açık kapı'' politikasını desteklediklerini belirterek, ''Türkiye  

olarak bölge ülkelerinin NATO ile entegrasyonunun balkanlarda istikrar ve  

güvenliğe katkıda bulunacağına inanıyoruz'' diye konuştu. 

     Gül, zirvede, ayrıca Bosna-Hersek ve Karadağ'ın NATO ile ilişkilerini daha  

da geliştirmelerini sağlayacak ''yoğunlaştırılmış diyalog'' mekanizmasına dahil  

edilmelerine de karar verildiğini söyledi. Bu kararı da aynı anlayışla  

desteklediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: 

     ''Keza Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifakla ilişkilerinin daha da  

yakınlaştırılması zirvenin bir diğer önemli sonucunu teşkil etti. Bu ülkelerin  

koşullar olgunlaştığında üyelik eylem planına katılmaya davet edilmeleri  

hususunda mutabık kaldık. 

     Bükreş Zirvesi'nde NATO'nun Afganistan ve Kosova'da yürüttüğü operasyonlar  

başta olmak üzere geniş bir yelpazede uluslararası güvenliği ilgilendiren güncel  

konuları müttefiklerimizle ele aldık. Bu bağlamda ülkemizin NATO operasyonlarının  

başarısına verdiği önemi vurguladım ve bu doğrultuda yaptığımız katkıları  

anlattım. 

     Başta Afganistan'daki ISAF ve Kosova'daki KFOR olmak üzere bu operasyonların  

başarısı için atılması gerekli adımlar hakkında ülkemizin görüşlerini izah ettim.  

Türkiye'nin Afganistan'a sivil-askeri desteğinin güçlü biçimde süreceğini  

vurguladım. Afganistan konusunda Cumhurbaşkanı Karzai ve Birleşmiş Milletler  

Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un katılımıyla geniş kapsamlı görüş alışverişi  

yapıldı. Toplantıda sivil ve askeri gayretlerin uyumunun güçlendirilmesi  

gerektiğine işaret edildi. Türkiye olarak biz de Afganistan'ın özgün  

yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik taahhüdümüzün sürdüğünü teyit ettik.'' 

      

     -SARKOZY İLE İLK GÖRÜŞME- 

      

     Cumhurbaşkanı Gül, NATO'nun özel ilişkilere sahip olduğu Rusya ve Ukrayna  

ile ayrı ayrı gerçekleştirilen oturumlarda, bu ülkeler ile NATO arasındaki mevcut  

ilişkilerin daha da ilerletilmesi imkanlarının araştırıldığını söyledi. 

     Ortak ilgi alanının oluşturan güvenlikle ilgili ve siyasi içerikli konularda  



en üst düzeyde ilk elden görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gül,  

Bükreş Zirvesi'nin NATO'nun ağırlıklı bir müttefiki olan Türkiye'nin ittifakın  

gündemindeki konulara ilişkin tutum ve beklentilerinin ilk elden aktarılması  

bakımından son derece yararlı geçtiğini kaydetti. 

     Zirve vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmelerde bulunduğunu belirten  

Gül, bu çerçevede Fransa Cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy ile tanışarak ilk kez  

görüştüğünü de söyledi. Gül, ''Sarkozy ile görüşlerimizi açık sözlü ve samimi bir  

şekilde paylaşmaktan memnuniyet duydum'' dedi. 

      

     -SORULAR-   

      

     Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin Sarkozy ile yapılan görüşmede Nabuko  

Projesi konusunda ele alıp almadıklarını sorması üzerine, bu konuyu  

görüşmediklerini, AB konularında görüşlerini açık, seçik bir biçimde birbirlerine  

aktardıklarını söyledi. Gül, görüşmenin yararlı olduğunu da ifade etti. 

     Abdullah Gül, Afganistan'a asker gönderilmesine ilişkin bir soru üzerine de  

''Bizim orada zaten askerimiz var. 800 civarında askerimiz bulunuyor, bunların  

görevi devam ediyor. Afgan ordusunun yeniden kurulmasıyla ilgili eğitim konusuna  

büyük önem veriyoruz. Orada bulunan ülkeler arasında sadece Türkiye, Afganistan  

ile tarihi ilişkileri olan bir ülke. Birinci Dünya Harbi'nden sonra bu ilişkiler  

güçlü bir biçimde devam etmiştir. Hatta Çanakkale'ye giderseniz, orada Afgan  

mezarlığı olduğunu görürsünüz, İstiklal Mücadelesi'ne Afganistan'ın destek  

verdiğini görürsünüz. Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişki gerçekten  

güçlüdür'' yanıtını verdi. 

     Gül, Sarkozy ile yaptığı görüşmede Ermeni çevrelerinin ''soykırım''  

iddialarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, bu konunun gündeme  

gelmediğini söyledi. 

     Türkiye ile Fransa'nın birbirine önem veren ülkeler olduğunu ifade eden Gül,  

gelecek yıl Fransa'da Türk Kültür Yılı etkinlikleri olacağını, Fransa'nın da bu  

konuyla ilgili önemli bir yetkili görevlendirdiğini bildirdi. Gül, Türkiye'nin de  

aynı şekilde Fransa ile olan ilişkilere önem verdiğini vurguladı. 



     (Bitti) 

     (ATA-FER-SÜF) 
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TSK'NIN AFGANİSTAN VE KOSOVA'DAKİ FAALİYETLERİ... 

  -TSK TARAFINDAN AFGANİSTAN'A YAPILAN YARDIMLARIN MİKTARI 

  MART 2008 İTİBARIYLA 40 MİLYON DOLARA ULAŞTI 

  -AFGANİSTAN GENELİNDE; 4 HASTANE, 6 SAĞLIK KLİNİĞİ, 2 SEYYAR KLİNİK 

  TAMİR VEYA İNŞA EDEN TSK, 27 İLK VE ORTAOKULU DA İNŞA VEYA TAMİR ETTİ 

  -TÜRKİYE TARAFINDAN VARDAK BÖLGESİNDE 3 İLKOKUL, 1 HALK SAĞLIĞI 

  KLİNİĞİ, 1 ZİRAAT TEKNİSYENİ OKULU, 2 SOĞUK HAVA DEPOSU, SPOR VE EĞLENCE 

  TESİSİ, ÇOCUK BAHÇESİ, SU DEPOLAMA VE ŞEBEKE HATTI TESİS EDİLDİ 

  -260 AFGANLI ÖĞRENCİYE TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖĞRENİM İÇİN BURS VERİLİRKEN, 

  İNSANİ YARDIM KAPSAMINDA 14 BİN AİLEYE VE 8 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM, GİYECEK VE 

  KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI 

  -KOSOVA'DA DA OKUL BAKIM VE İNŞASI İLE KÖY YOLU ONARIMI, KANALİZASYON VE SU 

  HATTI YAPIMI ÖNCELİKLİ FAALİYETLER ARASINDA YER ALDI 

   

  (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) 
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Kore Savaşı'ndan beri dünyanın değişik  

bölgelerinde ve son olarak da Balkanlar, Afganistan ve Lübnan'da ''Barışı  

Destekleme Harekatı'' icra eden Türkiye'nin, dünya barışına katkılarının devam  

ettiği ifade edildi. 

     Türkiye'nin, Atatürk'ün ''Yurtta barış, dünyada barış'' direktifinin bir  

gereği olarak, BM'nin aldığı kararlar ve yaptığı destek çağrılarına gerekli  

duyarlılığı gösterirken, TSK'nın da barışı destekleme harekatlarında aranan bir  

güç haline geldiği vurgulandı. 

     Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan Türkiye'nin Barışı  

Destekleme Harekatına Katkıları bölümünde yer alan bilgilere göre, dost ve kardeş  

ülke Afganistan'a yardım etmek, onlara Türk milletinin sevgi ve şefkatini  

göstermek için TBMM, 10 Ekim 2001 tarihinde aldığı 722 sayılı karar ile TSK'nın  

Afganistan'da görev alması konusunda hükümete yetki verdi. 

     TSK, Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'nin (UGYK) İngiltere  

liderliğindeki ilk dönemine bir bölük timi, eğitici personel ve karargah  

unsurları olmak üzere 267 kişilik bir kuvvetle katkı sağladı. 20 Haziran 2002  

tarihinde başlayan 2. dönem UGYK liderliğini Türkiye üstlenirken, bu dönemde  

Kabil Havaalanının işletilmesi sorumluluğunu da devraldı. 

     TSK, Almanya ve Hollanda liderliğindeki UGYK-III ve NATO sorumluluğundaki  

UGYK-IV dönemlerine lojistik ve idari unsurlarla takviyeli bir bölük ve karargah  

personeliyle katkı yaptı. Kanada liderliğindeki UGYK-V ve Avrupa Kolordusu  

(EUROCORPS) liderliğindeki UGYK-VI dönemlerinde de önceki personel katkılarını  

sürdüren TSK, Kabil Havaalanının işletilmesi için yaklaşık 50 personel verdi ve 3  

genel maksat helikopteri ile destek sağladı. 

     UGYK-VII dönemi liderliği ise 13 Şubat?04 Ağustos 2005 arasında 3. Kolordu  

Komutanlığı tarafından yürütüldü. Kabil havaalanının işletilmesi sorumluluğunun  

da üstlenildiği dönemdeki katkı ise 1450 personele ulaştı. 



     UGYK bünyesinde 6 Ağustos 2006 tarihinde Fransa, Türkiye ve İtalya  

liderliğinde oluşturulan Kabil Bölge Komutanlığına Türkiye; Arnavut ve Azeri  

takımları dahil bir tabur tahsis edildi. Türkiye'nin liderliği döneminde ise  

(Nisan-Aralık 2007) bu katkılara ilave olarak birer Amfibi Deniz Piyade Bölüğü,  

Karargah Bölüğü, Muhabere Bölüğü ve 2 adet UH 60 helikopteri ilave edildi.  

Türkiye ayrıca Afgan Milli Ordusunun eğitim desteğini sağlamak maksadıyla Kabil  

Bölgesindeki Harekat Yönlendirme ve İrtibat Timlerine 15 kişilik personel katkısı  

sağladı. 

     Türkiye, Nisan 2008 tarihi itibarıyla Kabil Bölge Komutanlığı Harekat  

Yönlendirme İrtibat Timleri ve UGYK Karargah personeli olmak üzere yaklaşık 780  

kişi ile harekata katkı sağlamaya devam ediyor. 

      

     -AFGAN HALKINA YARDIMLAR- 

      

     Türkiye tarafından teşkil edilen Vardak Bölgesel İmar Ekibi de 20 Kasım 2006  

tarihinde faaliyete başladı. Bugüne kadar bölgesinde üç adet ilkokul, bir halk  

sağlığı kliniği, bir ziraat teknisyeni okulu, iki soğuk hava deposu, spor ve  

eğlence tesisi, çocuk bahçesi, su depolama ve şebeke hattı tesis eden imar ekibi,  

bölge halkına da gıda ve giyecek yardımında bulunuyor, okullara kırtasiye yardımı  

yapıyor. 

     Türkiye tarafından 2002-2007 yılları arasında Afganistan genelinde dört  

hastane, altı sağlık kliniği, iki seyyar klinik tamir veya inşa edildi. Halen iki  

hastane ve iki klinik Türkiye tarafından işletilirken, 27 ilk ve ortaokul da  

Türkiye tarafından inşa ve tamir edildi. Gerekli eğitim malzeme desteği de  

Türkiye tarafından sağlandı. 260 Afganlı öğrenciye Türkiye'de yüksek öğrenim için  

burs verilirken, insani yardım kapsamında 14 bin aileye ve 8 bin çocuğa eğitim,  

giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı. 

      

     -40 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILDI- 

      

     TSK, Afganistan Kara Harp Okulu eğitim faaliyetleri kapsamında da 2005  



yılından itibaren 13 danışman/öğretmen personel görevlendirdi. Şu ana kadar  

askeri eğitim ve iş birliği kapsamında 1539 Afgan personele Afganistan'da, 343  

personele ise Türkiye'de eğitim verildi. Halen 71 Afgan personelin eğitimi de  

Türkiye'de devam ediyor. 

     Afganistan ordusu ile ikili eğitim iş birliği kapsamında eğitim yardımında  

bulunulurken, ayrıca Afganistan Kara Harp Okulunda iki adet dershane ve kolaylık  

tesisi (berber, terzi, çamaşırhane) yapımı için TİKA ile iş birliği sürdürülüyor. 

     TSK tarafından Afganistan Silahlı Kuvvetlerine 1993-2007 yılları arasında  

TSK envanterinden silah, mühimmat ve muhtelif malzeme de hibe edildi. Ayrıca üç  

adet 155 milimetrelik çekili obüs bataryası kurulması projesi kapsamında araç,  

silah, mühimmat ve muhtelif malzeme verildi. 

     Afganistan Askeri Lisesinin modern bir eğitim kurumu haline getirilmesi  

projesi kapsamında ise araç, giyim-kuşam ve çeşitli malzeme yardımında bulunuldu.  

2006 yılından beri Afganistan personeline de Türkiye'de ücretsiz tedavi imkanı  

sunulmaya başlandı. Şu ana kadar 205 askeri personel ve ailesi Türkiye'de tedavi  

edildi. 

     Şubat 2008 tarihinde hibe edilen malzemelerle birlikte TSK tarafından  

Afganistan'a yapılan yardımların Mart 2008 itibarıyla genel toplamı yaklaşık 40  

milyon dolara ulaştı. 

      

     -KOSOVA'DAKİ FAALİYETLER- 

      

     Kosova'daki barış ve istikrar için uzun yıllardır çaba gösterin Türkiye  

Cumhuriyeti, 29 Mayıs 2007'de de NATO/KFOR'un Çokuluslu Güney Görev Kuvveti'nin  

ÇUGK (G) komutanlık görevini bir yıl süreyle devraldı. 

     Türkiye, BM 1244 sayılı kararının yayımlanmasından sonra gecikmeksizin  

Kosova'ya birlik gönderirken, bu kapsamda Türk Tabur Görev Komutanlığı (KTTGK),  

1-13 Temmuz 1999 arasında intikalini tamamlayarak, bugünkü Kosova Türk Temsil  

Heyet Başkanlığı'nın (KTTHB) çekirdeğini oluşturdu. O tarihten günümüze kadar  

TSK'nın Kosova'ya desteği her alanda sürdü. 

     Çokuluslu Güney Görev Kuvveti'nin emir ve komutasının Türkiye'ye geçmesi ile  



birlikte yeniden teşkilatlanan KTTHB, mevcut birliklerine ilave olarak Kara  

Havacılık, Deniz Piyade, Jandarma birlikleri ve karargah personelini Kosova'ya  

getirerek, Türk birliklerinin mevcut başarı çizgisini daha üst seviyelere taşımak  

üzere çalışmalara başladı. 

     Görevin devralındığı tarihten bugüne kadar sorumluluk sahasında alınan  

tedbirler sayesinde güven ve istikrar ortamını devam ettiren TSK'nın sorumluluk  

sahasındaki huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine Kosova halkı tarafından  

büyük destek verildi. 

     ÇUGK (G) Komutanlığı olarak yerel ve uluslararası makamlarla UNMIK (BM  

Kosova Geçici Yönetimi), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), UNMIK-P  

(BM Kosova Polis Gücü), KPS (Kosova Polis Servisi), KPC (Kosova Koruma  

Kolordusu)) yürütülen iş birliği en üst seviyede tutuldu ve icra edilen bütün  

faaliyetlerde uluslararası ve yerel hukuk kurallarına bağlı kalındı. Sorumluluk  

sahasında mevcut barışı koruma görevi icra edilirken, Kosova halkının yaşam  

standartlarını yükseltmeye yönelik olarak, çeşitli insani yardım projelerine de  

imkanlar çerçevesinde hız verildi. 

      

     -KOSOVA'DA EĞİTİME DESTEK- 

      

     Kosova genelinde sivil-asker iş birliği (SAİ) projeleri, çokuluslu ve milli  

olmak üzere iki ana alanda gerçekleştiriliyor. 

     Çokuluslu SAİ projeleri, NATO kaynaklarından istifade edilerek ve görev  

kuvveti bünyesinde yer alan çokuluslu birlikler aracılığı ile yürütülürken,  

bunlar genellikle yol yapımı-onarımı, kanalizasyon sistemi inşası gibi istihkam  

ağırlıklı projeleri kapsadı. Milli SAİ projelerinde ise tamamen milli imkanlar  

kullanıldı. ÇUGK (G) komutasının alınmasıyla birlikte SAİ projelerinin aldığı  

ivme çokuluslu projelere de etkin bir şekilde yansıtıldı. 

     Bu kapsamda 29 Mayıs 2007 tarihinden bugüne kadar kanalizasyon hattı  

(Dobradeljane) ve köy yolu onarımları (Postliste, Brod-Dragas, Plajnike-Kosavce  

Shanje) Türk, Alman ve Bulgar askerlerinden oluşan ÇUGK (G) Çokuluslu İstihkam  

Bölüğü tarafından gerçekleştirildi. Diğer yandan Kurila Mahallesi, Lestane Köyü,  



Mamuşa Köyü, Leskovac Köyü ve Bilusa Köyü yol onarımları ile Hoca Zagradska Nazim  

Buduri Okulu bahçesinin düzenlenmesi ve Turgut Özal yolunun tesviyesi projeleri  

ise yine Çokuluslu İstihkam Bölüğü kuruluşunda yer alan Türk İstihkam Takımı  

tarafından gerçekleştirildi. Plenaja Köyü yolunun ıslahı, Suvereka-Versevce temiz  

su hattı inşası, Suvereka-Bukos kanalizasyon hattı inşası, Jeskova Köyü yolu  

genişletilmesi ve Globacica-Zlipotok arasındaki yolun inşası ise halen devam eden  

projeler arasında yer alıyor. 

     Milli kapsamda icra edilen SAİ projeleri ise Milli Sivil-Asker İş Birliği  

Timi ve Milli İstihkam Takımı marifetiyle yürütüldü. Bu kapsamdaki projelerin  

önemli bir bölümünü sorumluluk sahasındaki okul projeleri oluşturdu. Bu kapsamda  

geçen süre içerisinde ikisi Prizren'de, biri Restelica Köyü'nde olmak üzere  

toplam üç ilköğretim okulunda büyük çaplı onarım ve yenileme faaliyetleri ile  

sorumluluk sahasının değişik bölgelerinde çeşitli okul ve tesislerde boya ve  

badana işlemleri yapıldı. Çocuk parkı ve spor alanları gibi çocuklara yönelik  

çeşitli tesisler hizmete açıldı. Bunların yanı sıra yine milli istihkam takımı  

tarafından Prizren'de bulunan Osmanlı Mezarlığı'nın çevre düzenlemesi  

gerçekleştirildi ve hem burada hem de Zhur Köyü'nde birer çeşme yapıldı. Ayrıca  

Biluşa'da bir ailenin çok kötü durumda bulunan evinin detaylı tamir ve onarımı  

yapıldı. TSK, halen Kristaj Köyü'nün şehir içi aydınlatması projesini sürdürüyor. 

     Gerek KTTG Komutanlığı revirinde, gerekse Kosova genelindeki çeşitli sağlık  

ocakları ve derneklerde 5 binden fazla hastanın muayene ve tedavileri yapıldı. 10  

kişinin küçük çaplı ameliyatı gerçekleştirilirken, 1700 çocuk sünnet edildi, üç  

hasta tedavi maksadıyla Türkiye'ye gönderildi. Maddi durumu iyi olmayan ailelere  

1300'den fazla 17,5 kilogramlık gıda yardımı paketi dağıtılırken, çeşitli giyecek  

ve yakacak yardımında bulunuldu. Prizren Devlet Hastanesine 500, Priştina Göğüs  

Hastalıkları Hastanesine 120 adet battaniye yardımı ile okulların açılış  

döneminde 1500 çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı  

gerçekleştirildi. 

     Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, insani yardım faaliyetlerini  

uygulamada çok daha geniş kitlelere ulaştı. Bu kapsamda gerek Sultan Murat  

Kışlası'nda gerekse çeşitli derneklerde bir çok sosyal ve kültürel etkinlik  



düzenlendi, çeşitli bilgi ve beceri kursları açıldı. 

     Kosova'daki Türk toplumu ile çok yakın ve sıkı bir birliktelik sürdürüldüğü,  

Mehmetçiğin, Kosova halkının her türlü sevinç ve üzüntüsüne ortak olduğu, Türk  

toplumunun da Mehmetçiğe mükemmel şekilde sahip çıktığı vurgulandı. 

     (ES-FK) 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI EKER:  

  -''AFGANİSTAN'IN YARALARININ SARILMASINDA TARIM  

  SEKTÖRÜNÜN DE BİR LOKOMOTİF SEKTÖR OLABİLECEĞİNİ  

  DİKKATE ALARAK, MÜŞTEREK BİR PROGRAMIN HAYATA  

  GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ'' 

  -AFGANİSTAN TARIM VE SULAMA BAKANI RAHİMİ:  

  -''TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN AFGANİSTAN'A GELİP 

  YATIRIM YAPMASI KONUSUNDA TEŞVİK EDİLMESİNİ  

  İSTİYORUZ'' 

   

  (FOTOĞRAFLI) 
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Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,  

''Afganistan'ın yaralarının sarılmasında tarım sektörünün de bir lokomotif sektör  

olabileceğini dikkate alarak, müşterek bir programın hayata geçirilebileceğini  

düşünüyoruz'' dedi.  

     Eker, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Muhammed Asıf Rahimi  

ile makamında yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye ile Afganistan arasında uzun  

yıllara dayanan dostane ilişkiler, kültürel ve tarihi bağlar olduğunu söyledi.  

     Afganistan ile birçok alanda devam eden işbirliğine tarımı da dahil etmenin  

arzuları olduğunu ifade eden Eker, hem tarımsal üretimin hem de ticaretin  

geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.  

     Eker, Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyeli ve hacmi dikkate  

alındığında dünyanın önemli tarım sektörlerinden birine sahip olduğunu  

belirterek, 2008'de tarım sektörünün üretim değerinin 57,5 milyar doları  

bulduğunu kaydetti.  

     Türkiye'nin tarımla ilgili camiada FAO çerçevesinde donör ülke konumunda  

olduğunu, bunun yanı sıra TİKA'nın da faaliyetleri bulunduğunu hatırlatan Eker,  

TİKA'nın birçok ülkeye dönük yardım programları arasında Afganistan'ın da  

bulunduğunu söyledi.  

     Eker, son 30 yılda Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları  

bildiklerini, yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:  

     ''Dost bir ülke olarak Afganistan'ın sorunlarının çözümünde, kalkınmasının  

gerçekleşmesinde katkıda bulunmak ve yardımcı olmak arzusundayız. Afganistan'ın  

yaralarının sarılmasında, kalkınmasının gerçekleşmesinde tarım sektörünün de bir  

lokomotif sektör olabileceğini dikkate alarak tarımla ilgili, tarımsal kalkınma  

ve kırsal kalkınma ile ilgili bir müşterek bir programın hayata  

geçirilebileceğini düşünmekteyiz. Bunu ABD ile de görüşmek suretiyle onlardan da  

bazı belki finansal kaynak sağlamak suretiyle Türkiye-Afganistan ve ABD  

hükümetleri müştereken kalkınmaya dönük geniş kapsamlı bir tarımsal-kırsal  



kalkınma projesi hayata geçirebiliriz.'' 

      

     -KONUK BAKAN RAHİMİ- 

      

     Konuşmasının başında Afganistan'ın yeniden yapılanmasına son 7 yıldaki  

katkılarından dolayı Türk hükümetine teşekkür eden Rahimi, 900 Türk askerinin  

halen ülkelerinde hizmet verdiğini söyledi.  

     Rahimi, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin yüzyıllara  

dayandığını, Afganistan'ın bir dönem Selçuklu İmparatorluğu'nun parçasını  

olduğunu ifade etti.  

     Türkiye'nin Afganistan'daki hizmetleri konusunda da kısaca bilgi veren  

Rahimi, Afganistan'da 3 Türk-Afgan okulunun oldukça kaliteli eğitim verdiğini,  

ülkede Türk özel sektörünün inşaat alanında faaliyet gösterdiğini, Afganistan'ın  

en iyi yollarının Türk müteahhitlerce yapıldığını belirtti.  

     Rahimi, Afganistan'ın bir tarım ülkesi olduğunu, gelecekte Türk firmalarını  

sadece inşaat değil, tarım alanında da görmek istediklerini ifade etti.  

     Afganistan'ın özel iklimi nedeniyle yetiştirdiği meyvelerin çok lezzetli  

olduğuna dikkati çeken Rahimi, ancak bu ürünlerin dünyaya pazarlanması noktasında  

uluslararası standartların yakalanması için teknik desteğe ihtiyaçları  

bulunduğunu kaydetti.  

     Rahimi, Türkiye ile doğal kaynakların yönetimi, üretim ve verimlilik,  

tarımsal faaliyetlerden ekonomik gelir elde edilmesi ve tarımsal kapasitenin  

geliştirilmesi konularında işbirliği yapmak istediklerini belirtti.  

     Konuk Bakan, Afganistan'da yüzlerce hektarda Antepfıstığı yetiştirildiği,  

ancak 30 yıllık savaşların bu yerlere büyük zarar verdiğini, bu fıstık  

alanlarının rehabilitasyonu için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.  

     Türk özel sektörünün Afganistan'a gelip yatırım yapması konusunda teşvik  

edilmesini isteyen Rahimi, ayrıca TİKA işbirliği ile tarımsal araştırma enstitüsü  

kurulmasını istediklerini ifade etti.  

     Rahimi, Türkiye ile Afganistan'ın ABD'nin de dahil olduğu büyük bir projeye  

imza atabileceğini kaydetti.  



     (DNZ-KUM) 
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GENELKURMAYIN BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (3) 

  -GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLETİŞİM DAİRE BAŞKANI TUĞGENERAL GÜRAK: 

  -''TÜRKİYE, KABİL BÖLGE KOMUTANLIĞI LİDERLİĞİNİ, SIRA TEKRAR  

  GELDİĞİ İÇİN, 1 KASIM 2009'DAN İTİBAREN İKİNCİ DEFA VE BİR YIL  

  SÜRE İLE ÜSTLENECEKTİR''  

  -''AFGANİSTAN'A GİDECEK BİRLİKLERİN İNTİKALLERİ, EYLÜL AYI  

  SONLARINDA BAŞLAMIŞ OLUP, ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN İÇERİSİNDE  

  TAMAMLANACAKTIR'' 

  -''AFGANİSTAN'DA GÖREVLİ BİRLİKLERİMİZİN; TERÖRLE MÜCADELE,  

  UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VE MAYIN TEMİZLEME GÖREVLERİ OLMAYACAKTIR'' 

   

  (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ) 
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Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı  

Tuğgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Bölge Komutanlığı  

liderliğini, 1 Kasım 2009'dan itibaren ikinci defa ve bir yıl süre ile  

üstleneceğini belirterek, Afganistan'da yaklaşık 1.700 Türk askerinin görev  

yapacağını, birliklerin intikallerinin 10 gün içerisinde tamamlanacağını  

bildirdi. 

     Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın  

bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Afganistan'la Türkiye arasında  

tarihi bağlar bulunduğunu, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin  

temellerinin, 1920'li yıllarda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını  

hatırlattı. Tuğgeneral Gürak, ''Bu nedenle, biz Afganistan ile olan  

ilişkilerimize özel bir önem atfediyoruz'' dedi. 

     Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) Harekatının, NATO'nun  

bugüne kadarki en önemli operasyonlarından biri olduğuna işaret eden Tuğgeneral  

Gürak,Afganistan'da icra edilmekte olan ISAF Harekatına, 42 ülkeden yaklaşık 64  

bin 500 personelin katıldığını belirtti. 

     Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), uluslararası toplumun bir parçası  

olarak, Birleşmiş Milletler, NATO kararları ve TBMM tarafından onaylanan yetki  

çerçevesinde Afganistan'daki barışı koruma faaliyetlerine 2002 yılından beri  

katıldığını anımsatarak, Türkiye'nin ISAF liderliğini bugüne kadar, 2003 ve 2005  

yıllarında iki defa üstlendiğine işaret etti.  

     Türkiye'nin ayrıca, Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) bünyesinde aktif  

olarak kuvvet bulundurarak, 2006 yılında, Kabil Çok Uluslu Tugay Komutanlığına  

katıldığını belirten Metin Gürak, Afganistan'daki beş bölge komutanlığından biri  

olan, Kabil Bölge Komutanlığı görevinin, 2007 yılında, sekiz ay süreyle yerine  

getirildiğini kaydetti.  

     Tuğgeneral Metin Gürak, sözlerine şöyle devam etti: 

     ''Halen, Afganistan'da yaklaşık 900 kişilik bir askeri birliğimiz  

bulunmaktadır. Personelimiz, ISAF Karargahında, Kabil Bölge Komutanlığında,  

Vardak'taki bölgesel imar ekibinde, kuzey bölgede Mezar-ı Şerif şehrindeki seçim  

destek birliğinde ve çeşitli Afgan eğitim-öğretim kurumlarında görev yapmaktadır. 



     Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı liderliğini, sıra Türkiye'ye tekrar geldiği  

için 1 Kasım 2009'dan itibaren ikinci defa ve bir yıl süre ile üstlenecektir.  

Kabil Bölge Komutanlığı liderliğinin devralınmasıyla birlikte, Afganistan'daki  

personel mevcudumuz, yaklaşık 2007 yılındaki seviyesine çıkacaktır. Artan  

personel, bölgeye ilave olarak giden güvenlik ve çeşitli destek unsurları ile  

helikopter bakım ve yeni oluşturulan bölge imar timinin güvenliğini sağlayacak  

personelden oluşmaktadır. 

     Afganistan'a gidecek birliklerin intikalleri, Eylül ayı sonlarında başlamış  

olup, önümüzdeki 10 gün içerisinde tamamlanacaktır. 1 Kasım 2009 tarihinde,  

Kabil'de icra edilecek devir-teslim töreni ile Kabil Bölge Komutanlığının  

sorumluluğu, Fransa'dan devralınacaktır.'' 

     Tuğgeneral Gürak, Kabil Bölge Komutanlığı görevi süresince; Türk  

Komutanlığının emir ve komutasında, Türkiye'ye ait kuvvetlerin yanı sıra,  

Arnavutluk, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'a ait  

kuvvetlerin bulunacağını ifade ederek, ayrıca, Bosna-Hersek, Portekiz ve  

Makedonya birliklerinin katılımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.  

 

      

     -''KENDİ SORUMLULUK BÖLGESİ İÇERİSİNDE GÖREV YAPACAK''- 

      

     ''Afganistan'da görev yapacak Kabil Bölge Komutanlığında görevli  

birliklerimiz, daha önce olduğu gibi görev tanımlarına uygun bir şekilde, kendi  

sorumluluk bölgesi içerisinde görev yaparak Afganistan halkına güvenlik ve  

istikrar konularında yardım edecek ve Afganistan Milli Ordusunu eğitecektir''  

diyen Gürak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

     ''Afganistan'a birlik gönderdiğimiz ilk günden bu yana, Kabil'de muharip  

birliklerimiz daima olmuştur. Yani başından beri Afganistan'da muharip birliğimiz  

vardır. Afganistan'da görevli birliklerimizin, terörle mücadele, uyuşturucu ile  

mücadele ve mayın temizleme görevleri olmayacaktır. Bu muharip birliklerin  

görevlerinde bir değişiklik yoktur. Eski görevleri neyse, bu görevlere devam  

edeceklerdir.'' 



     TSK'nın, 2001 yılından bugüne kadar, askeri eğitim alanında, Türkiye'de 465,  

Afganistan'da ise yaklaşık 8 bin Afgan personele eğitim verdiğini dile getiren  

Gürak, Türkiye'nin ayrıca, Afganistan Askeri Lisesinin sponsorluğunu  

üstlendiğini, yaklaşık bir yıldır inşaat çalışmaları devam eden okulun,  

önümüzdeki aylarda eğitim ve öğretime başlamasının beklendiğini söyledi. 

     Metin Gürak, Türkiye'den, Afganistan Askeri Lisesinde 11, Kara Harp Okulunda  

17 danışman veya eğitmenin halen görev yaptığını kaydederek, önümüzdeki dönemde,  

9 personelin daha çeşitli eğitim kurumlarında görevlendirileceğini belirtti.  

     Tuğgeneral Gürak, buna ilave olarak, 450 Afgan personeline, bölükler  

şeklinde, Ekim 2009 tarihinden başlayarak Mayıs 2010 tarihine kadar eğitim  

verilmesi ve bu birliklerin TSK tarafından donatılmasının planlandığını ifade  

ederek, şu bilgileri verdi: 

     ''Verilen bu askeri destekten ayrı olarak, Türkiye tarafından, Afgan  

halkının her yönüyle desteklenmesi ve Afganistan'ın yeniden inşası maksadıyla,  

ülke genelinde, dört hastane, altı sağlık kliniği, iki seyyar klinik onarılmış  

veya yeniden inşa edilmiştir. Halihazırda iki hastane ve iki klinik Türkiye  

tarafından işletilmektedir. 

     Toplam, 27 ilk ve ortaokul inşa edilmiş ve onarılmış, gerekli eğitim ve  

malzeme desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda, 38 bin öğrenciye öğrenim imkanı  

sunulmuştur. Kız çocukları için bir lise, kadın gelişim merkezi inşası gibi  

çalışmalar ile eğitim, güvenlik, tarım ve sağlık alanlarındaki diğer proje  

çalışmaları devam etmektedir. 

     Biz Afganistan'ın bir an önce kendi kendine yeterli hale gelmesini, huzur  

içinde müreffeh bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu nedenle, Afganistan'a elimizden  

gelen bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz.'' 

     Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, Afganistan'da  

3 Türk helikopterinin bulunacağını ve personel sayısının da yaklaşık 1.700  

civarında olacağını bildirdi.  

     Gürak, Türkiye'nin 2002 yılından beri Afganistan'da görev yaptığını  

yineleyerek, ''Afgan halkının bizim birliklerimize yönelik tutumunu da çok iyi  

biliyorsunuz. Bu görevli birliklerimiz, görev tanımı çerçevesinde orada görev  



yapmaktadır. Bu görev tanımlarında kendi sorumluluk bölgesi içerisinde Afgan  

halkına güvenlik ve istikrar konularında yardım edecek ve Afganistan milli  

ordusunu eğitecektir'' dedi. 

      

     -İÇ GÜVENLİK OLAYLARI- 

      

     Açıklamasında, iç güvenlik olaylarına da değinen Tuğgeneral Gürak, 25 Eylül  

2009 tarihinden bugüne kadar geçen dönem içerisinde, iç güvenlik olayları  

kapsamında, ''1 el yapımı mayının bulunarak, etkisiz hale getirildiğini, 1  

roketatar, 3 lav mühimmatı, 2 MG3 makineli tüfeği, 2 BKC makineli tüfeği, 4 G3  

piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı piyade tüfeği,  

1 M16 piyade tüfeği, 1 adet 7,9 mm çapında tüfek (mavzer), 6 anti-personel mayın,  

1 tüfek bombası, 4 el bombası, 1 telsiz, çeşitli çap ve cinste mühimmat ile bol  

miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini'' bildirdi. Tuğgeneral Gürak, ''Ele  

geçirilen silah ve mühimmatın miktarı dikkat çekmektedir'' diye konuştu.  

     Metin Gürak, TSK tarafından, dönem içinde toplam 23 arama kurtarma faaliyeti  

yapıldığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 1 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığınca  

120 kişi olmak üzere toplam 121 kişinin sağ kurtarıldığını belirterek, Sahil  

Güvenlik Komutanlığınca da 3 kişinin ölü bulunduğunu kaydetti. 

     27 Eylülde, Preveze Deniz Zaferinin 471'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri  

Günü'nün kutlandığını hatırlatan Tuğgeneral Gürak, bu anlamlı gün dolayısıyla,  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı gemiler tarafından, Hopa'dan İskenderun'a  

kadar olan sahil şeridinde, toplam 15 liman ziyareti gerçekleştirildiğini,  

limanlarda yapılan resmi ziyaretlerin yanı sıra gemilerin, halkın ziyaretine  

açıldığını ve 3 bin 939 kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. 

     Gürak, ayrıca toplam 219 şehit yakını ve gazinin, öğle ve akşam yemeklerinde  

ağırlandığını da kaydetti. 

     Tuğgeneral Gürak, önümüzdeki hafta basına açık faaliyetler kapsamında, 4  

Ekim 2009 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığı'nda,  

''Osmanlı Bahriyesinde Ahşap Sanatı'' konulu serginin açılışının yapılacağını,  

serginin 7 Mart 2010 tarihine kadar açık olacağını belirtti. 



     Aynı tarihte Bursa'daki Yunuseli Meydanı'nda Türk Yıldızları'nın gösteri  

uçuşu yapacağını ifade eden Tuğgeneral Gürak, TSK Müşterek Malzeme Sergisinin de  

6 Ekim 2009 tarihinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı 4 numaralı Salon'da  

açılışının yapılacağını, serginin, 6-17 Ekim 2009 tarihleri arasında açık  

kalacağını söyledi. 

     (Bitti) 

     (MÜ-FFS) 
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ABD'NİN AFGANİSTAN İÇİN EK ASKER TALEBİ 

  -MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL, AFGANİSTAN'DAKİ TÜRK 

  ASKERLERİNİN ÇATIŞMAYA GİRMESİ KONUSUNDAKİ REZERVLERİNİN 

  SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ 
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Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin  

Afganistan'daki Türk askerlerinin çatışmaya girmesi konusundaki rezervlerinin  



sürdüğünü bildirdi. 

     Gönül, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bir etkinliğinde basın  

mensuplarının ABD'nin Afganistan için ek asker talebini hatırlatması üzerine,  

Türkiye'nin zaten halihazırda bu konudaki desteğinin sürdüğünü, bölgedeki eğitim  

timi sayısının birden dörde çıkartıldığını, son bir ay içinde 958 kişilik takviye  

yapıldığını ve şu anda Afganistan'da 1750 Türk askeri bulunduğunu anlattı. 

     Bakan Gönül, Türk askerlerinin operasyonlarda yer alması ve sıcak çatışmaya  

girmesi konusundaki rezervlerinin sürdüğünü de belirterek, oradaki Türk  

askerlerinin de muharip güç olduğunu, sonuçta Türkiye'nin bu ülkeye işçi ya da  

sağlıkçı göndermediğini kaydetti. 

     Bu konunun NATO dışişleri bakanlarının 3-4 Aralık'taki Brüksel toplantısında  

ele alınacağını söyleyen Gönül, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. 
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-MHP GRUP TOPLANTISI...(2)-GENEL BAŞKAN BAHÇELİ:-''PKK'YI TASFİYE ETMEK İÇİN KUZEY IRAK'A 

GİRMESİNE İZİN VERİLMEYEN TÜRK ASKERİNİN, AFGANİSTAN'DA ÇARPIŞMASINI İSTEMEK, AKP'Yİ, 

ABD'NİN KÜRESEL STRATEJİLERİNDE TAŞERON OLARAK GÖRMEKLE EŞ ANLAMDADIR''-''DANIŞTAY 

KARARININ, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ IŞIĞINDA TARTIŞMALI 

OLDUĞU VE MİLLİ VİCDANDA KARŞILIK BULMADIĞI BİR GERÇEKTİR''-''BU ÜLKEDE YAN GELİP 

YATARAK İŞİNİ YÜRÜTEN BİRİSİ VARSA O DA BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN BAŞKASI DEĞİLDİR VE 

OLMAYACAKTIR''(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)TBMM (A.A) - 08.12.2009 - MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, ''PKK'YI tasfiye etmek için Kuzey Irak'a girmesine izin verilmeyen Türk askerinin, 

Afganistan'da çarpışmasını istemek, AKP'yi, ABD'nin küresel stratejilerinde taşeron olarak görmekle 

eş anlamdadır'' dedi.Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini değerlendirdi.Bahçeli, Başbakan 

Erdoğan'ın, 6 Nisan 2009 tarihinde Obama'nın Mecliste kendisine verdiği ev ödevlerinden bir kısmını 

yapmış olmanın huzuruyla görüşmeye gittiğini ifade ederek, ''Ermenistan'la ilişkilerin başlatıldığını, 

Heybeliada Ruhban Okulunun açılması, Patrikliğin' ekümenlik olması için yeşil ışık yakıldığını, sözde 

açılım denilen yıkım projesini uygulamaya koyduğunu, Irak'ın Kuzeyindeki Peşmerge Reisleriyle 

kucaklaştığını, Afganistan'a ilave asker desteğinin yerine getirildiğini, Büyük Ortadoğu Projesinin 

Eşbaşkanı olarak küresel projelerin kılavuzluğunu sürdürüldüğünü'' söyledi.Türkiye'nin hiçbir temel 

sorununda ABD'nin desteğini alamadığını, verilen sözlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini 

savunan Bahçeli, ''Beyaz Saraydaki görüşme sonrası yapılan açıklamalar, bu ziyaretin sonuçlarının 

Türkiye için büyük bir hüsran olduğunu göstermiştir. Bu görüşmenin Türkiye bakımından en hayati 

konusunun PKK terörüyle mücadelede ABD ile somut ve ciddi işbirliği yapmasının sağlanması olduğu 

herkesin hem fikir olduğu bir husustur. Ancak bu beklentiler bütünüyle boşa çıkmıştır. Türkiye'nin 

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör unsurlarını askeri güçle tasfiye etmesinin önüne set koyan ABD, 

buna karşılık Barzani'nin istediği gibi Türkiye'yi terör ve etnik bölücülük sorunu için siyasi çözüm 

süreci başlatmaya zorlamıştır. Başbakanın taşeronluğunu yaptığı ve senaryosunu ABD'nin hazırladığı 

PKK açılımı, nihayet siyasi gündeme resmen taşınmış ve Türkiye çok karanlık bir döneme 

sokulmuştur'' diye konuştu. Bahçeli, ''Barzani'nin PKK'ya lojistik desteği ile fiziki ve siyasi himayesinin 

kesilmesi; yönetici kadrosunun yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesi; Irak merkezi makamlarının 

kontrolüne geçen Irak hava sahasından askeri amaçlarla yararlanmanın yeniden başlamasının 

sağlanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara harekatına olan itirazlardan vazgeçilmesi'' gerektiğini 

söyledi.Afganistan'da bin 750 Türk askerinin bulunduğunu kaydeden Bahçeli, ''PKK'yı tasfiye etmek 

için Kuzey Irak'a girmesine izin verilmeyen Türk askerinin, Afganistan'da çarpışmasını istemek, AKP'yi, 

ABD'nin küresel stratejilerinde taşeron olarak görmekle eş anlamdadır'' dedi.-KATSAYI UYGULAMASI-

Milli eğitim sisteminin yapısal sorunları ve mesleki eğitimin sıkıntılarının kronik, toplumsal bir 

huzursuzluk kaynağı haline geldiğine dikkati çeken Bahçeli, YÖK'ün meslek lisesi mezunlarının 

üniversiteye giriş sınavında uygulanacak katsayı konusunda yaptığı idari düzenlemenin Danıştay 

tarafından yürürlüğünün durdurulduğunu anımsattı.Bahçeli, ''Danıştay kararının, Anayasada ifadesini 

bulan hukuka uygunluk denetimi ışığında tartışmalı olduğu ve milli vicdanda karşılık bulmadığı bir 

gerçektir'' dedi.YÖK'ün karara itirazı ile hukuki sürecin devam ettiğini belirten Bahçeli, Danıştayın 

kararıyla binlerce öğrencinin mağdur olmasına yol açacak çok ciddi bir durumun ortaya çıktığını 

söyledi.Bahçeli, üniversiteye giriş sınav süreci ve takviminin işlemeye başlaması karşısında Danıştay 

kararı sonrası taksayı konusunda uygulanacak esaslar bakımından hukuki boşluk oluştuğuna dikkati 

çekti.YÖK'ün bu konuda çok acil olarak idari tasarrufta bulunması ve üniversiteye giriş sınav sürecinde 

uygulanacak düzenlemeyi belirlemesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, ''Bunun için TBMM çatısı altında 

yasal düzenleme gerekiyorsa, AKP hükümetinin bu konuda harekete geçmesi gerekecektir. AKP'nin 



Meclisteki sayısal çoğunluğu bunun için yeterlidir. Ancak, bu konuda Meclis zemininde geniş tabanlı 

mutabakat arayışına ihtiyaç duyuluyorsa, MHP bu yöndeki iyi niyetli çabalara katkıda bulunmaya 

hazırdır'' diye konuştu.-''ÜLKEMİZİ ÇIKMAZIN İÇİNE SOKMUŞTUR''-Ekonomik gelişmelere de değinen 

Bahçeli, her anlamda zor ve sıkıntılı bir dönem olan 2009'un ''heba olmuş bir yıl'' olarak anılacağını 

söyledi.AK Parti politikaları nedeniyle krizin çıktığını ve yayıldığını savunan Bahçeli, dış talebe aşırı 

bağlılık, iç talebin çökmesi, üretim sisteminin tahrip olması, finansman kanallarının tıkanması, işsizlik 

ve yoksulluğun, ekonominin en temel sorunları olduğunu belirtti.Bahçeli, ''Türkiye ekonomisi, 2009 

yılında en derin ve ciddi küçülmeyi yaşamış olan birkaç ülkeden birisidir. Doğal olarak bu hal 

önümüzdeki yılda ekonominin rakamsal ve teorik olarak hızla büyüme şansını arttırmıştır. 

Gerçeklerden ve gelişmelerden inanılmaz derecede kopuk olan Başbakan Erdoğan, ülkemizi tam bir 

çıkmazın içine sokmuş ve bugünümüzle birlikte geleceğimizi de ateşin içine atmıştır'' diye 

konuştu.Memurların bir günlük iş bırakma eylemi karşısında Başbakanın açıklamalarına değinen 

Bahçeli, şöyle devam etti:''Kamu görevlisi memur kardeşlerimizin haklı talep ve tepkilerini göstermek 

amacıyla yaptıkları eylemi hazmedemeyen Başbakan Erdoğan, bu demokratik imkana saygı 

göstereceği yerde baskı, soruşturma ve görevden uzaklaştırma yoluyla onları sindirmeye çalışmıştır. 

Son olarak en temel haklarını aramaktan başka bir amacı olmadığı anlaşılan bir grup Tekel işçisine, 

yatarak para kazandıkları yönünde suçlama yöneltmesi, Başbakanın siyasi terbiye ve nezaketten ne 

derece mahrum olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.Başbakan Erdoğan'ın, sayıları 12 bini bulan Tekel 

işçisi kardeşlerimizin yatarak para kazandığını ifade etmesi tam bir haddini bilmezlik örneği olmuştur. 

Başbakanın lügatinde yatarak para kazanmak, ya da yan gelip yatmak çok geniş yer tutmaktadır. 

Buradan söylüyorum ki, bu ülkede hiçbir işçi kardeşim yan gelip yatarak para kazanacak kadar 

hayadan uzak ve sorumsuz değildir. Ve diyorum ki; bu ülkede yan gelip yatarak işini yürüten birisi 

varsa o da Başbakan Erdoğan'dan başkası değildir ve olmayacaktır. Kendisi yan gelip yattıkça, işçimizi, 

askerimizi de aynı şekilde gören Başbakan, inşallah sandıkta alacağı dersle irkilecek ve o zaman 

mahkemede hesap vermek için ayağa kalkacaktır.''Başbakan Erdoğan'a seslenen Bahçeli, ''Yattığınız 

yerden, servetinize servet kattınız. Yattığınız yerden, köşeyi döndünüz. Yattığınız yerden, varlıkları 

yabancılara peşkeş çektiniz. Yattığınız yerden, şeker fabrikalarını satışa çıkardınız, bu alandaki binlerce 

işçimizi sıkıntıya soktunuz. Siz yattınız, aziz milletimiz çalıştı. Siz keyif yaptınız, işçi, memur, çiftçi, 

esnaf çabaladı. Başbakan Erdoğan siyasi tarihe; yattığı yerden, gezdiği yerden, konakladığı yerden 

ülke yöneten birisi olarak geçmiştir. Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket bedeli kanla ödenerek kurulmuş 

olan Cumhuriyetimizin, onun kurumlarının, binlerce yılda oluşmuş Türk milletinin, gece demeden 

gündüz demeden üreten isimsiz kahramanlarının ve müesseslerinin haklarını korumaya ve kollamaya 

her zaman ve her ortamda hazır ve kararlıdır'' diye konuştu.(Bitti)(EHK-ÇAL) 
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AFGANİSTAN'DA ŞEHİT OLAN TÜRK ASKERLERİ 

  -ŞEHİTLERİN NAAŞLARI İLE YARALILARI TÜRKİYE'YE  

  GETİRMEK ÜZERE BÖLGEYE AMBULANS UÇAK GÖNDERİLDİ 

  -DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ÖZÜGERGİN: "BİZİM  

  AFGANİSTAN'DA DOST VE KARDEŞ AFGAN HALKINA  

  UZATTIĞIMIZ YARDIM ELİ DEVAM EDECEKTİR" 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Afganistan'da trafik kazası sonucu şehit olan  

Türk askerlerinin naaşlarını almak üzere bir ambulans uçak gönderildiği  

bildirildi. 

     Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, haftalık basın toplantısında,  

Afganistan'da dün son derece üzücü bir olayın meydana geldiğini, trafik kazası  

sonucu iki şehit verildiğini hatırlattı. 

     Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı Kurmay Albay Faruk Sungur ile  

Afganistan'da düzenlenecek olan cumhurbaşkanı seçimleri için 12 Temmuzdan  

itibaren Mezar-ı Şerif'e yerleşmekte olan Türk askeri birliğinin komutanı Albay  

Murat Kaymakçılar'ın içinde bulunduğu zırhlı aracın dün trafik kazası yaptığını  

belirten Özügergin, kaza sonucu Kurmay Albay Sungur ile Uzman Çavuş Mevlüt  

Baydur'un kaza mahallinde şehit olduklarını bildirdi.  

     Sözcü Özügergin, Uzman Çavuş Fehmi Berkyürek ile Albay Murat Kaymakçılar'ın  

ise yaralandıklarını söyleyerek, bugün itibariyle bölgeye bir ambulans uçağın  

giderek, gerek şehitlerin naaşlarını gerekse yaralıları Türkiye'ye getireceğini  

kaydetti. 



     Özügergin, şöyle devam etti: 

     "TSK mensupları dünyanın pek çok bölgesinde çok zor koşullar altında görev  

yapmaktalar, fedakarca çalışmaktalar ve bu fedakarlıkları bakanlığımızca her  

zaman için takdir ve şükranla anılmaktadır ve anılacaktır.  

     Diğer taraftan bizim Afganistan'da dost ve kardeş Afgan halkına uzattığımız  

yardım eli devam edecektir. Biz bu ülkede Afgan halkının refahı için çalışmaya  

devam edeceğiz.  

     Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar  

diliyoruz." 

     (GLS-SRP) 
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AFGANİSTAN'DA ŞEHİT OLAN KURMAY  

  ALBAY FARUK SUNGUR, KOSOVA'DA ANILDI 

   

  (FOTOĞRAFLI) 
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İçerik 



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

Daha önce Kosova'da görev yaptıktan sonra  

Afganistan'da trafik kazası sonucu şehit olan Kurmay Albay Faruk Sungur,  

Kosova'da anıldı. 

     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehit Albay  

Faruk Sungur'un özgeçmişinin okunmasının ardından, törene katılanlar anılarını  

anlattı. 

     Kosova Türk Taburu'nun konuşlandığı Prizren Kültürevi'nde dün gece  

düzenlenen anma töreninde şehit Albay Sungur, Kosova'da görev süresi içindeki  

katkı ve hizmetleriyle anıldı. 

     Törene, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin  

Priştine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler, Kosova Güvenlik Kuvveti (KGK) Komutanı  

General Süleyman Selimi, BM Kosova Geçici Misyonu (UNMİK) Kıdemli Askeri  

Danışmanı Tuğgeneral Bahadır Köse, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay  

Yahya Bacak, milletvekili Müfera Şinik, TİKA Kosova Koordinatörü Kürşat Mahmat,  

Prizren Belediye Başkanı Ramadan Muja, dernek başkanları ve çok sayıda davetli  

katıldı. 

     Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler konuşmasında, Albay  

Faruk Sungur'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Türk Silahlı  

Kuvvetleri'nin dünyanın dört bir yanında görev yaptığını, ihtiyaç duyan herkese  

ayrım gözetmeksizin yardım elini uzattığını bildirdi. 

     Ünler, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bulunduğu her yerde barış ve istikrar  

unsuru olmuştur. Katıldığı tüm harekatlarda üstün başarı göstermiştir. Türk  

Silahlı Kuvvetleri mensupları hayatlarını hiçe sayarak bu yüce görevi her koşul  

altında yerine getirmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide mensubu Şehit  

Kurmay Albay Faruk Sungur, Kosova'da görev yaptığı sürede tüm Kosovalılar'a  

yardım elini uzatmıştır ve şerefli Türk ordusunu mükemmel bir şekilde temsil  

etmiştir'' diye konuştu. 

     KGK Komutanı General Süleyman Selimi ise Sungur'un yalnızca Türkler için  

değil tüm dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, Kosova'daki  

tüm topluluklar adına Sungur'un ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve  



Türk halkına başsağlığı diledi. 

     Tören sırasında, Sungur'un yaptığı görevlere ve yürüttüğü etkinliklere ışık  

tutan fotoğraflardan oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. 

     (İBR-REM-İN) 
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ÇOLAK: GÖREVİMİZ YÜZLERİ GÜLDÜRMEK 
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ISAF Kabil Bölge Komutanı Tuğgeneral Levent  

Çolak, "Türk birliğinin buradaki görevi Afganistan'daki gülen yüzlerin daha fazla  

olmasını sağlamak" dedi. 

     Çolak, Genelkurmay Başkanlığı'nın basın turu kapsamında Afganistan'ı ziyaret  

eden basın mensuplarına Kabil Bölge Komutanlığı karargahında brifing verdi. 

     Kabil Bölge Komutanlığı'nın Afganistan'daki beş bölge komutanlığından birisi  

olduğunu belirten Çolak, komutanlığın kuzeyden güneye 75 batıdan doğuya 65  

kilometrelik bir sorumluluk sahasına sahip olduğunu dile getirdi. Çolak, Kabil  



Havaalanı'nın ise Kabil Bölge Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında olmadığını, iç  

emniyetinin Belçika bölüğü, dış bölge emniyetinin ise Bulgaristan bölüğü  

tarafından sağlandığını kaydetti. 

     Kabil Bölge Komutanlığı'nın diğer bölge komutanlıklarına kıyasla küçük bir  

bölgede faaliyet yürüttüğünü belirten Tuğgeneral Çolak, fakat Kabil'in başkent  

olması, birçok büyükelçilik, hükümetdışı organizasyon, uluslararası organizasyon,  

üst düzey uluslararası askeri karargah ve özellikle büyük medya  

temsilciliklerinin burada olması dolayısıyla, Kabil Bölge Komutanlığının öneminin  

ve önceliğinin büyük olduğunu vurguladı.  

     Kabil Bölge Komutanlığında en büyük tehdit durumunun Kabil şehir merkezi ve  

Musahi bölgesinde olduğunu ifade eden Tuğgeneral Çolak, ''Kabil o kadar değişken  

bir yer ki mevsimin şartlarına göre ve Kabil'de olabilecek herhangi  bir önemli  

olaya göre, tehdit seviyesi artmakta veya azalmaktadır. Bugün çok güvenli  

diyebileceğimiz bir bölge süratle güvensiz bir bölgeye dönüşebilmektedir'' diye  

konuştu. 

     Kabil şehir merkezinin maruz kaldığı başlıca tehditleri de sıralayan  

Tuğgeneral Çolak, araçla intihar saldırıları, el yapımı patlayıcılar, karmaşık  

saldırılar, şehir dışından roket saldırıları, adam kaçırma, pusu, küçük  

tüfeklerle uzaktan birliklere atış ve havan atışlarının bu tehditlerin başında  

geldiğini kaydetti. 

     Kabil Bölge Komutanlığı emrinde iki tabur asker bulunduğu bilgisini veren  

Tuğgeneral Çolak,  Arnavutluk, Azerbaycan, Yunanistan, ABD, İngiltere ve  

Makedonya askerlerinin de bu taburlarda görev yaptığını kaydetti. 

     Vardak'taki bölgesel imar ekibinde yaklaşık 70-80 kişilik bir Türk askeri  

birliğinin görev yaptığını bildiren Çolak, bu bölgenin de Kabil merkezinden  

yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta konuşlu olduğunu belirtti. 

     Kabil Bölge Komutanlığı'nın herhangi bir acil durumdaki hazırlık durumu  

hakkında bilgi veren Tuğgeneral Çolak, ''Kabil merkezde herhangi bir olay olduğu  

takdirde ihtiyaç duyulması halinde 20 dakika içerisinde her yere ulaşacak imkan  

ve kabiliyetteyiz'' dedi. 

      



     -SİLAHLARIMIZ HEP AŞAĞI BAKAR- 

      

     Çolak, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil'deki birliği sadece ve sadece  

meşru müdafaa kapsamında silahını kullanır. Bizim silahlarımız her zaman aşağıya  

bakıyor. Biz hiçbir zaman halka silahımızı çevirmedik'' dedi. 

     Çolak, ''Türk askerinin burada can güvenliği var mı, yok mu? Afganistan'daki  

diğer güçler de sizin gibi Afganistan'daki gülen yüzleri artırmayı düşünüyor  

mu?'' şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti: 

     ''Biz büyük bir samimiyetle şunu söyleyebiliriz. Bizim burayla ilgimiz  

sadece NATO ile bağlı değil. Tarihin en derinliklerinden gelen, Ulu Önderimiz  

Atatürk ile başlayan ilişkinin mirası üzerine biz şu anda görev yapıyoruz. Bizim  

de ara görevimizin bu mirası bizden sonra bu ilişkiyi devralacaklara hakkıyla  

bırakabilmek. Onun için bizim Afganistan'daki kabulümüz gerçekten çok yüksek  

seviyede. Afgan halkı, güvenlik güçleri, politikacıları, üst düzey komutanlar,  

Kabil Bölge Komutanlığı'na, Türk ordusuna, Türk Genelkurmay'ına ve Türkiye'ye  

gerçekten çok büyük bir saygı ve sevgi besliyor. Beklentileri de çok yüksek  

seviyede. Bu da bize çok yüksek bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu yerine  

getirmek maksadıyla da gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti  

içindeyiz.'' 

     Türkiye'de eğitim gören Afgan askerlerinin özel kurumlarda çalıştığına dair  

iddiaların hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Çolak, Türkiye'de yetişen Afganlı  

subayların burada çok güzel yerlerde olduğunu vurgulayarak, ''Özel sektörde görev  

alma, şu ana kadar hiç duymadım. Hepsi Afgan ordusunda aslanlar gibi görev  

yapıyorlar'' diye konuştu. 

     Kabil'de 2001 ile 2010 yılları arasındaki durumu mukayese etmesi istenen  

Tuğgeneral Çolak, 'Gerçekten çok büyük bir gelişme var. Bu gelişme buraya nüfus  

akışına sebep olmuştur. Bu durum da güvenliğin arzu edilen seviyede sağlanmasını  

güçleştiriyor'' değerlendirmesinde bulundu. 

      

     -''İLAVE BİR TAAHHÜT YOK''- 

      



     Tuğgeneral Çolak, ''Kabil'in genişlemesi çerçevesinde Türk askerinin  

sayısının artırılması ihtiyacı olup olmadığına'' ilişkin bir soruya, ''Bunu  

Genelkurmay Başkanlığı'na sormak lazım. Ama şu anda benim bildiğim ilave bir  

taahhüt yok. Yaklaşık bin 700'e yakın askerimizle Kabil Bölge Komutanlığı'ndan  

beklenen görevleri yerine getirme gayreti içindeyiz'' karşılığını verdi. 

     ''ISAF Komutanı McChrystal'ın, Hürriyet gazetesine özel bir röportaj  

verdiğinin'' hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Çolak, ''Mc Chrystal'in altını  

çizdiği çok güzel bir şey var. 'Türk askerinin sayısı önemli değil, yaptığı iş  

önemli' diyor. Biz burada kuvvet çarpanıyız. Ne demek istediğimi herhalde çok  

açık bir şekilde ifade ettim. Bizim burada sayımız önemli değil. Bizim burada  

yaptığımız önemli'' dedi. 

     ''ABD Savunma Bakanı 'ABD askeri, Türk askeriyle omuz omuza savaşıyor' dedi.  

Siz ABD askeriyle omuz omuza savaşıyor musunuz?'' sorusu üzerine Tuğgeneral  

Çolak, ''Genelkurmay Başkanlığı defalarca söyledi. Biz sıcak çatışmaya kesinlikle  

girmiyoruz. Böyle bir milli kısıtlamamız var. Kesinlikle sıcak çatışmanın  

dışındadır. Mayın temizleme ve uyuşturucu ile mücadelede görevimiz yok. Afgan  

güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin dışında herhangi bir şey olduğu zaman o  

desteği vermekle zaten mükellefiz. Ortak devriyelere çıkıyoruz. Hem eğitim  

maksatlı, hem güvenlik maksatlı. Afgan ordusu ile devam ediyor'' yanıtını verdi. 

     ''Buradaki Türk ordusu, kendisine ateş açıldığında karşılık vermeyecek mi?''  

şeklindeki soru üzerine Tuğgeneral Çolak, şunları kaydetti: 

     ''Biz silahımızı sadece meşru müdaafa kapsamında kullanırız. Silahsız asker  

olur mu? Ya da kendisine bir tehdit olduğu zaman buna mukabele etmeyecek olan  

askeri birlik olabilir mi? Olmaz öyle bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  

Kabil'deki birliği sadece ve sadece meşru müdafaa kapsamında silahını kullanır.  

Bizim silahlarımız her zaman aşağıya bakıyor. Biz hiçbir zaman halka silahımızı  

çevirmedik. Ama bize (silah) çevrilirse meşru müdafaa hakkı ortaya çıkmıştır.  

Silahımızı hiç çekinmeden kullanırız.'' 

     Bir gazetecinin, ''Basın mensuplarını taşıyan araçlarda Türk bayrağı  

bulunmadığını'' hatırlatması üzerine, Tuğgeneral Çolak, ''Bu arabalar yeni  

kiralanmış, sivil tip arabalar. Yoksa yarın kobralarımızı göreceksiniz. Türk  



bayrağını onurla şerefle her yerde taşırız. Türk bayrağı Afganistan'daki en  

geçerli pasaporttur'' dedi. 

     Bir gazetecinin ''ABD'nin Türk bayrağının kullanılmasına itirazı olduğu''  

yönündeki haberlerin bulunduğunu belirtmesi üzerine Tuğgeneral Çolak, ''İlk defa  

böyle bir şeyi duyuyorum'' diye konuştu. 

     ''Şu ana kadar Türk güvenlik güçlerinin Afganistan'da sıcak temasa girip  

girmediğinin'' sorulması üzerine Tuğgeneral Çolak, şu ana kadar herhangi bir  

sıcak temasın yaşanmadığını bildirdi.  

     Tuğgeneral Çolak, şöyle devam etti: 

     ''Şu anda ISAF Karargahı'ndan halka davranışlarla ilgili emirler geliyor. Bu  

emirler 2001 yılından beri Türk birliğinin burada yaptıklarını bize tekrar  

söylüyorlar. Yani bizim 2001'den beri yaptığımız davranış ilkelerini şu anda emir  

olarak yayınlıyorlar. Biz bunu 2001'den beri yapıyoruz. Ben şunun da altını  

çizeyim. TSK gerçekten genlerinden gelen yapıyla beraber barışı destekleme  

harekatının biçilmiş kaftanıdır. TSK gerçekten bu işi dünyada en iyi yapabilen  

birliktir.'' 
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ATC 29. YILLIK KONFERANSI 

  -ABD SAVUNMA BAKANI GATES: ''FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNE POTANSİYEL KATKILARI  

HAKKINDA  

  TÜRKİYE'YLE KONUŞUYORUZ ANCAK BASINDA ÇIKAN HABERLERİN AKSİNE, KATKIDA  



BULUNMASI  

  İÇİN BASKI UYGULAMIYORUZ ANCAK TÜRKİYE'DEN LİZBON ZİRVESİ'NDE NATO'NUN  

BÖLGESEL  

  FÜZE SAVUNMA KAPASİTESİNİ BENİMSEMESİNE DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ'' 

   

  (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ) 

 

Spot 

------------------------------------------------------ 
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Mehmet Toroğlu/Barışkan Ünal - ABD Savunma  

Bakanı Robert Gates, NATO bünyesinde kurulmak istenen füze savunma sistemine  

potansiyel katkıları hakkında Türkiye'yle diyalog içinde olduklarını ancak  

katkıda bulunması için baskı uygulamadıklarını söyledi. 

     Robert Gates, Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29'uncu yıllık toplantısında  

yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemlerde bazı gerilimler  

yaşansa da son 4 yılda ilerleme katedildiğine  inandıklarını belirtti. 

     Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırım oylamasında ''hayır''  

oyu kullanması gibi, aralarında bazı anlaşmazlıklar olduğuna işaret eden Gates,  

Türkiye'ye İsrail'le yapıcı ilişki sürdürmesi çağrısında bulunmaya devam  

ettiklerini kaydetti. 

     Gates, ''Bazı konulardaki görüş ve yaklaşımlarımız farklılık gösteriyor olsa  

da müttefikiz'' dedi. 

     Bölgede temel çıkarları paylaştıklarını, hedeflerinin aynı olduğunu ifade  

eden Gates, bu hedefleri ''egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne saygı, ekonomik  

büyüme ve kalkınma, istikrar ve güvenliğin sürdürülmesi'' olarak sıraladı. 

     Gates, iki ülkenin savunma kuruluşları arasındaki bağların da güçlü yapısını  

koruduğunu, askeri ilişkilerin hiç olmadığı kadar yakın ve yapıcı olduğunu  



belirtti. 

     ABD'nin, Türkiye'nin bin 700'den fazla Türk askerinin hizmet verdiği  

Afganistan'daki uluslararası askeri çabalara katkısını takdir ettiğini söyleyen  

Gates, Türkiye'nin bu ülkedeki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF)  

katkılarından övgüyle bahsetti. 

     Bakan Gates, Irak konusunda da iki ülkenin Türkiye, Irak ve ABD arasında  

kurulan üçlü güvenlik diyaloğu yoluyla güvenin inşası, iş birliğinin  

geliştirilmesi ve ortak sınırlar, istikrar ve terörle mücadele gibi iki tarafı  

ilgilendiren konuların ele alınması için birlikte çalıştığına değindi. 

     Türkiye'nin birçok bakımdan Irak'la olumlu temas noktasında model olduğunu  

ifade eden Gates, Türkiye'nin, Irak'ta demokrasinin güçlendirilmesi, ulusal  

uzlaşı girişimlerinin teşvik edilmesi ve Irak güvenlik güçleriyle savunma ve  

güvenlik bağlarının yeniden inşası yolunda Iraklı liderlerle düzenli olarak  

birlikte çalıştığını kaydetti. 

      

     -''PKK BÜYÜK BİR TERÖRİST TEHDİT''- 

      

     Gates, ABD'nin terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'yle yakından  

çalışmaya bağlılığını vurguladı. 

     PKK'yı Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşı büyük bir terörist  

tehdit olarak gördüklerini kaydeden Gates, PKK'nın Türk ordusu ve sivillerine  

yönelik olarak son yıllarda yükselen terör saldırılarına karşılık verilmesi  

çerçevesinde ABD'nin PKK'ya ait suç şebekelerine baskınlarını artırdığını,  

istihbarat desteğini genişlettiğini ve Avrupalı müttefikleri PKK'nın Avrupa'daki  

mal varlıklarını dondurmaya çağırdıklarını belirtti. 

     Gates, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen yıl Ankara'da yaptığı konuşmayı  

hatırlatarak, Türkiye ve ABD'nin Kore'den Kosova'ya ve Kabil'e kadar birlikte  

savaştığına dikkati çekti. 

     İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece karşılaştıkları düşmanlar yoluyla  

değil paylaştıkları temel çıkar ve değerler yoluyla tanımlandığını ifade eden  

Gates, ''İki ülke de Atatürk'ün sözleriyle 'kültür, akademi, bilim ve ekonomi  



gibi alanlarda zaferler kazanmak için mücadele eden' demokrasiler" diye konuştu. 

     Gates, bu ortak çıkar ve değerlerin ABD'nin Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla  

daha fazla entegrasyonuna verdiği desteğin de temelini oluşturduğunu söyledi. 

     ABD'nin Türkiye'nin AB'ye katılım çabasını uzun süredir desteklediğine  

işaret eden Gates, NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye ile Avrupa Savunma Ajansı  

arasında daha fazla iş birliği çağrısına katıldıklarını kaydetti. 

     Gates, her iki ülke için en önemli uluslararası güvenlik çerçevesinin  

''tarihin en başarılı askeri ittifakı'' NATO olmaya devam ettiğini belirterek,  

soğuk savaştan sonra da ''batının demokrasilerinin çabalarını toplu savunma ve  

barış ve güvenliğin muhafazası için birleştirmesi ihtiyacının devam ettiğini''  

belirtti. 

     Güvenilirliğini ve geçerliliğini korumak için NATO'nun uyum sağlama ve  

reform çabasını sürdürmesi gerektiğine işaret eden Gates, bu kapsamda gelecek ay  

düzenlenecek Lizbon Zirvesi'nin ittifak için dönüşümsel bir an olabileceğini  

kaydetti. 

     Gates, zirvede yeni stratejik konseptin kabul edilmesinin beklendiğine  

işaret ederek, bu konseptin karmaşık ve belirsiz bir güvenlik atmosferinde NATO  

açısından önemli bir rehber niteliği taşıdığını söyledi. 

     Bu değişen güvenlik atmosferinin yansıması olarak NATO'nun coğrafi  

sınırlarından uzakta yeni misyonlar peşinde olduğunu, NATO'nun kurumsal yapıları  

ve bürokratik kültürünün operasyonel gerçekliklerin arkasında kaldığını belirten  

Gates, kurumsal alanda planlanan reformların önemine işaret etti. 

     Gates, bu bağlamda Türkiye'nin NATO'nun reformu konusundaki çabalarına ABD  

olarak teşekkür ettiklerini kaydederek, NATO Genel Sekreter Yardımcılığı gibi  

önemli bir göreve getirilen Hüseyin Diriöz'le çalışmayı sabırsızlıkla  

beklediklerini söyledi. 

      

     -BÖLGESEL FÜZE SAVUNMASI- 

      

     Kurumlarının yanı sıra NATO'nun askeri kapasitelerinin bugünün güvenlik  

doğasına uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Bakan Gates, bu noktada ''NATO'nun  



21'inci yüzyılda sahip olması gereken en kritik kapasitelerden biri olarak  

nitelendirdiği bölgesel füze savunması'' konusuna değindi. 

     Gates, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının 2,5 yıl önce  

Bükreş'te ittifaka zarar ya da gözdağı verme çabası içinde olabilecek kesimlerin  

ellerindeki balistik füze tehditlerine karşı NATO genelinde karşılık verilmesi  

ihtiyacını kabul ettiğini belirtti. 

     Daha sonra tüm Avrupa müttefikleri ve nüfuslarını içine alacak korumanın  

sağlanması için seçenekler geliştirilmesine karar verdiklerini ifade eden Gates,  

''NATO'ya ABD'nin aşamalı uyarlanabilir yaklaşımını benimsemesi yönünde güçlü  

tavsiyede bulunduk'' dedi. 

     Gates, bu yaklaşımın gelecekteki tehlikelere uyum sağlayabilme ve NATO  

topraklarını koruyabilmede kanıtlanmış teknolojileri temel alan bölgesel füze  

savunma sistemi önerdiğini belirtti. 

     ''Balistik füzeler tehdidi büyüdükçe NATO'nun onlara karşı savunmasının  

boyutu ve etkinliği de büyüyecek'' diyen Gates, hedeflerinin NATO müttefiklerinin  

mümkün olan en geniş derecede koruma altına alınması ve zaman içinde tüm NATO  

için korumanın sağlanması olduğunu kaydederek, ABD'nin füze kalkanı projesiyle  

ilgili teknik bilgi verdi. 

     Gates, bölgesel füze savunma sisteminin NATO'ya 5'inci maddenin gelecekteki  

kredibilitesinin teminat altına alınması ve müttefiklerin güvenliğinin  

bölünmezliği ilkesinin desteklenmesi adına eşsiz savunma kapasitesi ve fırsatı  

sunduğunu bildirdi. 

     NATO şemsiyesi altında müttefik ülkelerin kendi sahip oldukları sistemlerle  

füze savunma sistemine katılabileceğini ve bu sistemi hayata geçirecek önemli  

kararlar ve angajman kurallarının geliştirilmesinde iş birliği yapabileceğini  

ifade eden Gates, şöyle konuştu: 

     ''Aşamalı uyarlanabilir yaklaşım üzerinde kapsamlı olarak çalışıldı. Etkili,  

düşük maliyetli ve hızlı biçimde sahaya yerleştirilebilir. ABD, NATO'nun bu  

yaklaşımı benimsemesi halinde, Türkiye'nin potansiyel teknik ve operasyonel  

katkıları hakkında Ankara ile siyasi ve askeri diyalog içinde oldu. Basında çıkan  

bazı haberlerin tersine, Türkiye'ye katkıda bulunması için baskı uygulamıyoruz  



ancak Türkiye'den Lizbon Zirvesi'nde NATO'nun bölgesel füze savunma kapasitesini  

benimsemesine destek vermesini istiyoruz.'' 

     Bölgesel füze savunmasının 21'inci yüzyılın güvenlik atmosferine uyum  

sağlamakta olan NATO açısından kritik bir rol olduğunu ifade eden Gates, ABD'nin  

aşamalı uyarlanabilir yaklaşımın bu kapasitenin edinilmesinde en iyi yol olduğuna  

inandığını belirtti. 

     Gates, ''Lizbon'da Türkiye dahil tüm NATO müttefiklerimizin 60 yılı aşkın  

süredir güçlü destek verdiğimiz şekilde hem kendilerinin hem de ittifakın  

güvenliği için bu amaca ulaşılması doğrultusunda destek vereceğini umuyoruz''  

diye konuştu. 

     Bakan Gates, Türkiye ve ABD'nin gerek anlaşma gerekse anlaşmazlık  

dönemlerinde aralarındaki dostluğu akıllıca hatırladığını ve böyle devam etmeleri  

gerektiğini sözlerine ekledi. 

     (MEH-BKN-HAN) 
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-''FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR ÜLKEYİ POTANSİY 
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-18. ULUSLARARASI ANTALYA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI-MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL:-

''FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR ÜLKEYİ POTANSİYELTEHDİT OLARAK 

GÖRMEMEK GEREKİYOR. BURADA BÖYLE BİR YAKLAŞIMINBÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA OLUMSUZ 

KATKIDA BULUNACAĞI AŞİKARDIR''(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)BELEK (A.A) - 03.12.2010 - Milli 

Savunma Bakanı Vecdi Gönül, füze savunma sistemi konusunda herhangi bir ülkeyi potansiyel tehdit 

olarak görmemek gerektiğine işaret ederek, ''Burada böyle bir yaklaşımın bölgesel barış ve istikrara 

olumsuz katkıda bulunacağı aşikardır'' dedi. Bakan Gönül, Türk Atlantik Konseyi'nin ''Yeni Stratejik 

Konsept ve 2020 Yılına Doğru NATO'' başlığıyla Belek'teki Papillon Ayscha Otel'de düzenlediği, 18. 

Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.Vecdi Gönül, 

NATO ittifakının kurulduğu 1949'dan bu yana temel amacın üye ülkelerin herhangi bir silahlı saldırıya 

karşı topraklarını korumak olduğunu hatırlattı. NATO'nun 1989'a kadar Doğu Bloku'ndan gelebilecek 

muhtemel saldırılara karşı üyelerini koruduğunu hatırlatan Gönül, 1990'lardan sonra ise durumun 

değişmeye başladığını ancak ittifakın temel amacının ittifak topraklarını korumak olarak kaldığını 

söyledi. Üye ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin yanısıra, uluslararası güvenlik ve istikrarın 

sağlanmasında ortak başarı için, ortaklık ilişkileri ve mekanizmasının da temel olduğunu belirten 

Gönül, 22 üye ülkenin katılımıyla oluşturulan Barış İçin Ortaklık inisiyatifinin de bu işbirliği 

çalışmalarına örnek gösterilebileceğine değindi.İttifakın geçen ay Lizbon zirvesinde yeni bir Stratejik 

Konsept kabul ettiğini hatırlatan Bakan Gönül, ittifakın aşırıcılık, terörizm, uluslararası yasadışı 

faaliyetler, siber saldırılar, lazer silahları gibi yeni risk ve tehditlerle mücadeleyi de çalışma kapsamına 

alması gerektiğini belirtti. İklim değişikliği, su güvenliği, büyüyen enerji ihtiyacı konularının da yeni 

stratejiye dahil edilmek durumunda olduğunu belirten Vecdi Gönül, kolektif savunma bağlamının da 

daha geniş bir risk ve tehdit yelpazesiyle genişletildiğini kaydetti.NATO'nun yeni zorluklarla mücadele 

edebilmesi, istikrarın ve yeniden yapılanmanın sağlanabilmesi için yeni kabiliyetler kazanmasının 

gerekli olduğunu vurgulayan Gönül, şöyle konuştu:''NATO halihazırda bu çalışmalara başlamış 

durumdadır. Balkanlar ve Afganistan'da bu çalışmalar yürütülmektedir. Çünkü alandaki tecrübesi ve 

öğrenilen dersler, ittifakı, yeniden yapılanmanın gerektirdiği kabiliyetleri edinmeye mecbur 

bırakmıştır."Gönül, yeni strateji konseptinin, NATO ile Rusya ittifakını da zorunlu kıldığını, aynı 

zamanda operasyonel meseleler için daha fazla işbirliğinin yolunu açtığını belirterek, yeni strateji 

belgesinin, 21. yüzyılın güvenlik sorunlarına daha iyi cevap vermek için, ittifakı coğrafi olarak daha 

geniş ve kapsamlı bir ağ oluşturacak şekle dönüştürmesinin beklendiğini söyledi.Yeni stratejik 

konseptin, nükleer caydırıcılık ve silahların kontrolü konusunda dengeli ve bütüncül bir yaklaşım 

arzettiğini belirten Gönül, ''Bilindiği üzere Türkiye, nükleer silahlardan tamamen arınmış bir dünyayı 

ve buna yönelik çabaları desteklemektedir'' dedi.-FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ-Vecdi Gönül, Lizbon 

Zirvesi'nde füze savunma sistemi geliştirilmesi konusunun da ele aldığını hatırlattı. Füze savunma 

sisteminin ilk başlarda görevdeki NATO birliklerini korumak amacını taşıdığını anlatan Gönül, ancak 

bugün füze savunma sisteminin NATO-Avrupa bölgesini korumaya yönelik olduğuna işaret etti.Füze 

savunma sisteminin buna yönelik adaptasyonunu sağlamak için çalışmalara başlandığını belirten 

Vecdi Gönül, ''Devam eden füze savunma sistemleriyle özellikle kolektif savunma konusuna gerekli 

önemin verileceğini umut ediyoruz'' diye konuştu.Gönül, füze savunma sisteminin uzun vadeli 

vizyonla da desteklenmesi gerektiğini, ortak güvenlik algısının, bölgesel istikrar ve güvenliğin de bu 

vizyonun bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bakan Gönül, füze savunma sistemi 

konusunda herhangi bir ülkeyi potansiyel tehdit olarak görmemek gerektiğine işaret ederek, ''Burada 

böyle bir yaklaşımın bölgesel barış ve istikrara olumsuz katkıda bulunacağı aşikardır'' diye konuştu.-



TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ-Bakan Vecdi Gönül, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindiği 

konuşmasında, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'nın, Avrupa Atlantik bölgesindeki 

güvenliğin bölünmezliği boyutunu oluşturduğunu ve Türkiye'nin bunu baştan beri desteklediğini 

bildirdi.Bakan Gönül, bu olumlu yaklaşıma rağmen, AB'nin Türkiye'ye yönelik bu alandaki 

yaklaşımından da memnun olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin, Ortak Güvenlik ve 

Savunma Politikası inisiyatiflerine katkıda bulunan ve bunları destekleyen, AB üyesi olmayan bir NATO 

ülkesi olarak, günümüzdeki uluslararası güvenlik sorunlarının Türkiye ile AB arasında daha etkili ve 

yoğun işbirliğini gerektirdiğine inandığını söyledi.AB ile müzakere sürecindeki çıkmazı aşmak için 

öncelikle, Türkiye'den önce AB'nin Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten 

Gönül, yeni strateji konseptinde de ifade edildiği üzere, AB üyesi olmayanların ortak güvenlik 

problemlerine yönelik alınacak tedbirlere katılımının hayati önem arzettiğini söyledi. Gönül, Lizbon 

Zirvesi deklarasyonunda da belirtildiği gibi AB ile NATO'nun ortak değerler ve stratejik çıkarlar 

paylaştığını, bu sebeple Türkiye'nin NATO-AB stratejik ortaklığını geliştirmeyi desteklediğini kaydetti.-

İZMİR'DEKİ NATO HAVA KOMUTA MERKEZİ-Bakan Vecdi Gönül, NATO'yu ''canlı bir organizmaya'' 

benzeterek, örgütün 1999'dan beri komuta yapısını dördüncü kez değiştirdiğini anlattı. Yeni komuta 

yapısının Lizbon zirvesinde onaylandığını hatırlatan Gönül, bu yeni yapı içindeki unsurların Haziran 

2011'den itibaren coğrafi şartlara göre dağıtılacağını söyledi.Türkiye'nin, İzmir'de bulunan 

mevcut Hava Komuta Merkezi'nin görevine devamını istediğini belirten Bakan Gönül, ''NATO Hava 

Komutası Merkezi'nin Türkiye'den alınması veya bunun kapatılması, Türk halkının NATO'ya bakışında 

olumsuz bir etkiye neden olacaktır'' dedi.-AFGANİSTAN-Vecdi Gönül, NATO'nun Afganistan görevinde 

Türkiye'nin 2009 yılından bu yana komutayı devraldığını ve görev süresinin Kasım 2011'e kadar 

devam edeceğini hatırlattı. Şu anda Afganistan'da bin 830 Türk personelin bulunduğunu 

anlatan Gönül, ''Afganistan'ı daha güvenli bir ülke haline getirme taahhüdümüzü ortaya koymuş 

bulunuyoruz'' dedi.Türkiye'nin Afganistan güvenlik personelinin eğitimi konusunda da katkısı 

olduğunu kaydeden Bakan Gönül, Kabil'de 27 Türk eğitimciyle Afgan askerlerinin eğitildiğini, ayrıca 

bin 800'den fazla Afgan Silahlı Kuvvetler mensubunun Türkiye'de eğitim gördüğünü bildirdi.Gönül, şu 

ana kadar Afganistan'da Türk personel tarafından eğitilen asker sayısının 5 bini bulduğuna dikkati 

çekti.Bakan Gönül, Türkiye'nin ayrıca bölge barışını sağlamaya yönelik 4 zirve düzenlediğini, bu 

zirvelerde Afganistan ve Pakistan devlet başkanlarının katılımıyla bölgesel işbirliği konularının ele 

alındığını anlattı.Kosova'daki NATO gücü KFOR'la ilgili olarak da Gönül, Türkiye'nin Kosova'daki işinin 

henüz bitmediğini, Kosova'ya destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi.Wikileaks belgeleriyle 

ilgili olarak da Gönül, bu konuda daha önce açıklama yaptığını, daha fazla açıklama yapmayacağını 

belirterek, soruları yanıtsız bıraktı. (GÜÇ-BNY-ATK-SO) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2010-03-23 07:20:00 

 

Yayın Numarası : 103795585 

 

Bölge/Büro : İslamabad 

 



Başlık 

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

AFGANİSTAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI 

  -İSAF KABİL BÖLGE KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ TÜRK HELİKOPTERİ SERT İNİŞ YAPTI: 2  

YARALI 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Afganistan'ın güneybatısında düştüğü  

bildirilen helikopterin sert iniş yaptığı, iki kişinin yaralandığı öğrenildi. 

     A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, İSAF Kabil Bölge Komutanlığında  

görevli üç Türk helikopterinden birisi olan söz konusu araç, hava koşulları  

nedeniyle Meydan Vardak vilayetinde sert iniş yaptı.  

     Helikopterde bulunan iki Türk askerinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.  

     Reuters haber ajansı, bölge valisinin açıklamasına dayanarak, helikopterin  

düştüğünü, bir Türk askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını belirtmişti. 

     (AEY-ÖFÇ-ÇA) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2012-03-17 13:27:00 

 

Yayın Numarası : 106854954 

 

Bölge/Büro : İslamabad 

 

Başlık 



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

Afganistan'da şehit olan 12 Türk askeri  

  -Şehitler için cenaze töreni düzenlendi 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün  

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Skorsky helikopterinin kaza yapması sonucunda  

şehit olan Türk askerleri için Kabil Bölge Komutanlığı'nda cenaze töreni  

düzenlendi. 

     Törene NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde  

görev yapan Kabil Bölge Komutanlığında görevli Türk askerleri ve NATO  

Komutanlığında görev yapan bazı askerler de katıldı. 

     12 şehidin Türk bayraklarına sarılı tabutları önünde saygı duruşunda  

bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve topluca dua edildi. 

     Cenazeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Türkiye'ye gönderildi. 

     Törende bazı askerlerin gözyaşlarını tutamadığı ve duygulandığı görüldü. 

     Tören için NATO birlikleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

     Yerel ve uluslararası birçok medya kuruluşunun temsilcileri ve muhabirleri  

güvenlik nedeniyle törene son anda yetişebildi. 

     Şehit cenazelerinin akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. 

     ISAF bünyesinde 1800'e yakın Türk askeri görev yapıyor. 

     (AEY-ŞP) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2012-03-16 15:52:00 



 

Yayın Numarası : 101361243 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

Afganistan'da 12 Türk askerinin şehit olması 

  -ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone başsağlığı  

  mesajı yayımladı 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone,  

Afganistan'da helikopter düşmesi sonucu 12 Türk askerinin şehit olması nedeniyle  

başsağlığı mesajı yayımladı. 

     Ricciardone mesajında şunları kaydetti:  

     "Kabil yakınlarında Türk askerlerini taşıyan helikopterin düştüğünü büyük  

bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Afganistan'ın yeniden inşası, barış ve  

istikrarında önemli rol oynayan Türk askerlerinin ölümü hepimizi derinden  

etkiledi. ABD adına, kazada yaşamlarını yitiren şehitler ve sivillerin acı  

kaybını sizler ile paylaşır, en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." 

     (MST-ŞP) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2012-03-17 12:06:00 



 

Yayın Numarası : 106854911 

 

Bölge/Büro : Ankara 

 

Başlık 

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

Afganistan'da 12 Türk askerinin şehit olması 

  -Afganistan'da düşen helikopterde şehit olan  

  askerlerin isimleri açıklandı 

  -Düşen helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri  

  personeli arasında 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen,  

  2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunuyor 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Afganistan'da Türk helikopterinin düşmesi sonucu  

şehit olan 12 askerin tamamının isimleri belli oldu.  

     Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk Bölge Komutanlığı'na bağlı Sikorsky  

UH-60 tipi helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri  

personelinin isimleri açıklandı.  

     Şehitler olanlar arasında 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay ve 1  

uzman çavuş bulunuyor.  

     Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehitlerin  

isimleri ve rütbeleri şöyle:  

     - Serkan Doğan (Personel Binbaşı)  

     - Mithat Çolak  (Mühendis Binbaşı)  



     - Şükrü Bağdatlı (Hava Personel Binbaşı)  

     - İsmail Cem Yakınlar (İstihkam Binbaşı)  

     - Adil Erdoğan (Kara Pilot Yüzbaşı)  

     - İlker Aydın  (İkmal Yüzbaşı)  

     - Murat Yıldız (İkmal Üsteğmen) 

     - Tahsin Barutçu (Kara Pilot Üsteğmen) 

     - Okan Melikoğlu (İkmal Üsteğmen)  

     - Salih Helvacı (Sağlık Kıdemli Başçavuş)  

     - Mehmet Akbaş (U/H. Teknisyen Kıdemli Üstçavuş)  

     - Önay Vurucu  (Piyade Uzman Çavuş) 

      

     -Ankara Garnizonu'nda tören düzenlenecek- 

      

     Şehitlerin naaşını taşıyan uçak, bugün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaşacak.  

Şehitler, otopsi işlemlerinin ardından Ankara Garnizon Komutanlığı'nda yapılacak  

törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak. 5 şehit Ankara Cebeci Askeri  

Şehitliği'nde, 7 şehit ise memleketlerinde defnedilecek. 

      

     -Ordu'da iki şehit- 

      

     Şehit subaylardan Binbaşı Mithat Çolak, Yüzbaşı İlker Aydın, Yüzbaşı Adil  

Erdoğan, Üsteğmen Tahsin Barutçu ve Başçavuş Salih Helvacı'nın naaşı Ankara  

Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

     Binbaşı Serkan Doğan Tekirdağ Muratlı'daki aile mezarlığına, Binbaşı İsmail  

Cem Yakınlar Konya Akşehir Garnizon Şehitliğine, Binbaşı Şükrü Bağdatlı memleketi  

Fatsa'nın Bolaman beldesindeki aile mezarlığına, Üsteğmen Okan Melikoğlu Ordu  

Boztepe'deki aile mezarlığına, Astsubay Üstçavuş Mehmet Akbaş Isparta Garnizon  

Şehitliğine, Uzman Çavuş Önay Vurucu Erzurum Karskapı Şehitliğine, Üsteğmen Murat  

Yıldız İzmir Kadifekale Şehitliğinde defnedilecek.   

     (HAS-EC) 

 



 

 

 


