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-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLUNDA... 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLUNDA...  

-TÜRK BİRLİĞİNİN İKİNCİ KAFİLESİNİN İKİNCİ GRUBU, 

EDİRNE'YE GELDİ  

 

EDİRNE (A.A) - Kosova'da barışın tesisi ve korunması için  

oluşturulan Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapacak Türk birliğinin ikinci kafilesinin ikinci 

grubu, Edirne'ye geldi. 

Kapıkule Garı'na saat 15.00'de gelen Türk birliğinin ikinci  

kafilesinin ikinci grubu, garda yaklaşık dört saat mola verdi. 

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Korkut Özarslan tarafından karşılanan kafile, 

gardaki bir askeri birliğe götürülerek yemek ihtiyacı karşılandı.  



Kafile Başkanı Binbaşı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, ikinci katarı Kosova'ya götürmekle 

görevlendirildiğini bildirdi. 

Binbaşı Çınar, birliğin, 2 subay, 13 astsubay, 84 er ve erbaştan oluştuğunu belirterek, ''Kosova'ya 33 

değişik çapta araçla  

gidiyoruz. Yolculuğumuz iyi geçti. Yolculuğumuza planladığımız 

şekilde devam ediyoruz'' dedi. 

Türk Birliği'ni taşıyan ikinci tren, saat 19.00'da Kapıkule  

Garı'ndan ayrılarak, Bulgaristan'a geçecek. 

 

-İKİNCİ KAFİLENİN İLK GRUBU- 

 

(KFOR) bünyesinde görev yapacak Türk birliğinin ikinci kafilesinin ilk grubu ise demiryoluyla bugün 

saat 16.25'te Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a giriş yapmıştı.  

Konvoyun, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yaklaşık bir saat süren evrak kontrolu gerçekleştirildi. 

Kontrol çalışmaları sırasında Bulgar makamları tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati 

çekti.  

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad, Filibe ve Pernik kentlerinden  

geçecek olan konvoyun, yarın sabah saat 05.00 sıralarında bu ülkedeki son durağı olan Küstendil 

kentine ulaşması bekleniyor. 

Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvvetleri personel ve araçları, daha sonra karayoluyla Bulgaristan ile 

Makedonya arasındaki Güeşevo sınır kapısına yönelecek.  

(EKİP-MCT-TEK-SBL) 
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-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLUNDA... 



 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLUNDA...  

-TÜRK BİRLİĞİ'NİN ÜÇÜNCÜ KAFİLESİNİN 

İLK GRUBU EDİRNE'YE GELDİ  

 

(FOTOĞRAFLI)  

 

EDİRNE (A.A) - Kosova'da barışın tesisi ve korunması için oluşturulan Kosova Barış Gücü (KFOR) 

bünyesinde görev yapacak Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin ilk grubu, Edirne'ye geldi. 

Kapıkule Garı'na saat 06.50'de gelen Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin ilk grubu, garda yaklaşık 8 saat 

mola verecek. 27 vagonda subay, astsubay ve erat olmak üzere 74 askeri personel ile 9'u zırhlı, 25'i 

tekerlekli olmak üzere toplam 34 askeri araç bulunuyor. 

Kafile Komutanı Kıdemli Üsteğmen Murat Dirican, kafilede bulunan personelin kahvaltı ve öğle 

yemeğini Kapıkule Sınırı'ndaki askeri karakolda yiyeceğini belirtti. 

Türk Birliği'ni taşıyan trenin garda olduğu sırada yurt dışından gelen gurbetçileri getiren yolcu treni de 

Türkiye'ye giriş yaptı. Gurbetçiler, trenin Kosova'ya giden Türk Birliği'ni taşıdığını öğrenince sevgi 

gösterisinde bulundu. 

Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin ilk grubunun bulunduğu tren, saat 15.00'te Kapıkule Garı'ndan 

ayrılarak, Bulgaristan'a geçecek.  

Üçüncü kafilenin ikinci grubunu ise saat 14.30'da trenle Edirne'ye gelecek. Bu tren de saat 19.00'da 

Bulgaristan'a geçecek.  

(SAR-TEK-İO) 
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-TÜRK ASKERİ BULGARİSTAN'DA... 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-TÜRK ASKERİ BULGARİSTAN'DA...  

-TÜRK BİRLİĞİ'NİN ÜÇÜNCÜ KAFİLESİNİN İLK GRUBU,  

BULGARİSTAN'A UĞURLANDI  

 

EDİRNE (A.A) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapacak Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin 

ilk grubu, Edirne Kapıkule Garı'ndan törenle Bulgaristan'a uğurlandı.  

Kapıkule Garı'na saat 06.50'de gelen Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin ilk grubu, garda yaklaşık 8 saat 

mola verdi. Mola sırasında askerler, sınır bölgesinde bulunan bir askeri birlikte yemek yediler ve 

dinlendiler.  

Türk Birliği'ni uğurlamak için düzenlenen törene, Kapıkule Mülki İdari Amiri Necati Şentürk, 54. 

Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Korkut Özarslan, Kapıkule Gümrükleri Başmüdürü 

Yüksel Elban, Kapıkule Gar Müdürü Veysi Dinçarslan, subaylar, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı. 

Türk Birliği'nin Bulgaristan'a uğurlanması sırasında, gençler ve çocuklar hep birlikte ''En büyük asker, 

bizim asker'' diyerek, sevgi gösterisinde bulundular.  

Bulgaristan tarafından gelen bir lokomotif, Kosova'ya giden Türk Birliği'nin vagonlarını alarak, saat 

15.00'te Bulgaristan'a geçti.  

 

-ÜÇÜNCÜ KAFİLENİN İKİNCİ GRUBU-  

 



Bu arada, Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapacak Türk Birliği'nin üçüncü kafilesinin ikinci grubu, 

saat 14.00'te Kapıkule Garı'na geldi. 

Kafile, Kapıkule Garı'nda 7 saatlik bir mola verecek. Kafileyi taşıyan vagonlarda, subay, astsubay, er ve 

erbaş olmak üzere, 75 personel, 34'ü tekerlekli ve 6'sı konteyner toplam 40 araç bulunuyor.  

(NA-SAR-TEK-YIL-S 
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-KOSOVA'DAKİ TÜRK BARIŞ GÜCÜ... 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 
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-KOSOVA'DAKİ TÜRK BARIŞ GÜCÜ... 

-BARIŞ GÜCÜ'NÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ GÖREVİNE BAŞLADI 

 

PRİZREN (A.A) - Pınar Merinç - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk barış gücü askeri 

personel ve araçların büyük bir bölümü, görev yerlerine ulaşarak konuşlanma işlemlerini 

tamamladılar. 



Askeri yetkililer, bugün hava yoluyla Kosova'ya giren 457 personelin Dragaş'ta konuşlandığını, halen 

Kumanova'da bulunan 5 ve 6'ncı katarların yarın Prizren'e ulaşacağını ve böylece grubun 

tamamlanacağını söylediler. 

Yetkililer, 170 askeri aracın bölgeye intikal ettiğini, Kumanova'da 50 civarında araç bulunduğunu, 

konteyner, tanklar ve zırhlı araçların da bir hafta zarfında Dragaş'a ulaşmasıyla konuşlanmanın tam 

olarak yapılacağını ifade ettiler. 

Kosova Türk barış gücü taburunun, Dragaş'ta konuşlanacağını hatırlatan yetkililer, Mamuşa'da 128 

kişilik bir bölüğün bulundurulacağını kaydettiler. 

 

-TÜRK SAĞLIK PERSONELİ 

 

Türk barış gücünde 2'si kadın 17 sağlık görevlisi bulunuyor. Dragaş'ta ameliyathanesi de bulunan bir 

sahra hastanesinde genel cerrah, dahiliyeci, ortopedi uzmanı, diş hekimi, anestezi, veteriner, eczacı 

gibi uzman doktorlar görev yapıyor.  

Türk hekimler, seyyar sağlık birimleriyle Türk barış gücünün denetimi altındaki bölge halkına sağlık 

hizmeti vermeyi hedefliyorlar. 

Bu arada Türk birliği, Dragaş köyü yakınlarındaki eski Drateks tekstil fabrikasının 8 yıldır işlememesi 

nedeniyle henüz binaya yerleşemedi. 

Çevredeki açık alana yerleşen birlikler, binanın kullanılabilir hale getirilmesinin ardından buraya 

taşınacaklar. 

Askeri yetkililer ayrıca bölgede yaptıkları incelemelerde mayın tehlikesinin bulunmadığını açıkladılar. 

(PNR-OK-SEL-İDA) 

-MEHMETÇİK KOSOVA İÇİN GÖREVE HAZIR... 

-KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ  

4. KOLORDU KOMUTANLIĞI'NDA SEVKE HAZIR  

OLARAK BEKLETİLİYOR 

-TABUR GÖREV KUVVETİ 55'İ SUBAY, 115'İ ASTSUBAY,  

30'U UZMAN ERBAŞ VE ER İLE 14'U MEMUR OLMAK ÜZERE  

987 PERSONELDEN OLUŞUYOR 

-NATO TARAFINDAN TEŞKİL EDİLECEK YAKLAŞIK  

50 BİN KİŞİLİK KUVVET ARASINDA YER ALACAK  

TÜRK BİRLİĞİ EVLERİNDEN VE YURTLARINDAN EDİLEN  

KOSOVALI İNSANLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞLERİNE  

VE KENDİ YURTLARINDA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALARINA OLANAK  

SAĞLAMAK AMACIYLA GÖREV YAPACAK 



 

ANKARA (A.A) - Mehmetçik, Somali, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'tan sonra şimdi de Kosova'da barışın 

tesisi için göreve hazır. 

Kosova'da NATO sorumluluğunda icra edilecek ''Barışı Destekleme Harekatı''na iştirak edecek 

''Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'' (KTBGGK) 4. Kolordu Komutanlığı'nda sevke hazır olarak 

bekletiliyor.  

NATO tarafından teşkil edilecek yaklaşık 50 bin kişilik kuvvet arasında yer alacak Kosova Türk Barış 

Gücü Görev Kuvveti, evlerinden ve yurtlarından edilen Kosovalı insanların güvenli şekilde geri 

dönüşlerine ve kendi yurtlarında barış içinde yaşamalarına olanak sağlamak amacıyla görev yapacak. 

 

-ÖZEL BİR KURULUŞA SAHİP- 

 

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, ''Her alanda kendine yeterli'' olan birliğin teşkilinde, Somali ve 

Bosna-Hersek'teki tecrübelerden istifade edildi.  

Atış ve bakım dahil her türlü hazırlığını tamamlamış olan birlik, verilecek emirle hemen sevke hazır 

şekilde bekliyor.  

Yeterli miktarda karargah personeli, muharebe, muharebe destek ve muharebe hizmet destek 

unsurlarıyla takviyeli ''özel bir kuruluşa sahip'' Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 55'i subay, 115'i 

astsubay, 30'u uzman erbaş ve er, 14'u memur ve diğerleri erbaş ve er olmak üzere 987 personelden 

oluşuyor.  

Talep halinde özellikle istihkamcılık ve sıhhiye konularında, bulunduğu yerdeki bölge halkına da 

imkanları ölçüsünde destek sağlayabilecek istihkam iş makineleri, sıhhiye teçhizatı ve uzman 

personele sahip birlikte, 52 adet paletli ve 153 adet tekerlekli olmak üzere toplam 205 araç 

bulunuyor.  

Subay ve astsubayları Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'nde oryantasyon eğitimine tabi tutulan birlik, 

barış gücü eğitimi de gördü.  

Birliğe bu kapsamda, barış gücü ülkelerinin personel, silah ve araçlarını tanıma, angajman kuralları, 

kontrol noktası harekatı, VIP koruması, ortak devriye, konvoy harekatı, mayın harekatı, keşif harekatı, 

ilk yardım, yardım malzemelerinin dağıtılması ve atış gibi konularda eğitim verildi.  

Arazi koşullarında yaşayan birlik tüm sistemlerini deneyerek eğitim gördü.  

20 günlük kumanya ile bir aylık kıta yükü erzakını ve bir aylık su ihtiyacını beraberinde götürecek 

birliğin tüm malzemeleri 88 konteyner ile gönderilecek. 

 

-GEREKTİĞİNDE MUHAREBE DE YAPABİLİR- 

 

Asli görevi barışın devamını sağlamak olan birlik, gerektiği takdirde muharebe görevini de yerine 

getirecek imkan ve kabiliyetlere sahip. Birliğin bünyesinde bu nedenle birtakım değişik üniteler 

bulunuyor. 



Genelkurmay Başkanlığı, Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ni, Bakanlar Kurulu'nun 12 Mart 1999 

gün ve 99-12600 sayılı kararıyla verdiği yetkiye istinaden oluşturdu. 

 

-İNSANI YARDIMA 2 BİN KİŞİYE KADAR BİR BİRLİK- 

 

Bunlara ilave olarak, mültecilere insani yardım kapsamında NATO tarafından Arnavutluk'ta kurulan 9 

bin 800 kişilik güce, Türkiye'den de katkı talep edilmiş ve bu konuda da Bakanlar Kurulu tarafından 27 

Nisan 1999 gün ve 99-12688 sayılı kararla 2 bin kişiye kadar bir birlikle destek sağlanması kararı 

verilmiştir.  

Bu çerçevede, bölgeye gönderilen ve Arnavutluk'un Elbasan bölgesinde Türk Kızılay'ı tarafından açılan 

kampta konuşlanan 150 kişilik hizmet birliği halen bu kamptaki mültecilere insani yardım yapıyor. 

(MÇ-NİS- 
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-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLCUSU... 

 

 

Spot 
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İçerik 

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



-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLCUSU... 

-KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ TÖRENLE UĞURLANDI 

-İLK KAFİLESİ 1 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKACAK OLAN 

KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ'NİN SON 

KAFİLESİ, 7 TEMMUZ'DA UÇAKLA TÜRKİYE'DEN AYRILACAK 

 

(FOTOĞRAFLI) 

 

ANKARA (A.A) - Mehmetçik, barışın tesisi ve korunması için Kore, Somali ve Bosna-Hersek'ten sonra 

şimdi de Kosova için yola çıkıyor. 

Kosova Çokuluslu Gücü'ne (KFOR) katılacak ve ilk kafilesi 1 Temmuz Perşembe günü Ankara'dan yola 

çıkacak olan Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti için bugün uğurlama töreni yapıldı.  

Mamak'taki 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki tören, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı 

Orgeneral Necdet Timur'un birliği selamlaması ve beraberinde götüreceği silah, araç ve gereçleri 

denetlemesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. 

Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Tarık Sevin, törende yaptığı 

konuşmada, tarihi bir göreve katılmanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını belirterek, Kosova'ya 

intikale ve her türlü göreve hazır olduklarını bildirdi.  

Birliğinin böyle şerefli bir göreve seçilmesinin gururunu taşıdığını ve tüm dünyanın gözünün üzerinde 

bulunacağının bilincinde olduğunu ifade eden Piyade Kurmay Yarbay Sevin, ''Tüm personelim adına, 

daha önceki her barış gücü görevinde olduğu gibi birliğimizin, ulusumuzun göğsünü kabartacak 

şekilde görev yapacağına ve bugüne kadar uluslararası kuvvetler arasında edindiğimiz mümtaz 

yerimizin daha da yüceltileceğine söz veriyor, sizlere arzı veda ediyorum'' dedi. 

 

-''TARİHİ BİR GÖREVİ İCRA EDECEKSİNİZ''- 

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Timur da törendeki konuşmasında, 

2000'li yıllara girerken Avrupa'nın ortasında Bosna'dan sonra Kosova'da yaşanan ''vahşet ve insanlık 

ayıpları''nın, uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik ciddi tehlikeler olarak ortaya çıktığına 

dikkati çekti. 

Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup uçakların aktif şekilde katıldığı NATO Hava Harekatı sonunda 

yaşanan ve kaygıyla izlenen ''Kosova Vahşeti''nin nihayet sona ermekte olduğunu belirten Orgeneral 

Timur, bugüne kadarki gayretlerin bundan sonra da uluslararası bir şemsiye altında aynı kararlılık ve 

inançla sürdürülmesi gereği üzerinde durdu.  

Orgeneral Timur, konuşmasında daha sonra Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ne seslendi ve 

şunları söyledi: 

''Yüce milletimizin dünya barışından yana kararlılığını gösteren tarihi bir görevi icra edeceksiniz.  



Kosova'da görev yaptığınız süre zarfında Türk askerinin mertliğini, yardımseverliğini, disiplinini ve 

şefkatini bir kez daha dünyaya göstereceksiniz. 

Bu bağlamda savaşın bütün çirkin yönlerini acı çekerek yaşayan Kosovalılara barışı, huzuru 

getireceksiniz. Hemen her şeylerini kaybeden bu insanların yurtlarına, evlerine dönerek hayata 

yeniden başlamalarını sağlayacaksınız. Yaşanan insanlık ayıbı acıların derin izlerini silmede onlara 

destek olacak, benzer bir vahşetin bir daha yaşanmaması için Türklüğe has caydırıcı bir görev icra 

edeceksiniz.  

Bu görevin zor olmayacağını biliyor ve inanıyoruz. Çünkü sizler yurtta ve dünyada barışı ilke edinen 

yüce Türk milletinin özgürlük ve uygarlık değerleriyle eğitildiniz.'' 

Orgeneral Timur, konuşmasının sonunda, Türk milleti adına Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ne 

başarı diledi ve ''Yolunuz ve bahtınız açıkolsun'' dedi. 

Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Yaşar Büyükanıt ile 4. Kolordu ve Ankara Garnizon 

Komutanı Korgeneral Erol Tutal'ın da hazır bulunduğu törende daha sonra Kosova yolcusu 

Mehmetçikler, aileleriyle biraraya geldi.  

 

-İLK KAFİLE 1 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKACAK- 

 

Kosova'da barışın tesisi ve idamesi için konuşlandırılan KFOR'a tahsis edilen Türk Barış Gücü Görev 

Kuvveti'nin, ilk kafilesi 1 Temmuz Perşembe günü yola çıkacak ve Mamak-Edirne-Prizren güzergahını 

takip ederek karayoluyla intikal edecek.  

2. kafile 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Ankara Garı'ndan demiryoluyla günde 2 katardan toplam 

6 katarla Prizren'e gidecek.  

Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin son kafilesi ise 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü, Türk Hava 

Yolları uçakları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Üsküp'e ve daha sonra Prizren'e ulaşacak. 

 

-ÖZEL BİR KURULUŞA SAHİP- 

 

993 kişilik Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 2 mekanize piyade bölüğü, 1 tank bölüğü ve 1 

muharebe destek bölüğü ile bünyesinde istihkam, muhabere, ulaştırma, ordu donatım, levazım, 

ikmal, sıhhiye ve patlayıcı madde imha unsurları bulunan 1 lojistik destek birliğinden oluşuyor. 

Mekanize tabur görev kuvvetinin bünyesinde 13'ü tank, 29'u zırhlı muharebe aracı olmak üzere 205 

adet araç bulunuyor.  

''Özel bir kuruluşa sahip'' Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ndeki subay ve astsubaylar Barış İçin 

Ortaklık Eğitim Merkezi'nde oryantasyon eğitimine tabi tutuldu. Birlik, barış gücü eğitimi de aldı.  

Birliğe bu kapsamda, barış gücü ülkelerinin personel, silah ve araçlarını tanıma, angajman kuralları, 

kontrol noktası harekatı, VIP koruması, ortak devriye, konvoy harekatı, mayın harekatı, keşif harekatı, 

ilkyardım, yardım malzemelerinin dağıtılması ve atış gibi konularda eğitim verildi.  

Arazi koşullarında yaşayan birlik tüm sistemlerini deneyerek eğitim gördü.  



Birlik, 20 günlük kumanya ile bir aylık kıta yükü erzakını ve bir aylık su ihtiyacını beraberinde 

götürecek. 

(MÇ-SRD- 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-GENELKURMAY'DAN KOSOVA BRİFİNGİ 

-''NATO HAREKATI ASKERİ AÇIDAN BAŞARILI OLDU'' 

-''NATO HAREKATI'NA KATILAN TÜRK-16'LARI HAVADAN 

YERE TAARRUZLARDA YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLADI'' 

-''KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ, ALMAN TUGAYININ 

BULUNDUĞU SEKTÖRDE PRİZREN BÖLGESİNDE GÖREV YAPACAK'' 

-''TÜRK TABURU, BULGARİSTAN PARLAMENTOSUNUN  

ONAYINI MÜTEAKİP ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İNTİKALE BAŞLAYACAK, 

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE GÖREV YERİNE YERLEŞECEK'' 

 

(FOTOĞRAFLI) 

 

ANKARA (A.A) - NATO'nun Kosova Harekatı'nın askeri açıdan başarılı olduğu, bu harekata konuşlu 

bulunduğu İtalya'daki Ghedi üssünden katılan Türk F-16'larının havadan yere taarruzlarda yüzde 100 

başarı sağladığı bildirildi. 

Kosova'daki çokuluslu barış gücüne katılacak Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, Alman tugayının 

bulunduğu sektörde Prizren bölgesinde görev yapacak ve Bulgaristan Parlamentosu'nun onayını 

müteakip önümüzdeki hafta intikale başlayarak, iki hafta içerisinde görev yerine yerleşecek. 

Genelkurmay Başkanlığı, Kosova Krizi ve NATO'nun Kosova Harekatı konusunda basına geniş kapsamlı 

bir brifing verdi.  

Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Ethem Erdağı, Genelkurmay Başkanlığı Orbay 

Salonu'ndaki brifingte, Şubat 1998'de silahlı çatışmaya dönen Kosova Krizi ve krizin politik yollardan 

çözümlenememesi üzerine başlatılan NATO Hava Harekatı konusunda ayrıntılı açıklamalarda 

bulundu.  

 



-80 GÜNDE 35 BİN SORTİ- 

 

Tümgeneral Erdağı'nın verdiği bilgiye göre, 80 gün devam eden ve 10 Haziran 1999 tarihinde barışın 

sağlanmasıyla son bulan harekat süresince yaklaşık bin NATO uçağı 35 bin sorti gerçekleştirdi.  

Türkiye'nin Ghedi'de bulunan 10 adet F-16 uçağı ile iştirak ettiği harekat sırasında, Sırpların komuta 

kontrol ve muharebe sistemleri ile kara birlikleri hafif, hava savunma sistemleri ile enerji hatları orta, 

haberleşme hatları ile akaryakıt sistemleri ağır hasar gördü.  

Harekatta, Sırpların 16 MIG-29 uçağından 14'ü, 88 MIG-21 uçağından 24'ü, 138 Galep-Süper Galep 

uçağının 45'i, ayrıca yerden havaya füze sistemlerinden 16'sı tahrip edildi. 

 

-NATO'NUN EK TALEPLERİ- 

 

Hava harekatının yoğunluğunun artması üzerine NATO'nun Türkiye'den ilave uçak ve meydan 

talebinde bulunduğunu hatırlatan Tümgeneral Erdağı, Türkiye'nin bu maksatla Ghedi üssündekilere 

ilave olarak 8 adet F-16 ve 3 adet tanker uçağını Bandırma ve İncirlik'ten hareketa iştirak edecek 

şekilde NATO'ya tahsis ettiğini kaydetti.  

Balıkesir, Bandırma ve Çorlu hava meydanlarının NATO uçakları tarafından kullanılmasına da izin 

verildiğini hatırlatan Tümgeneral Erdağı, bu kapsamda Bandırma'ya 36 adet F-16, Balıkesir'e 62 adet 

F-15 ve Çorlu'ya 9 tanker uçağının gelmesinin planlandığını anlattı.  

Tümgeneral Erdağı, bu çerçevede Bandırma'ya 12 adet F-16 uçağı geldiğini ancak barış anlaşmasının 

imzalanması nedeniyle geri kalan uçakların gelişinin durdurulduğunu ve gelmiş bulunan uçak ve 

malzemenin geriye çekilmesine başlandığını ifade etti. 

Tümgeneral Erdağı, NATO'nun Kosova harekatında Türk uçaklarının kullanılmasının, NATO uçaklarına 

Türkiye'de hava meydanı tahsis edilmesinin ve Kosova'ya birlik gönderilmesi işlemlerinin Anayasa ve 

yasalardaki prosedüre uygun şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.  

 

-HAREKATIN BAŞINDA KONULAN HEDEFLERE ULAŞILDI- 

 

Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Erdağı, Kosova Harekatı'nda NATO'nun, bütün 

Sırp güçlerin Kosova'dan çekilmesini, etnik temizliğe son verilmesini, çokuluslu bir gücün Kosova'da 

konuşlandırılmasını, mültecilerin emniyetle geri dönüşünün teminini ve Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti'ni Kosova'ya ''otonomi'' verilmesini sağlayacak bir anlaşmaya razı ederek başında ortaya 

koyduğu hedeflere ulaştığını söyledi.  

Tümgeneral Erdağı, mecbur kalınması durumunda, bir konsensus sağlanmış olmakla birlikte, kara 

harekatı ile ilgili bir karar alınmasının oldukça güç olacağının, bazı ülkelerin yaptıkları açıklamalardan 

ortaya çıktığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

''Başta Yunanistan olmak üzere bir kısım üyeler harekat ile ilgili zaman zaman olumsuz tavır içerisinde 

bulunmuşlardır.  



Yunanistan, Türk birliğinin topraklarından geçmesine müsaade etmemiştir.  

NATO, başlangıcından itibaren kara harekatının yapılmayacağını açıklamakla, Miloseviç'in direncini 

arttırmış ve bu durum sonucun daha uzun sürede alınmasına neden olmuştur.  

Harekatın uzamasının bir diğer nedeni de hedef seçiminde takip edilen politika ve halka zarar 

vermeme konusunda gösterilen titizliktir.  

Bütün bunlara rağmen, 80 günlük hava harekatının hiç zayiat vermeden ve yalnızca iki uçak kaybıyla 

hedefe ulaşması ve 19 ülke arasında görüş birliğine varılabilmiş olması, NATO'nun önemli bir başarısı 

olarak değerlendirilmektedir.'' 

 

-TÜRK BİRLİĞİ PRİZREN'DE GÖREV YAPACAK- 

 

Tümgeneral Erdağı, basın-yayın kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu brifingte gazetecilerin 

sorularını cevaplandırırken, hava harekatında bombardımana katılan Türk F-16'larının havadan yere 

taarruzlarda yüzde 100 başarı sağladığını bildirdi.  

Kosova'daki çokuluslu barış gücüne katılacak 987 kişiden oluşan Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin, 

Alman tugayının bulunduğu sektörde Prizren bölgesinde görev yapacağını belirten Tümgeneral Ethem 

Erdağı, birliğin Bulgaristan Parlamentosu'nun onayını müteakip önümüzdeki hafta intikale başlayarak, 

iki hafta içerisinde görev yerine yerleşeceğini kaydetti. 

Tümgeneral Erdağı, bunun dışında gerektiğinde kullanılmak üzere üç adet ''bordo bereliler'' olarak 

bilinen özel harekat timinin de çokuluslu barış gücüne tahsis edildiğini söyledi.  

Bir soru üzerine, Kosova Harekatı'na Türkiye'nin katılımının ''pasif'' olarak değerlendirilemeyeceğini 

ifade eden Tümgeneral Erdağı, tahsis edilen uçak ve çokuluslu barış gücünde görevlendirilecek asker 

sayısının büyüklüğünün tespitinin siyasi bir konu olduğunu belirtti.  

Tümgeneral Erdağı, ''Türk birliğine Kosova'da verilen yer Genelkurmayı tatmin etti mi?'' sorusu 

üzerine, Türkiye'nin daha önce ABD tugayının bulunduğu sektörde görev almak istediğini, ancak 

Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu bölgede Rus birliklerine verilen sorumluluk alanı 

dolayısıyla daha sonra NATO'dan Prizren'de görev istendiğini, bunun da kabul edildiğini kaydetti.  

 

-YUNANİSTAN'IN ENGELLEMELERİ- 

 

Yunanistan'ın, bundan yaklaşık iki ay önce yapılan başvuru ve bütün girişimlere rağmen, Türk 

birliğinin topraklarından geçişine izin vermediğini hatırlatan Tümgeneral Erdağı, çok uzun ve masraflı 

olmanın yanı sıra bazı imkansızlıklardan dolayı Türk birliğinin Arnavutluk üzerinden Kosova'ya 

intikalinin de mümkün görülmediğini ifade etti.  

Türk birliğinin bu nedenle Bulgaristan ve Makedonya üzerinden Kosova'ya gitmesinin 

kararlaştırıldığını kaydeden Tümgeneral Erdağı, bir soru üzerine, Yunanistan'ın NATO ittifakında 

zaafiyete yol açan bu tutumunun protesto edildiğini ve durumun gerekli yerlere zamanında 

bildirildiğini belirtti. 

 



-YUNANİSTAN'IN ERKEN GİRMESİ COĞRAFİ KONUMUYLA İLGİLİ- 

 

Yunanistan'ın Kosova'ya erken girmesinin coğrafi konumuyla ilgili olduğunu ifade eden Tümgeneral 

Erdağı, Türk birliğinin gidişi için beklenilen Bulgaristan Parlamentosu'nun kararının yarın akşam 

çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.  

Tümgeneral Erdağı, bir başka soru üzerine ''Türk-Yunan ilişkileri hepimizin malumü'' derken, iki ülke 

arasındaki askeri ilişkilerin kopma noktasına gelmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade 

etti.  

''Kosova Harekatı Türkiye'nin milli çıkarları açısından hedefine ulaştı mı?'' şeklindeki bir soruyu 

cevaplandırırken, ''NATO Harekatı askeri açıdan başarılı oldu'' diyen Genelkurmay Plan Harekat Daire 

Başkanı Tümgeneral Erdağı, bir başka soruyu cevaplandırırken de Ghedi'de konuşlu uçaklardan 6'sının 

çekileceğini bildirdi. 

(MÇ-SRD-FK) 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-MEHMETÇİK KOSOVA İÇİN GÖREVE HAZIR... 

-KOSOVA'DA BARIŞI DESTEKLEME HAREKATI  

İÇİN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE 987 KİŞİLİK 

BİR TABUR OLUŞTURULDU 

-4. KOLORDU VE ANKARA GARNİZON KOMUTANI  

KORGENERAL TUTAL: 

-''NATO KARAR ALDIĞINDA İLK GİDEBİLECEK 

BİRLİK BİZİM BİRLİK'' 

-''TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KOSOVA'DA DA 

İNSANLARIN YARDIMINA KOŞACAK'' 

 

(FOTOĞRAFLI) 

 

ANKARA (A.A) - Mehmetçik, Somali, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'tan sonra şimdi de Kosova'da barışın 

tesisi için göreve hazır. 



Kosova'da NATO sorumluluğunda icra edilecek ''Barışı Destekleme Harekatı''na iştirak etmek üzere 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir tabur görev kuvveti teşkil edildi.  

''Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti (KTBGGK)'', 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı'nda 

basına tanıtıldı. 

4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Erol Tutal, birliği basına tanıtırken yaptığı 

konuşmada, bugün Avrupa'nın ortasında bütün dünya ulusları için ''yüzkarası'' bir dramın yaşanmakta 

olduğunu belirtti.  

Bunun bir insanlık dramı olduğuna dikkatı çeken Korgeneral Tutal, Kosova'da zavallı, çaresiz 

insanların, genç, yaşlı, kadın, kız, çocuk demeden silahlı ve silahsız ayrımı yapılmadan katledilmekte 

olduklarını kaydetti. 

 

-''TÜRKİYE, İNSANLIK DEĞERLERİNİN ÖNDE SAVUNUCUSU''- 

 

Evlerinden, yurtlarından atılan bu insanların canlarını kurtarabilmek için yollara düştüklerini ve ''hain'' 

saldırılar dışında açlık ve sefaletten yollarda öldüklerini anlatan Korgeneral Tutal, şunları söyledi: 

''Benzer acılar son yıllarda başka bölgelerde de yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu olaylarda her 

zaman insanlık değerlerinin en önde gelen savunucularından biri oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri 

şartların uygun olduğu ilk fırsatta bu acılı insanların yanına koştu, onların yaralarını sardı.  

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Somali'deydi, bugün Arnavutluk ve Bosna-Hersek'te. Kısa bir zaman sonra 

da, yani taraflar arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasını takiben Kosova'da da yine insanların 

yardımına koşacaktır.'' 

Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin göreve sevk edilmesi halinde elinden gelenin en iyisini 

yapabileceğine ve dünyaya örnek olacağına yürekten inandığını bildiren Korgeneral Tutal, birliğe, ''Bu 

anlamlı görevde yolunuz ve bahtınız açık olsun'' diyerek seslendi.  

 

-''BİRLİK GÖREVE HAZIR''- 

 

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Erdoğan da, Kosova Türk Barış Gücü 

Görev Kuvveti hakkında bilgi verdi.  

Tuğgeneral Erdoğan, Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'nin vazifesinin, yapılacak barış 

anlaşmasını müteakip diğer NATO ülkeleriyle birlikte evinden ve yurdundan edilen Kosovalı insanların 

güvenli bir şekilde geri dönüşlerine ve kendi yurtlarında barış içinde yaşamalarına olanak sağlamak 

olduğunu anlattı. 

''Her alanda kendine yeterli'' olan birliğin teşkilinde, Somali ve Bosna-Hersek'teki tecrübelerden 

istifade edildiğini belirten Tuğgeneral Erdoğan, ''Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, atış ve bakım 

dahil her türlü hazırlığını tamamlamış olup kendisine verilecek tüm görevlere hazırdır'' dedi.  

 

-ÖZEL BİR KURULUŞA SAHİP BİRLİK- 



 

Tuğgeneral Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, yeterli miktarda karargah personeli, muharebe, muharebe 

destek ve muharebe hizmet destek unsurlarıyla takviyeli ''özel bir kuruluşa sahip'' Kosova Türk Barış 

Gücü Görev Kuvveti, 55'i subay, 115'i astsubay, 30'u uzman erbaş ve er ile 14'u memur olmak üzere 

987 personelden oluşturuldu.  

Talep halinde özellikle istihkamcılık ve sıhhiye konularında, bulunduğu yerdeki bölge halkına da 

imkanları ölçüsünde destek sağlayabilecek istihkam iş makineleri, sıhhiye teçhizatı ve uzman 

personele sahip birlikte, 52 adet paletli ve 153 adet tekerlekli olmak üzere toplam 205 araç 

bulunuyor.  

Subay ve astsubayları Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'nde oryantasyon eğitimine tabi tutulan birlik, 

barış gücü eğitimi de aldı.  

Birliğe bu kapsamda, barış gücü ülkelerinin personel, silah ve araçlarını tanıma, angajman kuralları, 

kontrol noktası harekatı, VIP koruması, ortak devriye, konvoy harekatı, mayın harekatı, keşif harekatı, 

ilk yardım, yardım malzemelerinin dağıtılması ve atış gibi konularda eğitim verildi.  

Arazi koşullarında yaşayan birlik tüm sistemlerini deneyerek eğitim gördü.  

20 günlük kumanya ile bir aylık kıt'a yükü erzakını ve bir aylık su ihtiyacını beraberinde götürecek 

birliğin tüm malzemeleri 88 konteyner ile gönderilecek. 

 

-GEREKTİĞİNDE MUHAREBE DE YAPABİLİR- 

 

Bu arada, gazetecilerin sorularını cevaplandıran 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral 

Tutal, birliğin ''Barışın devamını sağlamak için bölgeye gönderilmesi planlanan bir birlik'' olduğunu 

belirtti.  

Birliğin asli görevinin bir barış anlaşmasının imzalanmasından sonra başlayabileceğini ifade eden 

Korgeneral Tutal, ''Ama gerektiği takdirde muharebe görevini de yerine getirecektir tabii'' dedi.  

Korgeneral Tutal, birliğin bünyesinde bu nedenle bir takım değişik üniteler olduğuna dikkati çekti.  

Gazetecilere, tanıtımın ardından birliğin araç, silah ve teçhizatları hakkında bilgi verildi.  

Gazeteciler, sahra çadırında verilen öğle yemeğinde birliğin konuğu oldu.  

(MÇ-AVN-SRP) 
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-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLCUSU... 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-MEHMETÇİK, KOSOVA YOLCUSU... 

-KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ TÖRENLE UĞURLANDI 

-İLK KAFİLESİ 1 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKACAK OLAN 

KOSOVA TÜRK BARIŞ GÜCÜ GÖREV KUVVETİ'NİN SON 

KAFİLESİ, 7 TEMMUZ'DA UÇAKLA TÜRKİYE'DEN AYRILACAK 

 

(FOTOĞRAFLI) 

 

ANKARA (A.A) - Mehmetçik, barışın tesisi ve korunması için Kore, Somali ve Bosna-Hersek'ten sonra 

şimdi de Kosova için yola çıkıyor. 

Kosova Çokuluslu Gücü'ne (KFOR) katılacak ve ilk kafilesi 1 Temmuz Perşembe günü Ankara'dan yola 

çıkacak olan Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti için bugün uğurlama töreni yapıldı.  

Mamak'taki 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki tören, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı 

Orgeneral Necdet Timur'un birliği selamlaması ve beraberinde götüreceği silah, araç ve gereçleri 

denetlemesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. 

Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Tarık Sevin, törende yaptığı 

konuşmada, tarihi bir göreve katılmanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını belirterek, Kosova'ya 

intikale ve her türlü göreve hazır olduklarını bildirdi.  

Birliğinin böyle şerefli bir göreve seçilmesinin gururunu taşıdığını ve tüm dünyanın gözünün üzerinde 

bulunacağının bilincinde olduğunu ifade eden Piyade Kurmay Yarbay Sevin, ''Tüm personelim adına, 



daha önceki her barış gücü görevinde olduğu gibi birliğimizin, ulusumuzun göğsünü kabartacak 

şekilde görev yapacağına ve bugüne kadar uluslararası kuvvetler arasında edindiğimiz mümtaz 

yerimizin daha da yüceltileceğine söz veriyor, sizlere arzı veda ediyorum'' dedi. 

 

-''TARİHİ BİR GÖREVİ İCRA EDECEKSİNİZ''- 

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Timur da törendeki konuşmasında, 

2000'li yıllara girerken Avrupa'nın ortasında Bosna'dan sonra Kosova'da yaşanan ''vahşet ve insanlık 

ayıpları''nın, uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik ciddi tehlikeler olarak ortaya çıktığına 

dikkati çekti. 

Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup uçakların aktif şekilde katıldığı NATO Hava Harekatı sonunda 

yaşanan ve kaygıyla izlenen ''Kosova Vahşeti''nin nihayet sona ermekte olduğunu belirten Orgeneral 

Timur, bugüne kadarki gayretlerin bundan sonra da uluslararası bir şemsiye altında aynı kararlılık ve 

inançla sürdürülmesi gereği üzerinde durdu.  

Orgeneral Timur, konuşmasında daha sonra Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ne seslendi ve 

şunları söyledi: 

''Yüce milletimizin dünya barışından yana kararlılığını gösteren tarihi bir görevi icra edeceksiniz.  

Kosova'da görev yaptığınız süre zarfında Türk askerinin mertliğini, yardımseverliğini, disiplinini ve 

şefkatini bir kez daha dünyaya göstereceksiniz. 

Bu bağlamda savaşın bütün çirkin yönlerini acı çekerek yaşayan Kosovalılara barışı, huzuru 

getireceksiniz. Hemen her şeylerini kaybeden bu insanların yurtlarına, evlerine dönerek hayata 

yeniden başlamalarını sağlayacaksınız. Yaşanan insanlık ayıbı acıların derin izlerini silmede onlara 

destek olacak, benzer bir vahşetin bir daha yaşanmaması için Türklüğe has caydırıcı bir görev icra 

edeceksiniz.  

Bu görevin zor olmayacağını biliyor ve inanıyoruz. Çünkü sizler yurtta ve dünyada barışı ilke edinen 

yüce Türk milletinin özgürlük ve uygarlık değerleriyle eğitildiniz.'' 

Orgeneral Timur, konuşmasının sonunda, Türk milleti adına Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ne 

başarı diledi ve ''Yolunuz ve bahtınız açıkolsun'' dedi. 

Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Yaşar Büyükanıt ile 4. Kolordu ve Ankara Garnizon 

Komutanı Korgeneral Erol Tutal'ın da hazır bulunduğu törende daha sonra Kosova yolcusu 

Mehmetçikler, aileleriyle biraraya geldi.  

 

-İLK KAFİLE 1 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKACAK- 

 

Kosova'da barışın tesisi ve idamesi için konuşlandırılan KFOR'a tahsis edilen Türk Barış Gücü Görev 

Kuvveti'nin, ilk kafilesi 1 Temmuz Perşembe günü yola çıkacak ve Mamak-Edirne-Prizren güzergahını 

takip ederek karayoluyla intikal edecek.  

2. kafile 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Ankara Garı'ndan demiryoluyla günde 2 katardan toplam 

6 katarla Prizren'e gidecek.  



Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin son kafilesi ise 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü, Türk Hava 

Yolları uçakları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Üsküp'e ve daha sonra Prizren'e ulaşacak. 

 

-ÖZEL BİR KURULUŞA SAHİP- 

 

993 kişilik Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 2 mekanize piyade bölüğü, 1 tank bölüğü ve 1 

muharebe destek bölüğü ile bünyesinde istihkam, muhabere, ulaştırma, ordu donatım, levazım, 

ikmal, sıhhiye ve patlayıcı madde imha unsurları bulunan 1 lojistik destek birliğinden oluşuyor. 

Mekanize tabur görev kuvvetinin bünyesinde 13'ü tank, 29'u zırhlı muharebe aracı olmak üzere 205 

adet araç bulunuyor.  

''Özel bir kuruluşa sahip'' Kosova Türk Barış Gücü Görev Kuvveti'ndeki subay ve astsubaylar Barış İçin 

Ortaklık Eğitim Merkezi'nde oryantasyon eğitimine tabi tutuldu. Birlik, barış gücü eğitimi de aldı.  

Birliğe bu kapsamda, barış gücü ülkelerinin personel, silah ve araçlarını tanıma, angajman kuralları, 

kontrol noktası harekatı, VIP koruması, ortak devriye, konvoy harekatı, mayın harekatı, keşif harekatı, 

ilkyardım, yardım malzemelerinin dağıtılması ve atış gibi konularda eğitim verildi.  

Arazi koşullarında yaşayan birlik tüm sistemlerini deneyerek eğitim gördü.  

Birlik, 20 günlük kumanya ile bir aylık kıta yükü erzakını ve bir aylık su ihtiyacını beraberinde 

götürecek. 

(MÇ-SRD- 
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Kosova'da, Türk şehidine anıt 

 

Spot 

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



- Kosova'da, 1999 yılında mayın arama sırasında şehit düşen Başçavuş Hüseyin Kutlu için Priştine'de 

yaptırılan anıt törenle açıldı 

- KFOR komutanı Farina: "Eğer Kosova bugün daha güvenli bir ülke ise bunu Sayın Kutlu ve Türkiye'nin 

desteklerine borçluyuz" 

- Başçavuş Kutlu'nun annesi Beyhan Kutlu: ''Oğlumu kaybettim ama Kosova halkını kazandım'' 

 

İçerik 

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

PRİŞTİNE (AA) - Kosova’da, Kosova T ürk Taburu Görev Kuvvet Komutanlığı’nda görevi başında 1999 

yılında mayın arama sırasında şehit d üşen Başçavuş H üseyin Kutlu için yaptıralan anıt törenle açıldı. 

 

Başkent Priştine’deki NATO Kosova G üc ü (KFOR) Merkezi’nde d üzenlenen törene, Kutlu’nun ailesi, 

KFOR temsilcileri, T ürkiye’nin Priştine B üy ükelçisi Song ül Ozan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

 

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, yetkililer anıta çelenk bıraktı. 

 

KFOR komutanı T ümgeneral Salvatore Farina, burada yaptığı konuşmada, KFOR’un b üy ük bir aile 

olduğuna dikkati çekti. çok duygulı bir g ün yaşadığını belirten Farina, &quot;Bize 1999 yılında en iyi 

askerlerini yollayarak yardım eden T ürkiye’ye, t üm destekleri y üz ünden teşekk ür etmek istiyorum. 

Eğer Kosova bug ün 10 kat daha g üvenli bir  ülke ise bunu Sayın Kutlu ve T ürkiye’nin desteklerine 

borçluyuz&quot; dedi. 

 

Başçavuş Kutlu’nun annesi Beyhan Kutlu da oğlunu kaybettiğini, ancak yerine Kosova halkını 

kazandığını ifade etti. 

 

Şehitlerin öl üms üz olduğunu vurgulayan anne Beyhan, &quot;Biz bu topraklara dönmek için 

yaratıldık. Bug ün, siz benim oğlumu dirilttiniz. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Umarım siz de her 

daim mutlu olursunuz&quot; diye konuştu. 

 

Kutlu’nun babası Mustafa Kutlu ise oğlunun Kosova’ya kendi isteği  üzerine geldiğini hatırlattı. 

Kutlu’nun Kosova’da barışın egemen olmasını istediğine işaret eden baba Kutlu, bu anlamlı g ünde 

emeği geçenlere teşekk ür etti. 

 

T ürkiye’nin Priştine B üy ükelçisi Song ül Ozan da Başçavuş Kutlu’nun anısına anıt yapılmasından 

dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 



 Ozan, &quot;Her zaman NATO ve Kosova’yı destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Şehit askerimiz 

Kutlu, Kosova’nın kucağındadır. Kutlu’nun hayatını kaybetmesi, T ürkiye ve Kosova arasındaki dost 

ilişkileri sonsuzlaştırdı&quot; şeklinde konuştu. 

 

  

 

- H üseyin Kutlu hayatını nasıl kaybetti 

 

  

 

1999 yılında NATO’nun m üdahalesi ardından Kosova’da görev yapmaya başlayan T ürk askeri, 

sorumlu olduğu bölgelerde g üvenliği sağlamanın yanı sıra Sırp askerleri tarafından yerlere döşenmiş 

mayınları da temizliyordu. 

 

Eskişehir’de 1963 tarihinde doğan Kutlu, 22 Eyl ül 1999 yılında Dragaş bölgesinde BLU-97 tipi 

bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.  

 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 
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-KOSOVA'DA BİR TÜRK ASKERİ PATLA 

 

 

Spot 

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



 

 

İçerik 

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

-KOSOVA'DA BİR TÜRK ASKERİ PATLAMADA ÖLDÜ 

 

BERLİN (A.A) - Kosova'da Almanya'nın denetimindeki bölgede meydana gelen iki ayrı olayda, Kosova 

Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki bir Türk askerinin öldüğü, 2 Türk askeriyle 5 Alman askerinin de 

yaralandığı bildirildi. 

NATO'nun Almanya'daki Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dragaş'ta, 500 askerden 

oluşan Türk birliğindeki bir askerin, bir bombanın patlaması sonucu öldüğü belirtildi. 

Açıklamada, patlama nedeniyle hafif yaralanan 2 Türk askerinin de helikopterle Tetovo hastanesine 

kaldırıldığı kaydedilirken, patlamanın nedeni hakkında bilgi verilmedi. 

Bu arada, Prizren'in yaklaşık 20 kilometre batısındaki Arnavutluk sınırında devriye gezen 5 Alman 

askerinin de mayın patlaması sonucu yaralandığı bildirilerek, askerlerin durumunun ciddi olmadığı 

belirtildi. 

(AFP-OK-ADG-SRP) 
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-BELÇİKA... -AFRİKA SIÇANLARI 

 

 

Spot 

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



 

 

İçerik 

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

-BELÇİKA... 

-AFRİKA SIÇANLARI MAYIN ARAYACAK  

-SIÇAN EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR  

 

BRÜKSEL (A.A) - Belçika'nın Anvers Üniversitesi'nde 2 yıldır devam eden araştırmalar ve laboratuvar 

çalışmaları sonucunda Afrika sıçanlarının mayın arama işlevi görecekleri açıklandı.  

''Apopo'' isimli bir Flaman sivil toplum örgütünün denetiminde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 

Afrika'dan getirilen ve özel yetenekleri belirlenen sıçanlar, mayın aramada kullanılmak üzere 

yetiştiriliyor.  

Uzmanlar, en az bir köpek kadar koku alma duygusu gelişmiş olan bu sıçanların, Kanada'da bazı 

havaalanlarında patlayıcı madde aramasında kullanıldığını hatırlattı ve laboratuvarın Belçika'daki 

çalışmalarda ''mükemmel sonuçlar'' elde ettiklerini bildirdi.  

Mayın aramada kullanılan köpeklerin yerine Afrika sıçanlarının tercih edileceğini, zira köpekler 

sahiplerine bağlıyken sıçanların değişik insanların yönetiminde işlev görebildiklerini anlatan uzmanlar, 

sıçanların bu işte kullanılmasının çok daha ucuza mal olacağını, birkaç köpek yerine binlerce sıçanın 

yetiştirilebileceğine dikkati çektiler. 

Dinamit gibi patlayıcı madde kokusunu algılayan ve toprak içinde bu maddeyi bulduğu zaman mayın 

arama işlevine hazırlanan sıçanlar, laboratuvarlarda elde edilen olumlu sonuçlardan sonra doğal 

ortamda yetiştirilecek. 

''Apopo'', 2000 yılının başında, Tanzanya'da sıçan üretim ve eğitim merkezi açacağını duyurdu.  

BM verilerine göre sadece Kosova'da, ateşkes sağlanmasından bu yana, mayın patlaması nedeniyle 1'i 

Türk askeri olmak üzere 40 kişi öldü, 2'si Türk askeri olmak üzere 198 kişi de yaralandı.  

Uzmanlar, mayınların özellikle Afrika ülkelerinde çok kullanıldığını ve binlerce insanı sakat bıraktığını 

hatırlatıyor. 

(SU-MCT-SRP) 
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-BELÇİKA... -AFRİKA SIÇANLARI 
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İçerik 
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-BELÇİKA... 

-AFRİKA SIÇANLARI MAYIN ARAYACAK  

-SIÇAN EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR  

 

BRÜKSEL (A.A) - Belçika'nın Anvers Üniversitesi'nde 2 yıldır devam eden araştırmalar ve laboratuvar 

çalışmaları sonucunda Afrika sıçanlarının mayın arama işlevi görecekleri açıklandı.  

''Apopo'' isimli bir Flaman sivil toplum örgütünün denetiminde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 

Afrika'dan getirilen ve özel yetenekleri belirlenen sıçanlar, mayın aramada kullanılmak üzere 

yetiştiriliyor.  

Uzmanlar, en az bir köpek kadar koku alma duygusu gelişmiş olan bu sıçanların, Kanada'da bazı 

havaalanlarında patlayıcı madde aramasında kullanıldığını hatırlattı ve laboratuvarın Belçika'daki 

çalışmalarda ''mükemmel sonuçlar'' elde ettiklerini bildirdi.  

Mayın aramada kullanılan köpeklerin yerine Afrika sıçanlarının tercih edileceğini, zira köpekler 

sahiplerine bağlıyken sıçanların değişik insanların yönetiminde işlev görebildiklerini anlatan uzmanlar, 

sıçanların bu işte kullanılmasının çok daha ucuza mal olacağını, birkaç köpek yerine binlerce sıçanın 

yetiştirilebileceğine dikkati çektiler. 

Dinamit gibi patlayıcı madde kokusunu algılayan ve toprak içinde bu maddeyi bulduğu zaman mayın 

arama işlevine hazırlanan sıçanlar, laboratuvarlarda elde edilen olumlu sonuçlardan sonra doğal 

ortamda yetiştirilecek. 

''Apopo'', 2000 yılının başında, Tanzanya'da sıçan üretim ve eğitim merkezi açacağını duyurdu.  



BM verilerine göre sadece Kosova'da, ateşkes sağlanmasından bu yana, mayın patlaması nedeniyle 1'i 

Türk askeri olmak üzere 40 kişi öldü, 2'si Türk askeri olmak üzere 198 kişi de yaralandı.  

Uzmanlar, mayınların özellikle Afrika ülkelerinde çok kullanıldığını ve binlerce insanı sakat bıraktığını 

hatırlatıyor. 

(SU-MCT-SRP) 
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-KOSOVA... -ALMAN GENERALİ 

 

 

Spot 

------------------------------------------------------ 
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-KOSOVA...  

-ALMAN GENERALİ KATHER: ''TÜRK ASKERİ  

GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIYOR''  

 

PRİŞTİNE (A.A) - Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) çokuluslu güney tugayı komutanı Alman General 

Roland Kather, Kosova'da görevli Türk askerinin görevini ''en iyi şekilde'' yaptığını söyledi.  



Kather, Prizren'i ziyaret eden yerli ve yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, tugayın yapısı ve 

bölgedeki çalışmaları konusunda bilgi verirken, Türk askerlerinden ''son derece memnun olduğunu'' 

belirtti. General Kather, Türk Taburu'ndan ''Dostumuz Türk askeri görevini en iyi bir şekilde yapıyor'' 

şeklinde konuştu.  

Mitroviça olaylarına değinen General Kather, Mitroviça'nın bölünemeyeceğini ve KFOR askerlerinin 

kentin güney kesiminde güvenlik operasyonlarını sürdürdüklerini söyledi.  

Alman ve Fransız askerlerinin de birlikte çok iyi anlaşarak görev yaptıklarını, aralarındaki tek 

anlaşmazlığın ise zaman zaman dil farkı olduğunu belirten Kather, bu anlaşmazlığı da İngilizce ile 

çözdüklerini belirtti.  

Kosova'da Sırplarla Arnavutlar arasında bölünmüş Mitroviça kentinden bugün dönen Alman birliğinin, 

üç gün dinlendikten sonra tekrar Mitroviça'ya gideceğini belirten General Kather, Kosova insanına 

KFOR askerinin güvenlik konusunda aldığı önlemlerin nedenini iyi açıklamanın son derece önemli 

olduğunu ifade etti.  

Kosova'daki çokuluslu KFOR gücünün güney tugayında 9 ülkenin askerleri görev yapıyor. Toplam 

asker sayısı 9 bin 391 olan tugay içinde 948 askerden oluşan bir Türk Taburu da bulunuyor.  

Türk Taburu, Prizren'de, Dragaş'ta ve Prizren'e bağlı Mamuşa köyünde görev yapıyor. Türk Taburu ile 

birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'ın 34'er askeri Dragaş ve Mamuşa'da güvenliği sağlıyor.  

 

-KOSOVA'DA EĞİTİM-  

 

Kosova'nın başkenti Priştine'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yanova köyünde Hırvat, Çingene ve Goralı 

çocukların Sırpça ders almaya başladıkları bildirildi.  

KFOR, BM Kosova Misyonu (UNMIK) ve okul idarecilerinin ortak çalışmaları ve güvenlik garantisi 

sonucu, aileler çocuklarını okula göndermeye karar verdiler.  

Yanova'da az sayıda kalan Türk ailelerin çocukları ise Arnavutça ders görüyor.  

Arnavutça eğitim yapılan okulun bir bölümünde Sırpça eğitim görecek olan Hırvat, Roman ve Goralı 

çocuklar, Osmanlı döneminden kalma bir kasaba olan Yanova'da, güvenlik yüzünden dokula 

gidemiyorlardı.  

Bu arada, Priştine'nin 10 kilometre kuzeyindeki Obiliç'te, güvenlik yüzünden çocuklarını okula 

göndermeyen Sırp aileler de artık çocuklarını okula göndermeye başladı.  

Sırp çocuklarının güvenliği için okuldaki KFOR askeri sayısı arttırıldı.  

(İBR-HLL-MCT-FK) 
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-KOSOVA'YA NATO MÜDAHALESİNİN YIL 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-KOSOVA'YA NATO MÜDAHALESİNİN YILDÖNÜMÜ...  

-NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ ÖYMEN: ''AVRUPA GÜVENLİĞİ  

KUZEY AMERİKA İLE BİRLİKTE SAĞLANIR''  

-''KOSOVA'DA HER ŞEY TOZPEMBE DEĞİL''  

 

BRÜKSEL (A.A) - Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Onur Öymen, NATO'nun Kosova hava 

harekatının başlangıcının birinci yıldönümünde A.A'ya yaptığı değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin 

tek başlarına Avrupa güvenliğini üstlenemeyeceklerini söyledi ve ''Avrupa güvenliği, Kuzey Amerika ile 

birlikte sağlanır'' dedi.  

Aradan geçen bir yıldan sonra, harekatın ne derece başarılı olduğu yolunda çeşitli tartışmalar 

yapıldığını, bunları değerlendirirken bir yıl önceki duruma ve somut verilere bakmak gerektiğini ifade 

eden Öymen, şöyle konuştu:  

''Harekat başlamadan önce 810 bin mülteci komşu ülkelere sürülmüştü. Bunlardan 27 binini ağırlayan 

Türkiye, tüm NATO müttefikleri arasında en çok mülteci kabul eden ülke oldu. 550 bin kişi de 

Kosova'nın içinde evlerinden kaçıp ormanlara, dağlık alanlara gitmişlerdi. NATO bu koşullarda 

müdahale etti. Şu anda bölgede görev yapan barış gücü KFOR'da, 1000'i Türk olmak üzere yaklaşık 40 

bin asker var. KFOR çok önemli ve büyük bir iş yapıyor. Haziran'da, KFOR göreve başladığı zaman 

haftada ortalama 50 kişi öldürülüyordu. Bu rakam şimdi 5'e indi. Suç oranında büyük bir düşüş var. 

Yasadışı silahlar toplandı. 10 bin silah gönüllü teslim edildi, 3 bin 800 silah toplandı. Kosova Kurtuluş 

Ordusu (UCK) lağv edildi, 3 bin üyeli Kosova Koruma Gücü kuruldu. Ayrıca, 2 bin 200 uluslararası polis 

göreve girdi. 16 bin ev, 1.100'den fazla okul mayın ve tuzaklardan temizlendi. Birlikler yol yapımında, 



sağlık hizmetlerinde çok önemli rol oynuyorlar. 200 kilometre yol, 230 kilometre demiryolu kullanılır 

hale getirildi. Bunlarda Türk birliklerinin de büyük emeği var.''  

''Bütün bunlara bakarak her şeyin tozpembe olduğunu söylemek zor'' diyen Öymen, büyük bir 

felaketin önlendiğini, ancak henüz çözülmemiş sorunlar, gerginlikler, çatışmalara dönüşen olaylar 

bulunduğunu söyledi. Öymen, uluslararası toplumun, gelecek dönemde aynı kararlılık ve ciddiyetle 

çalışması gerektiğini ifade etti.  

Kosova'daki Türk azınlığın mevcudiyetinin, güvenlik ve haklarının korunmasının da Türkiye açısından 

önemini kaydeden Büyükelçi Öymen, bunların siyasi ve kültürel haklarının; yerel yönetime 

katılmalarının sağlanması için de çalışıldığını vurguladı.  

Öymen, Kosova harekatından alınan dersler konusunda ise şunları söyledi:  

''NATO'nun birliğinin, bütünlüğünün korunması, transatlantik işbirliği önemlidir. Kosova gösterdi ki, 

bu gibi durumlarda NATO'nun bütün ülkelerinin katkısına ihtiyaç var. Sadece Avrupa ülkelerinin, tek 

başına, Avrupa güvenliği meselelerini halledebilecekleri gibi bir inanca kapılmamak lazım. Avrupa'nın 

katkısı olmadan da bu gibi meselelerin çözülemeyeceği ortada. Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki 

dayanışma ve işbirliğinin ne kadar önem taşıdığı da görülmüş oldu.''  

(SU-FGN) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 
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 -KOSOVA'YA GİDECEK PERSONELE VEDA TÖRENİ...  

 -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANLIĞI  

 KARARGAHI'NDAN 151 ASKERİ PERSONEL, KFOR-4  

 KUVVETLERİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KOSOVA'YA GİDİYOR  

  

 (FOTOĞRAFLI)  

  

 İZMİR (A.A) - 05.09.2000 - NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı Karargahı'nda görev 

yapan 9 ülkeden 151 personel, NATO'nun Priştine'deki Kosova Kuvvetleri (KFOR) Karargahı 

bünyesinde görev yapmak üzere Kosova'ya gidiyor.  

 Şirinyer'deki Org. Vecihi Akın Kışlası'nda, Kosova'ya gidecek karargah personeline veda töreni 

düzenlendi. NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tamer Akbaş, 

KFOR'un, NATO'nun önderliğinde kurulmuş ve Kosova'da güvenliği sağlamakla sorumlu uluslararası 

bir kuvvet olduğunu belirtti. Akbaş, İzmir'deki NATO karargahında görevli personelin 6 ay süreyle 

Kosova'daki KFOR-4 kuvvetlerinde görev yapacağını söyledi.  

 21 personelden oluşan ilk grubun geçen Çarşamba günü Kosova'ya intikal ettiğini, diğer personelin 

de Aralık ayına kadar Kosova'da olacağını bildiren Akbaş, şöyle dedi:  

 ''Çok yakında üstleneceğiniz KFOR'un vazifesi son derece önemli olup, sorunlarla dolu bu bölgede 

yakın bir geçmişe kadar hüküm süren tahribat ve düzensizlik ortamının yerine yeniden adil ve çok 

etnik yapılı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Görev yerinize kritik bir zamanda 

varacaksınız. Göreve başlamanızdan kısa bir süre sonra, Kosova'da belediye seçimlerinin hazırlıkları ve 

müteakiben seçimler yapılacaktır. Bu, bölgede hayatın yeniden normale dönebilmesi açısından çok 

önemli bir adımdır. Seçimler sivil yönetim tarafından düzenlenmekle birlikte, bunun seçmenler için 

adilane ve emniyetli bir seçim olmasını sağlamada hepinize önemli bir rol düşmektedir.''  

  

 -''ÖZGÜRLÜK VE KORUMA FENERİ...''-  

  

 Orgeneral Akbaş, Kosova'ya gidecek personelin, sade vatandaşlar için bir özgürlük ve koruma feneri 

olarak parlayacağını ifade ederek, ''Çetin kış aylarında Kosova halkının dertlerinin giderilmesine 

yardımcı olmak için yine sizlerin varlığınıza, mesleki tecrübelerinize ve cesaretinize ihtiyaç 

duyulacaktır'' diye konuştu.  

 NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tümgeneral Zannıe Smıth ise 

Kosova'ya intikal edecek personelin üstün vasıfları ve göreve bağlılıkları karşısında büyük bir hayranlık 

duyduğunu söyledi.  

 Karargahta görev yapan personelin geçtiğimiz yıllarda büyük başarılara imza attığını anlatan Smith, 

şöyle devam etti:  



 ''Bu grubun haiz olduğu üstün vasıflar ve şevk, komutanların bir birlikten duymayı arzu ettiği gururu 

simgelemektedir. Onlar görevlerinin önemli olduğunu bilmekte ve görevlerini ifa edecek olmaktan 

gurur duymaktadırlar. Onlar Kosova'da karşılarına çıkacak güçlüklerin üstesinden gelmeye hazırlar'' 

dedi.  

 İzmir Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ve çok sayıda yüksek rütbeli 

subayın katıldığı tören, geçit töreniyle sona erdi.  

 Tören sonunda Kosova'ya gidecek personele kokteyl verildi.  

 İzmir'deki NATO karargahından 1'i tümgeneral, 8'i albay, 22'si binbaşı ve yarbay, diğerleri de yüzbaşı, 

üsteğmen, teğmen, astsubay ve er olmak üzere toplam 151 personel NATO'nun Piriştine'deki Kosova 

Kuvvetleri (KFOR) Karargahı'nda görev yapacak. 151 personelden 2'sinin Kanadalı, 3'ünün Alman, 

1'inin Yunan, 2'sinin İtalyan, 1'inin Hollandalı, 1'inin İspanyol, 87'sinin Türk, 7'sinin İngiliz ve 47'sinin 

Amerika Birleşik Devletleri'nden olduğu belirtildi.  

 (MED-MT-TEK-FUN) 
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  -KOSOVA'DA YEREL SEÇİMLER YARIN YAPILIYOR  



  -SEÇİMLERDE 19 PARTİ, 2 KOALİSYON, 13 BAĞIMSIZ  

  ADAY VE 3 YUTTAŞ GİRİŞİMİNİN ADAYLARI YARIŞACAK  

   

  PRİŞTİNE (A.A) - 27.10.2000 - (İbrahim Arslan) - Kosova'da yerel seçimler yarın yapılıyor. Seçimlerde 

19 parti, 2 koalisyon, 13 bağımsız aday ve 3 yurttaş girişiminin adayları yarışacak.  

  Kosova'nın 30 belediyesinde yapılacak seçimlere 1.300'ü bayan olmak üzere 5 bin 500 aday katılıyor. 

Seçimlerde 28 bini yurtdışında olmak üzere toplam 901 bin 100 seçmen oy kullanacak.  

  Sandıkların bulunduğu merkezlerde sadece BM ve AGİT bayraklarının yer alması öngörülüyor. 

Seçimler sırasında Kosova Barış Gücü (KFOR) ve BM Kosova Misyonu (UNMIK) ile Kosova Polis 

Hizmetleri mensupları güvenliği sağlayacaklar.  

  KFOR'da görev yapan 1.000 Türk askeri ve 125 Türk polisi de, seçimlerde güvenliği sağlamakla 

görevli olacak.  

  Seçimler için 40 gün süren kampanya, kimi çevrelerin endişe ettikleri gibi olaylı değil, tam 

demokratik ve hoşgörü ortamında dün tamamlandı.  

  Kosova'daki seçimleri düzenlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova 

Misyon Şefi Daan Everts, kampanyanın açılışında, bu seçimlerin "Balkanların en özgür seçimleri 

olacağı" vaadinde bulunmuştu.  

  KFOR Komutanı General Carlo Cabigiosu, seçimlerle ilgili son açıklamasında, ''Seçim kampanyasının 

barışçıl bir hava içinde geçmesinden çok memnunum'' ifadesini kullandı.  

  Yerel seçimler, Kosova'da yapılan "ilk demokratik ve çok partili seçimler" olması açısından da tarihsel 

bir özellik taşıyor.  

  Seçimlere Sırplar, "özgür hareket edemedikleri ve can güvenlikleri olmadığı" gerekçesiyle katılmıyor. 

Yugoslavya'da geçen ay yapılan seçimlere katılan Sırplar, Aralık ayında yapılacak Sırbistan parlamento 

seçimlerine de katılacaklarını şimdiden bildirdiler.  

  Yerel seçimlere katılan partiler ve yurttaş girişimleri arasında etnik toplulukların temsilcileri de 

bulunuyor. Dört etnik topluluğun ve bir yurttaş girişiminin adayları, diğer adaylarıyla birlikte 

yarışacak.  

  Etnik topluluklara ait partiler arasında Türk Halk Partisi (THP), Demokratik Eylem Partisi (SDA) ve 

Kosova Boşnak Demokratik Eylem Partisi (BSDAK) ile yurttaş girişimi olarak da Mitroviça Türk 

Topluluğu bulunuyor.  

  THP, Türklerin yaşadıkları Kosova'nın dört belediyesinde 20 adayla, Mitroviça Türk Topluluğu da 

Mitroviça'da 6 adayla seçimlere katılıyorlar.  

  - TDB KATILMIYOR -  

   

  Kosova'da Nisan ayında düzenlenen kısmi nüfus ve seçmen sayımında Arnavutça, Sırpça ve İngilizce 

yazılan formlarda Türkçe'nin bulunmamasını protesto eden Türk Demokratik Birliği (TDB), "Türkçe 

formlar olmadıkça kayıtlara katılmama" kararı almıştı.  



  TDB, daha sonra Kosova'nın dört bölgesindeki (Priştine, Prizren, Gilan ve Vıçıtırın) seçimlere 

katılacak adaylarının listesini zamanında Merkez Seçim Komisyonu'na iletmiş, ilgili komisyon ise 

seçmen listelerinde kayıtları olmadığı için TDB adaylarını reddetmişti.  

  Parti yönetimi, buna rağmen, seçimlerin demokratik bir havada geçmesini arzu ettiğini açıkladı ve 

tüm partilerin adaylarına başarılar diledi. TDB Genel Başkanı Mahir Yağcılar, A.A muhabirine yaptığı 

açıklamada, BM Kosova Misyon (UNMIK) Başkanı Bernard Kouchner'in Türklerin de seçimlere daha 

fazla sayıda katılabilmeleri için ek seçmen kaydı yapacaklarına söz verdiğini, ancak bunu yerine 

getirmediğini belirtti.  

   

  - FAVORİLER -  

   

  Kosova yerel seçimlerinde favori partiler arasında, eski Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) komutanı 

Haşim Taçi'nin Kosova Demokrasi Partisi (PDK), İbrahim Rugova'nın Kosova Demokratik Birliği (LDK), 

Ramuş Haradinay'ın Kosova İstikbal İttifakı (AAK) ve Kaçuşa Yaşari'nin Kosova Sosyal Demokrat Partisi 

(PSDK) sayılıyor. Bu arada, PDK, LDK, AAK, Kosova Merkez Liberal Partisi (PQLK) ve İlerleme 

Koalisyonu, dün imzaladıkları bir deklarasyonla, seçim sonuçlarına saygılı olacaklarını bildirdiler.  

  AGİT tarafından hazırlanan seçim planına göre, Kosova toplumunun kimi kesimleri önceden oy 

vermeye başladı. Kosova Polis Hizmetleri mensupları ve AGİT Misyonu'nda görevli yerel personel ile 

cezaevlerindekiler, oylarını kullandılar.  

  (IBR-MCT-CE) 
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-KOSOVA'DA ŞİMDİYE KADAR 22 KFOR ASKERİ ÖLDÜ  

 

PRİŞTİNE (A.A) - Kosova'da, şimdiye kadar 22 Kosova Barış Gücü (KFOR) askerinin hayatını kaybettiği 

açıklandı.  

KFOR Komutanı Klaus Reinhardt, KFOR bünyesindeki Rus askerlerinden birinin dün kaza sonucu 

ölümüyle ilgili olarak başsağlığı mesajı yayımladı.  

KFOR bünyesinde görev yaparken yaşamını yitiren askerler arasında, geçen yıl bomba imhası 

sırasında şehit olan bir Türk askeri de bulunuyor.  

(İBR-HLL-ALŞ-DER) 
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  -NATO, KFOR'A TAKVİYE KUVVET ARAYIŞINDA...  

   

  BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2001 - NATO Genel Sekreteri George Robertson, müttefik ülkelerden, 

Balkanlar'daki barışı koruma gücü KFOR'a takviye kuvvet talebinde bulunulduğunu açıkladı.  

  İttifak'ın karar organı olan ve Brüksel'de bugün haftalık olağan toplantısını daimi temsilciler 

düzeyinde yapan NATO Konseyi toplantısından sonra basını bilgilendiren Robertson, ''Konsey'in, KFOR 

için takviye kuvvete ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini'' bildirdi.  

  Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta toplam 42 bin askeri bulunan KFOR'un bin kadar takviye 

askere ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.  

  NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Onur Öymen, Türkiye'nin yaklaşık bin askerle katıldığı KFOR'a 

takviye kuvvet göndermesinin gündemde olmadığını belirtti.  

  (SU-MCT) 
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 -KOSOVA 4. DÖNEM KUVVETİ İZMİR'E DÖNDÜ  

 -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KUVVETLERİ  

 KOMUTANI ORGENERAL AKBAŞ:  

 -''BALKANLAR'DA NESİLLERİMİZİN GELECEĞİNİ  

 TEHDİT EDEBİLECEK VE TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK  

 BİR İNSANLIK FELAKETİNİN ÖNLENMESİNE  

 KATKIDA BULUNDUNUZ''  

  

 (FOTOĞRAFLI)  

  

 İZMİR (A.A) - 19.04.2001 - NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tamer 

Akbaş, Kosova 4. Dönem Kuvveti için ''Balkanlar'da nesillerimizin geleceğini tehdit edebilecek ve 

tehlikeye düşürebilecek bir insanlık felaketinin önlenmesine katkıda bulundunuz'' dedi.  

 Kosova'nın Priştine kentinde Kosova 4. Dönem Kuvveti olarak 6 ay süreyle görev yapan NATO 

Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 151 askeri personel için İzmir'de 

dönüş töreni düzenlendi.  

 Orgeneral Akbaş, askeri personelin dönüşü ile ilgili olarak Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda 

düzenlenen törende, birliğin son derece önemli vazifesini başarıyla tamamlayarak döndüğünü 

söyledi.  

 Dünyanın en değişken bölgesi olan Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda birliğin 

büyük görev üstlendiğini kaydeden Orgeneral Akbaş, şunları söyledi:  

 ''KFOR'daki vazifeniz son derece önemliydi. İttifak bu bölgedeki buhranlara ve çatışmalara 

mukabelede bulunmasaydı, bu buhran ve çatışmalar ciddi dünya buhranlarına dönüşebilirdi. 

NATO'nun öncülüğündeki KFOR vazifesiyle etnik temizlik harekatına son verilmeseydi ortak 

değerlerimiz ve inandırıcılığımız zarar görürdü.  

 Sağladığınız hizmetler son derece önemliydi, zira Balkanlar'da nesillerimizin geleceğini tehdit 

edebilecek ve tehlikeye düşürebilecek bir insanlık felaketinin önlenmesine katkıda bulundunuz.''  

  

 -''BALKANLAR'DA DEVAMLI BARIŞ VE  

 İSTİKRAR...''-  

   



 Orgeneral Akbaş, bu konuda çok şey yapılmış olmakla birlikte, Balkanlar'da devamlı barış ve istikrar 

sağlamak için daha çok yol katedilmesi gerektiğini vurguladı. ''NATO, Balkanlar'da uzun süreli bir 

başarı sağlanmasının son derece önemli olduğunun bilincindedir'' diyen Orgeneral Akbaş, şöyle 

devam etti:  

 ''Balkan harekatında kazanılan tecrübeler ve alınan dersler NATO'nun mevcut ortama uyum 

sağlamaya devam etmesi gerektiğini göstermiştir. Zira güç kullanmadan yapılan diplomasinin 

müziksiz, aletsiz çalınan müziğe benzediği biliniyor. İttifak diğer teşkilatlarının da katkısıyla harplerin 

olmadığı bir Avrupa inşa etme yolunda önemli adımlar atmıştır. İttifakın temel hedefi, yani yalnız 

harplerin olmadığı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin korkusuzca yaşayabileceği bir Avrupa-

Atlantik bölgesi inşa etme hedeflerine de ulaşmasına katkıda bulunmaya hazırlıklı olmalıyız.''  

 Orgeneral Akbaş, askeri personelin sağ-salim karargahlarına geri dönmesinden dolayı mutlu 

olduğunu ifade ederek, ailelere ''gözünüz aydın olsun'' dedi.  

  

 -TÜMGENERAL SMITH-  

  

 Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Zannie Smith de, 

Kosova'da görev yapan birliğin iyi şartlarda yaşadığını belirtti. Askeri personelin günde 4 öğün sıcak 

yemek yediğini, sıcak suyla duş aldığını anlatan Smith, ''Ancak yine de Film City bölgesi, ailelerimiz ve 

dostlarımız olmadan gerçek bir yuvaya benzemiyordu'' dedi.  

 Smith, günümüz dünyasında çok istikrarsızlıklar yaşandığını, bu yüzden askerlerin ailevi ve şahsi 

durumları ne olursa olsun her zaman vazifeye hazır olduklarını söyledi.  

 Konuşmaların ardından Orgeneral Akbaş, Kosova'da görev yapan ve dönen 151 askeri personele tek 

tek onur belgelerini verdi.  

 Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, İzmir Vali Yardımcısı İhsan Uğurcan ile üst düzey 

askeri personel katıldı.  

 (HH-GT-TEK-GR) 
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    -KOMUTA DEVİR TESLİM TÖRENİ...    -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANI 

ORGENERAL TAMER    AKBAŞ, GÖREVİNİ KORGENERAL OKTAR ATAMAN'A DEVRETTİ    (FOTOĞRAFLI)    

İZMİR (A.A) - 13.08.2001 - NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek 
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    -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANI ORGENERAL TAMER    AKBAŞ, GÖREVİNİ 

KORGENERAL OKTAR ATAMAN'A DEVRETTİ    (FOTOĞRAFLI) 
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    -KOMUTA DEVİR TESLİM TÖRENİ...    -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANI 

ORGENERAL TAMER    AKBAŞ, GÖREVİNİ KORGENERAL OKTAR ATAMAN'A 

DEVRETTİ    (FOTOĞRAFLI)    İZMİR (A.A) - 13.08.2001 - NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanı 

Orgeneral Tamer Akbaş, görevini Korgeneral Oktar Ataman'a devretti.     Orgeneral Vecihi Akın 

Kışlası'nda düzenlenen komuta devir teslim töreni, Orgeneral Tamer Akbaş'ın tören kıtasını 

denetlemesi ve 10 ülkenin Milli Marşlarının çalınması ile başladı. Komutanların atama emirlerinin 

okunmasından sonra konuşan Orgeneral Tamer Akbaş, 2 yıldır bu görevde bulunduğunu ve 15 

Ağustos'ta 3.ncü Ordu Komutanlığı görevini devralacağını söyledi. NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik 

Kara Kuvveti Karargahı'nın, 1 Eylül 1999 tarihinden itibaren NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek 

Komutanlığı olarak faaliyete geçirildiğini hatırlatan Org. Akbaş, karargahta 10 ülkeden hava, kara ve 

deniz kuvvetlerine mensup personel bulunduğunu bildirdi.Görevde bulunduğu süre içerisinde birçok 

NATO tatbikatı ve faaliyetlerin yanı sıra ''Barış için ortaklık'' faaliyetlerinde de çok etkin ve verimli 

görevler icra ettiklerini kaydeden Org. Akbaş, şöyle dedi:    ''Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar'ı kapsayan 

14 barış için ortaklık ülkesiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Şüphesiz NATO Güneydoğu Avrupa 

Müşterek Komutanlığı, barış için ortaklık kapsamında edindiği tecrübelerin ışığında bundan sonra da 

başarılı çalışmalarını sürdürecek ve Güney Bölgesi'nin en aktif komutanlığı olma unvanını 

koruyacaktır. Komutanlığımızın barışa katkısının en somut örneği, yardımcım Tümgeneral Zannie 

Smith liderliğinde 152 personelimizin katıldığı Kosova 4. dönem kuvveti (KFOR-4) 

görevidir.''    Orgeneral Tamer Akbaş, NATO'nun tarihi misyonunda yeni stratejik anlayış, konsept ve 

bunlara uygun yeni yapılanmalara devam ettiğini, kendisine duyulan güveni hakettiğini Bosna Hersek 

ve Kosova'da somut olarak ispatladığını sözlerine ekledi.    Korgeneral Oktar Ataman ise NATO 

Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı bayrağını daha da yükseklerde dalgalandırmak ve imkan ve 

kabiliyetlerini arttırmak için çalışacağını söyledi. Komutanlığın, NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde 

barışı, güvenliği ve istikrarı korumaya yönelik gayretlerine katkıda bulunmaya devam edeceğini 

bildiren Korgeneral Ataman, şöyle dedi:    ''Planlandığı gibi NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek 

Komutanlığı'na 2003 yılının ilkbaharında tam hareket imkan ve kabiliyetlerini kazandırmak için 

gereken her şeyin yapılmasını sağlamakta kararlıyım. Bu çerçevede, faliyetlerimizin önemli 

ihtiyaçların karşılanmasına odaklandığı bir tatbikat ve eğitim programının uygulanması suretiyle 

harekata hazırlık seviyemizin sürekli olarak yükseltilmesi için gayret göstereceğim.''    Karargahı 

Napoli'de bulunan Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Oramiral James O. Ellis ise 

konuşmasında Org. Tamer Akbaş'a teşekkür etti.     (MED-FGN-BER) 
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    -KOSOVA TÜRK TABURU TANK VE MUHAREBE     DESTEK BÖLÜKLERİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ             

EDİRNE (A.A) - 18.06.2002 - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova Türk 

Taburu'na bağlı tank ve muharebe destek bölüğü, Edirne'n 
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    DESTEK BÖLÜKLERİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ          
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    -KOSOVA TÜRK TABURU TANK VE MUHAREBE     DESTEK BÖLÜKLERİ TÜRKİYE'YE 

DÖNDÜ             EDİRNE (A.A) - 18.06.2002 - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova 

Türk Taburu'na bağlı tank ve muharebe destek bölüğü, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 

Türkiye'ye giriş yaptı.     A.A muhabirinin Kapıkule gümrük yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 

Kosova'dan yola çıkan Türk birliği, Makedonya ve Bulgaristan'dan geçerek geldiği Kapıkule Sınır 

Kapısı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul'a hareket etti.     NATO'nun, 

Balkanlar'daki güvenlik durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından, askeri personel ve araç-

gereç sayısının azaltılması konusunda aldığı karar sonucu, Türk birliğinin ülkeye döndüğü 

kaydedildi.     Kosova'dan ayrılan tank ve muharebe destek bölükleri personeline, NATO hizmet 

madalyaları verilmişti.     (UZ-NA-ZB-ALŞ)     

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 2002-06-18 02:38:31 



 

Yayın Numarası : 108454571 

 

Bölge/Büro : Edirne 

 

Başlık 

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

    -CERTAIN TURKISH MILITARY UNITS IN KOSOVO RETURN TO TURKEY        EDIRNE (A.A) - 18.06.2002 

- The company composed of tanks and logistics units which are charged in the Turkish Battalion in 

Kosovo within the scope of KFOR, entered Turkey  
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    -CERTAIN TURKISH MILITARY UNITS IN KOSOVO RETURN TO TURKEY        EDIRNE (A.A) - 18.06.2002 

- The company composed of tanks and logistics units which are charged in the Turkish Battalion in 

Kosovo within the scope of KFOR, entered Turkey from Kapıkule border gate of Edirne on 

Tuesday.    The Turkish unit returned to Turkey due to the decision taken by NATO to decrease the 

number of military personnel and equipment in the region.    (ÖŞ)           
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-İNSANI YARDIM VE BARIŞI KORUMA HA 
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  -İNSANI YARDIM VE BARIŞI KORUMA HAREKATI... 

  -NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANLIĞI,  

  BALKANLAR'A 62 PERSONEL GÖNDERDİ  

   

  İZMİR (A.A) - 24.01.2003 - NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı, ''Balkanlar'da 

sürdürülen insanı yardım ve barışı koruma harekatını desteklemek amacıyla'', 62 askeri personeli, 6 

ay süreyle görev yapmak üzere söz konusu bölgedeki çeşitli karargahlara gönderdi.  

  NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden 

yapılan yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'ın kara, deniz ve hava 

kuvvetlerine mensup askeri personel ile bir sivil personelin, Makedonya'da Üsküp, Bosna-Hersek'te 

Saraybosna, Kosova'da Priştine, Arnavutluk'ta Tiran ve İtalya'da Napoli'de mevcut komuta 

tesislerindeki personelle birlikte görev yapacakları bildirildi.  

  NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oktar Ataman, Orgeneral Vecihi 

Akın Kışlası'nda, Balkanlar'a göreve gidecek personele hitaben bir konuşma yaptı.  

  Orgeneral Ataman, ''Balkanlar'da görev yaparken, 50 yılı aşkın süredir ittifak için hayati önem 

taşımakta olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü hakkındaki ortak değerlerimizle ilgili 

olarak karşılaşılacak güçlüklerle mücadele ederek, NATO'nun inandırıcılığına katkıda bulunacaksınız'' 

diye konuştu.  

   

  -AMAÇ, İSTİKRAR VE BARIŞ-  

   

  NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı'nın, ''Balkanlar'da istikrarın artması ve barış içinde 

güvenli bir ortamın oluşturulması'' amacıyla uluslararası camianın gösterdiği gayretlere destek 

sağlayan karargahlardan biri olduğu hatırlatıldı.  

  Komutanlık, söz konusu karargahları çeşitli konularda sürekli desteklemenin yanı sıra, Eylül 2000-ve 

Nisan 2001 döneminde NATO'nun Kosova Kuvveti KFOR Karargahı'na 152 askeri personel desteği 

sağladığı da belirtildi.  



  (HH-ATİ-GR)  
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TSK'NIN BARIŞI DESTEKLEME HAREKATLARINA 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 -AFGA 
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İçerik 

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

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.  

     (ES-SRD) 
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KOSOVA BAŞKANI RUGOVA'DAN TÜRK TABUR GÖREV KUVVETİ'NE TEŞEKKÜR  
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İbrahim Arslan - Kosova Başkanı İbrahim Rugova, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan 

Türk  

 Tabur Görev Kuvveti'nde Dragras'ta görev yapan bölüğe, ''Altın Kristal 

 Taş'' hediye etti.  

     Dragas'ta düzenlenen geleneksel ''Yağlı Güreş ve Şar Köpekleri  

 Yarışması''na Türk askerlerinin katkılarından dolayı verilen armağanı, 

 Rugova adına Dragras Belediye Başkanı Halim Şemsettin, dün Bölük  

 Komutanı Piyade Yüzbaşı Ayhan Aydın'a takdim etti.  

     Şemsettin, Türk Tabur Görev Kuvveti'nin Dragras bölgesindeki  

 katkılarından dolayı teşekkür etti.  

     Türkiye, Temmuz 1999'da kurulan KFOR'a bir Tabur Görev Kuvveti ile 

 katılıyor. Türk Tabur Görev Kuvveti, toplam 987 kişiden meydana gelen, 

 2 Mekanize Piyade Bölüğü ile 1 Tank Bölüğü ve Muharebe Destek/Muharebe 

 Hizmet Destek unsurlarından oluşuyor.  

     Türk Tabur Görev Kuvveti, Prizren, Dragras ve Mamuşa bölgelerinde  

 barışı uygulama görevlerinin yanı sıra bölge halkına yönelik sağlık ve 

 malzeme desteğini kapsayan insani yardım faaliyetlerini de yürütüyor.  

     (İBR-ÇA) 
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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) 
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      -TURKEY WILL CONTINUE TO DO ITS BEST FOR AFGHANISTAN, GUL 

     

     

       

     

     

      BRUSSELS (A.A) - 26.01.2007 - Turkey will continue to do its best for  

      Afghanistan, said Turkish FM Abdullah Gul, who is in Belgian capital of  

      Brussels for a NATO meeting. 

     

     



      Speaking to reporters after the meeting and his bilateral talks, Gul  

      noted that ministers of NATO member states debated Afghanistan and  

      Kosovo, and he discussed developments in these two regions in detail  

      with his colleagues. 

     

     

      "The ISAF (International Security Assistance Force) operation of NATO  

      has been spread all around Afghanistan today. The international  

      community does not want to see Afghanistan as a haven for terrorism and  

      extreme ideologies. Turkey will continue to do everything in its power  

      to re-settle peace in this country and launch a sustainable  

      reconstruction process," he stated. 

     

     

      Recalling that Turkey undertook ISAF Command twice in the past, Gul  

      said, "we have an important role in the area, defined as the center of  

      the country including capital Kabul. Our military contribution to ISAF  

      is 800 personnel. We will take over the command of this central area in  

      April, and we will deploy 950 soldiers in those days. And we are also  

      contributing to training of Afghan officers and policemen. Within this  

      framework, 340 Afghan officers were trained in our military academies,  

      and 75 Afghan policemen were trained for fight against illicit drugs." 

     

     

      Gul said that importance of Turkey's contributions can be seen if the  

      troops it sent to Kosovo and Lebanon as a part of peace-keeping efforts  

      are taken into consideration. 

     

     

      "Developments regarding Kosovo are in a sensitive stage. UN Special  

      Envoy (Martti) Athisaari will convey the proposals about Kosovo's status  



      to the parties in coming days. We are contributing to KFOR (Kosovo  

      force) with about 380 soldiers. KFOR should monitor the developments  

      closely, take necessary security measures and maintain stability in the  

      transition period. We will also continue to do our best to preserve  

      KFOR's efficiency. We will undertake the command of the multi-national  

      force in the south of this region in May. This is another example of the  

      contributions our country is making to international security and  

      stability," stressed Gul. 

     

     

       

     

     

      -TURKEY-EU 

     

     

       

     

     

      "We will proceed on our path. We will open and close the chapters if  

      necessary, and make the reforms for the sake and interest of Turkish  

      people. When the EU overcomes its bewilderment, we will continue to work  

      together," Gul noted when talking about Turkey-EU relations. 

     

     

      "Maras has nothing to do with this matter. It can only be brought to the  

      table in case of a lasting solution," he added. 

     

     

      Gul later proceeded to Switzerland to participate in the annual meeting  

      of the World Economic Forum (WEF) in Davos. 



     

     

      (BRC-AÖ) 
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NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI SONA ERDİ -MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL: 
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Şenhan Bolelli bildiriyor - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Afganistan'daki başlıca ihtiyacın "sivil 

halk 

 ve idari yapıya hizmet" olduğunu, bunun için yeni bazı planlar gerektiğini  

 söyledi.  

      İspanya'nın Sevilla kentinde iki gün süren NATO Savunma Bakanları gayri  



 resmi toplantısına katılan Gönül, toplantıda ele alınan konuları AA muhabirine  

 değerlendirdi. 

      NATO'nun toplantı boyunca Afganistan'daki uluslararası güç (ISAF) için daha  

 fazla asker talep etmesiyle ilgili olarak Gönül, "Afganistan'da bizim yaptığımız  

 plan bellidir. Fransa, İtalya ve Türkiye arasında periyodik olarak yürütülen  

 Kabil Merkez Bölge Komutanlığı görevi var. Bu tip programı olmayan ülkeler  

 Afganistan'da yeni taahhütlere girmek istiyorlar. Ama bizde böyle yeni bir  

 taahhüt söz konusu değil" dedi. 

      Kabil Merkez Komutanlığı görevinin Mart ayında Türkiye'ye geçeceğini  

 hatırlatan Gönül, Türk askerinin Afgan halkı ile arasının çok iyi olduğunu  

 belirtti. Afganistan'daki bazı yabancı askerlerin rahat edebilmek için Türk  

 bayraklı kolluk taktıklarının tespit edildiğini anlatan Gönül, daha sonra bunu  

 fark eden Türk askerinin müdahalesiyle kollukların çıkarıldığını söyledi. 

      Gönül, "Türk askeri, Afganistan'da silahını halka çevirmeden, hatta silahsız  

 dolaşabilen tek askerdir" dedi. 

       

      -KOSOVA- 

       

      Gönül, yeni statüsü belirlenmeye çalışılan Kosova konusunda ise "Bizim için  

 en mühimi oradaki Türk askeridir" diyerek şöyle devam etti: 

      "Kosova ile çok eskilere dayanan çok sıkı bağlılıklarımız var. Ama şu anda  

 Kosova'nın güneyinde 400 civarında birliğimiz var ve bizi 

 ilgilendiren onlardır. Gelecek Mayıs ayından itibaren Güney Bölge Komutanlığı  

 bize geçecek. Bu, ilk defa olacak. Oraya bir general göndereceğiz ve buna bağlı  

 olarak da asker sayısını gerektiği şekilde artıracağız." 

      Gönül, BM'nin Kosova temsilcisi Martti Ahtisaari tarafından 

 sunulan Kosova'nın statüsüyle ilgili önerinin NATO toplantısında "genel olarak  

 tasvip gördüğünü" kaydetti. 

      Öte yandan, bugün yapılan NATO-Rusya Konseyi toplantısına da değinen Gönül,  

 "Bu yıl Haziran ayında NATO-Rusya Konseyinin beşinci yılı dolacak. Önemli olan  

 mevcut karşılıklı iyi yaklaşımı ve diyaloğu koruyup, geliştirmektir. Bu, barışa  



 katkı sağlar" dedi. 

      Milli Savunma Bakanı Gönül, yarın Türkiye'ye dönecek. 

      (BOL-KB-MCT) 
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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. (S.N: Joint Guard.) 

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

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

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

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



 görevlendirdi.  

      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  

 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

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

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

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

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

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

       

      -KOSOVA'YA İLAVE KATKILAR PLANLANIYOR- 

       

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

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

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

 oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

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

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

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

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

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

 KFOR Karargahına 11 personel ile katkıda bulundu. 

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

 ilave katkılar yapması öngörülüyor. 

       

      -BOSNA-HERSEK, SUDAN VE LÜBNAN- 

       

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



 görevlerinde sorunlu bölgelerde de güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük  

 katkılarda bulundu. 

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

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

 ediyor. 

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

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

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

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

      Sudan'ın Darfur bölgesindeki Barışı Koruma Misyonuna NATO tarafından  

 sağlanan lojistik destek kapsamında katkıda bulunan Türkiye, operasyona  

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

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

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

 yaklaşık 550 personelle görev alıyor. 

       

      -GÖZLEM GÖREVLERİ- 

       

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

 görevi yerine getiriyor. 

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

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

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

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

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

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

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

KARARGAHININ LOJİSTİK VE MUHABERE HİZMETLERİ İÇİN YAKLAŞIK 400 İLAVE PERSONELİN TAHSİS 

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

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

Kabil Bölge Komutanlığı'nın 2.  

 dönem liderliğini, 7 Nisan'dan itibaren Türkiye üstlenecek. 

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

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

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

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

      Birleşmiş Milletler ve NATO'nun konuya ilişkin kararları çerçevesinde  

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

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

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

 astsubay, yaklaşık 400 personelden oluşuyor. Yeni görevlendirilen personel,  

 ağırlıklı olarak bölge komutanlığı karargahının lojistik ve muhabere hizmetlerini  

 yürütecek. 



      Komutanlık, Afgan ulusal güçleriyle birlikte Afgan hükümetinin etki ve  

 otoritesini genişletme, Kabil hareket bölgesinde istikrar ve güvenliği tesis  

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

 gelmesinde yardımcı olma ve bölgesel istikrarı sürdürme görevlerini üstleniyor. 

      Terörizm ile mücadele görevi bulunmayan komutanlık, ABD liderliğinde  

 oluşturulan ve Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilen ''Sürekli Özgürlük  

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

 mücadele konusunda da aktif görev almıyor. 

       

      -UGYK'YA KATKILAR- 

       

      Afganistan'da barışı sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası Güvenlik ve  

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

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

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

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

 yönetimin desteklenmesi, altyapı ve tarım konularında sivil halkla beraber  

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

 Komutanlığı görevini yürüttü. 

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

 Afgan bakan ve üst düzey devlet personelinin korumasını yapacak 794 korumanın  

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

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

 yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak eden ve Ağustos 2004 tarihinden  

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

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

 kuvvetine desteklerini sürdürdü.    

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

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

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

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



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

 işletilmesine de öncülük etti. Birlik katkısı tabur seviyesine çıkarılırken,  

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

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

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

 yürüttü. Komutanın devrinin ardından yaklaşık 260 personelden oluşan bir piyade  

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

 Komutanlığı'nı oluşturmasının ardından 6 Ağustos 2006 itibariyle personel  

 sayısını 750'ye çıkardı. 

       

      -VARDAK'TAKİ BÖLGESEL İMAR EKİBİ- 

           

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

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

 personelin birlikte görev aldığı ekip, idari yönetim ve yargı sisteminin  

 geliştirilmesi, Afgan polisinin eğitimi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması,  

 altyapı, bayındırlık ve sosyal destek alanlarında halkın yaşam koşullarının  

 iyileştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. 

           

      -KOSOVA'DA GÜNEY GÖREV KUVVETİ LİDERLİĞİ- 

       

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

 süreyle devralacak. 

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

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

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

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

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

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

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

 görevlendirdi. 



      Türkiye, Kosova krizine çözüm bulunması ve NATO ile Yugoslavya Federal  

 Cumhuriyeti arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması amacıyla  

 oluşturulan yaklaşık 42 bin kişilik güce de bir mekanize piyade taburuyla  

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

 Kosova'da icra ettiği barışı koruma harekatına katılan birliklerde kuvvet  

 indirimine gitme kararı uyarınca Türkiye, bu birliğin malzeme ve personel  

 sayısını azalttı. 

      Kosova'da görevli birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir  

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

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

 emniyetini sağlamak için ise bir piyade takımını konuşlandırdı. 

           

      -KOSOVA'YA İLAVE KATKILAR PLANLANIYOR- 

           

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

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

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

 oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvveti sektöründe görevine devam ediyor. 

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

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

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

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

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

 KFOR Karargahına 11 personel ile katkıda bulundu. 

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

 ilave katkılar yapması öngörülüyor. 

           

      -BOSNA-HERSEK, SUDAN VE LÜBNAN- 

           

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

 görevlerinde sorunlu bölgelerde de güvenlik ve barışın sağlanmasına büyük  



 katkılarda bulundu. 

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

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

 ediyor. 

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

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

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

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

      Sudan'ın Darfur bölgesindeki Barışı Koruma Misyonuna NATO tarafından  

 sağlanan lojistik destek kapsamında katkıda bulunan Türkiye, operasyona  

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

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

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

 yaklaşık 550 personelle görev alıyor. 

           

      -GÖZLEM GÖREVLERİ- 

           

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

 görevi yerine getiriyor. 

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

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

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

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

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

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

      (ES-HLD) 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BİLMAN: -"TÜRKİYE'NİN NATO İLE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

GELİŞTİRİLMESİNE HERHANGİ BİR İTİRAZI BULUNMAMAKTADIR" -"TÜRKİYE NATO İLE AB ARASINDA 
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Bilman, Türkiye'nin NATO ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 

herhangi bir  

 itirazının bulunmadığını söyledi. 

      Bilman, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, "Türkiye'nin NATO ve  

 AB ilişkilerini engelleyici bir tavır takındığı ve bunun da Güney Kıbrıs ile  

 ilgili birtakım çekincelerinden kaynaklandığı" yönünde haberler olduğunun  

 belirtilmesi ve bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin  

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ilişkin görüşlerinin herkes tarafından bilindiğini  

 belirterek, "Biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın tümünü temsil etmediğini,  

 Kıbrıs Türk tarafını temsil etmediğini ve edemeyeceğini defalarca söyledik, bunu  

 her yerde kayda geçirdik" diye konuştu. 

      "Türkiye'nin NATO ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine herhangi  

 bir itirazı bulunmamaktadır" diyen Bilman, Türkiye'nin bu işbirliği mekanizması  

 çerçevesinde yapılmakta olan uluslararası operasyonlarda da yer aldığını  

 hatırlattı. 



      Sözcü, Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu konunun "bu ikili  

 işbirliğinin iki örgüt arasında önceden belirlenmiş, halen mevcut olan ve tüm  

 müttefiklerin, AB'nin de NATO'nun da kabul etmiş olduğu uzlaşma çerçevesinde, o  

 çerçeve anlaşmalarına uygun şekilde yürütülmesi" olduğunu belirtti. 

      Bilman, Türkiye'nin bunun dışında herhangi bir itirazı bulunmadığının ve  

 zaten bunun da bir itiraz olmadığının, normal bir beklenti olduğunun altını  

 çizdi. 

      Sözcü Bilman, söz konusu "geçmiş uzlaşmalar"dan tam olarak neyin kast  

 edildiğinin ve Ankara'nın bu uzlaşmalar çerçevesindeki beklentisinin ne olduğunun  

 sorulması üzerine de şunları kaydetti: 

      "Bu uzlaşılmış çerçeveden bizim anladığımız AB'nin Aralık 2002 tarihinde  

 Kopenhag zirvesinde aldığı kararlar ve NATO Konseyi'nin bunu takiben almış olduğu  

 kararlardır. Ortada herkesin uzlaştığı kararlar mevcuttur ve biz işbirliğinin bu  

 çerçevede kalmasını arzu ediyoruz." 

       

      -KOSOVA'DAKİ AB-NATO İŞBİRLİĞİ- 

       

      Bilman, Türkiye'nin, Kosova'daki AB ve NATO işbirliğine bir şekilde engel  

 olduğu konusundaki haberlerin hatırlatılarak, "Kosova konusunda, Türkiye'nin  

 çekincesinin ve vetosunun kaldırılmasının neye bağlı olduğunun" sorulması üzerine  

 de bir vetodan söz edilemeyeceğini belirterek, "Kosova'da görev yapmakta olan  

 NATO'nun KFOR gücü içinde Türkiye zaten yer almaktadır. Orada 400 kişilik bir  

 birlikle katkıda bulunmaktayız" diye konuştu. 

      Türkiye'nin 29 Mayısta KFOR'un Güney Bölge Komutanlığını da devralacağını ve  

 bu sayının 700'e çıkacağını belirten Bilman, "Türkiye Avrupa Güvenlik ve Savunma  

 Politikasını (AGSP) desteklemektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek polis  

 misyonunun Kosova'daki istikrara da katkıda bulunacağına eminiz. Bundan hiçbir  

 şüphemiz yok" ifadesini kullandı. 

      Bilman, şöyle konuştu: 

      "Tabiatıyla bu AB misyonu Kosova'da görev yaparken NATO'nun Kosova'da  

 oluşturduğu güvenlik ortamından istifade ile görevini icra edecek. Türkiye NATO  



 ile AB arasında spesifik olarak Kosova'da yürütülecek işbirliğine hiçbir şekilde  

 itiraz etmemekte, karşı çıkmamaktadır. Sadece, iki örgütün önceden üzerinde  

 mutabık kaldıkları çerçeve içinde kalınmasına özen gösterilmesini rica ediyoruz.  

 Bütün beklentimiz budur." 

      (BSK-GÖK-ARL-ÇA) 
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NATO üyesi 26 ülkenin savunma bakanları,  

sonbahar dönemi gayrı resmi olağan toplantıları çerçevesinde, Hollanda'nın  

Noordwijk kentinde yarın bir araya geliyor. 

     Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından temsil edileceği,  

resmi niteliği ve zabıtları olmayan toplantıların ana gündem maddelerini  

Afganistan, Kosova ve güncel koşullara kendini uyarlama arayışındaki ittifakın  

"dönüşümü" konuları oluşturacak. 



     Terörizme karşı mücadele unsurunu "daimi gündem maddesi" olarak algılayan  

NATO'nun bakanlarının bu konuda görüş alışverişinde bulunmaları beklenirken,  

Milli Savunma Bakanı Gönül'ün de bu alanda Türkiye'deki son gelişmeler ve  

kararlar hakkında müttefikleri bilgilendirmesi, çeşitli ikili görüşmelerde  

bulunması öngörülüyor. 

      

     -AFGANİSTAN- 

      

     Afganistan'daki Taliban rejiminin çökmesinin ardından, 2001 yılı sonunda  

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

Konseyi otoritesi altında görev yapacak, gönüllü ülkelerin askerlerinden oluşan  

bir uluslararası koalisyon" şeklinde kurulan Afganistan'daki Uluslararası Destek  

Gücü (ISAF), 11 Ağustos 2003 tarihinden bu yana NATO tarafından yönetiliyor. 

     ISAF, 34 ülkenin 41 bin askeriyle çalışmalarını sürdürürken, "Her şeyin  

yolunda gittiğini savunmak zor" itirafında bulunan NATO yetkilileri, Batılı  

müttefiklerin basın ve kamuoyundaki "olumsuz imaj" sorununa dikkat çekiyor. 

     İttifak bünyesinde yapılan yorum ve değerlendirmelerde, "Sağlanmış olan  

güvenlik ortamı içinde Afganistan'ın yeniden imarını esas alan faaliyetler var.  

Karmaşa, istikrarsızlık, zor yaşam koşulları sıfırdan kalkınma gerektiriyor.  

Başarılı çalışmalar var, ancak ISAF katılımcılarının faaliyetlerinin etkin  

eşgüdümü, bazı ihtiyaçların akıllı bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor"  

ifadeleriyle, NATO'nun daha ziyade güvenlik boyutunu ilgilendiren alanlarda ön  

plana çıktığı, daha etkin bir BM koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğu belirtiliyor. 

     ISAF'ın destek ihtiyaç ve beklentisi artarak devam ederken, Hollanda ve  

Kanada gibi müttefiklerin kamuoyu baskısı altındaki hükümetleri, bölgedeki  

kuvvetlerini geri çekme niyetini yansıtıyor. 

     Afganistan'ın kendi birimleriyle sorunlarını aşacak hale getirilmesi, ulusal  

ordusunu ve polis gücünü oluşturabilmesi için çaba harcanıyor. Silah ve teçhizat  

sağlanması, Afgan güvenlik birimlerinin eğitilmesi gibi konularda Türkiye'nin  

yoğun katkıları da biliniyor. 

     Geçen haziran ayında "Afganistan misyonunu" hararetli, görkemli ve iddialı  



bir şekilde başlattığını ilan eden AB'nin zaten bu ülkede bulunan 80 kadar  

polisine üniforma değiştirterek bunları görevde tutmakla yetinmesi, hazırlık  

düzeyinin yetersizliğinin görülmesi eleştiriliyor. AB'nin katılım ve  

yeteneklerini geliştirmesi isteniyor. 

     "Göreceli bir iyileşmeye" rağmen, terörle mücadele ve terörizm yüzünden can  

kaybına yol açan gelişmeler de Afganistan'da ayrı bir endişe kaynağı oluyor. 

     Değişik dönemlerde ISAF'ın komutasını elinde bulunduran, bugünkü aşamada da  

1200 askerlik varlığıyla Merkez Bölge Komutanlığını yöneten Türkiye'nin Vardak  

bölgesindeki 150 kişilik imar ekibi de etkin çalışmalarını sürdürüyor. 

     Türkiye'nin, tarım mesleki eğitimi, polis eğitimine katkı, sağlık, genç  

kızların eğitimi gibi alanlarda katkıları da övgülere konu oluyor. 

     NATO savunma bakanları, Afganistan'daki son durumu değerlendirirken, askeri  

teçhizat ve koordinasyon ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak. 

      

     -KOSOVA- 

      

     Kosova'da 14 bin askerlik barışı koruma gücü KFOR'u yöneten NATO, BM'nin  

Kosova özel temsilcisi Martti Ahtisaari'nin öneri paketinin reddedilmesi, 10  

Aralık tarihine kadar devamı öngörülen bir müzakere sürecinin başlatılmasının  

ardından yaşanan "kritik günleri" izliyor. 

     Tarafların "müzakerelerle sonuç aramaları" fikri Rusya'nın da ısrarlarıyla  

kabul edilirken, NATO bölgedeki güvenlik düzeninin bozulmaması için çaba  

harcıyor. 

     Kosova'da da iddialı girişimler başlatan, ancak etkinlik sergileyemeyen  

AB'nin gelecekte üstleneceği olası rol sorgulanıyor. 

     Tek yanlı bir bağımsızlık ilanı halinde ülkelerin tavırlarının ne olacağı  

belirsiz kalıyor, NATO'nun bölgedeki varlığını her şekilde sürdürmesi gerektiği  

savunuluyor. 

     Kosova'nın nihai statüsü ile siyasi ve hukuki zeminin belirlenmesinden yana  

tavır koyan Türkiye, "Kosova Arnavutlarının haklı beklentilerinin ve haklarının  

güvence altına alınmasını" istiyor. 



     Türkiye, Kosova'da Güney Bölge Çok Uluslu Güç Komutanlığını 750 kişilik  

katkısıyla sürdürüyor. 

      

     -DÖNÜŞÜM- 

      

     Soğuk savaşın sona ermesinden itibaren kendini yeni koşullara uyarlamaya  

çalışan, Varşova Paktının ortadan kalkmasıyla varlık nedenleri sorgulanan  

NATO'nun, "yerini koruma mücadelesinde başarılı adımlar attığı" savunuluyor. 

     "Dönüşüm" kavramını "tılsım sözcük" olarak algılayan ittifak, barışı koruma  

harekatları, afet ve bunalım yönetimi gibi alanlara yönelirken, savunma içerikli  

temel hedeflerinden uzaklaşmadığı, Washington Anlaşmasının 5. maddesinin halen  

önem ve geçerliliğini koruduğu konusunda inandırıcı olmaya çalışıyor. 

     Türkiye, ittifakın temel işlevini koruması ve bunlardan ödün verilmemesi  

gereğini vurguluyor, bir müttefike ittifak dışından gelecek olası bir saldırıya  

topyekün yanıt öngören 5. maddenin korunmasında büyük zaruret ve yarar olduğuna  

inanıyor. 

      

     -ACİL MUKABELE- 

      

     Savunma bakanları, Acil Mukabele Gücü (NATO Response Force?NRF) dosyasını da  

ele alacak. 

     NATO devlet ve hükümet başkanları, 2006 yılının kasım ayında yapılan Riga  

zirvesinde ittifakın "askeri dönüşümünü" ayrıntılı olarak ele alırken, NRF'i "tam  

operasyonel" ilan etmişti. 

     İttifak üyesi ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetlerinden gelen araç ve  

askerlerden oluşan NRF, "bir kriz halinde" 15 ila 30 gün içinde harekete  

geçirilebilecek yetenekte bulunuyor. 

     NRF, "dünyanın her yerinde", "modern NATO'nun hedef olduğu yeni tehditlere  

karşı" mücadeleye hazırlıklı tutuluyor. 

     İttifakın askeri yetkililerine göre, bu tehditlerin başında terörizm ve  

kitle imha silahları bulunuyor. 



     Türkiye'nin 2007 başından itibaren 2 bin 750 kişilik bir birlik katkısıyla  

öncülük yaptığı 25 bin kişilik NRF bünyesindeki gelişim ve ihtiyaçları ele alacak  

olan savunma bakanları, NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanının (SACEUR) öneri ve  

taleplerini inceleyecek. 

      

     -TERÖRLE MÜCADELE- 

      

     NATO'nun sürekli gündeminde tuttuğu terörizme karşı mücadele konusunda  

verdiği mesajlar, bazı müttefik ülkelerin basın ve kamuoyunda "cılız" olarak  

değerlendiriliyor ve sözü edilen "dayanışma"nın "somut boyutları" ısrarla  

sorgulanıyor. 

     NATO bünyesinde "terörle mücadele konusunda çeşitli nutuklar atan" bazı  

müttefiklerin, bu mücadeleye katkı ve desteklerinin düşük düzeyi, ittifak  

bünyesinde gizlenmesi zor sıkıntı ve gerginliklere yol açıyor. 

     Terörizme karşı mücadele unsuruna büyük önem ve ağırlık veren Türkiye'nin  

bazı müttefiklerin tavırlarından kaynaklanan rahatsızlığı gizlenmiyor, ancak son  

dönemdeki gelişmelerin, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın "yuvalanmasının",  

TBMM'den geçen tezkerenin NATO ile doğrudan bağlantısı olmadığı da ifade  

ediliyor. 

     "Ulusal düzeyde yürüyen, bu aşamada başka türlü olmasına da gerek  

duyulmayan" bir durumun söz konusu olduğu belirtilirken, "Türkiye gibi terörden  

çok çekmiş ülkeler, bu konuyu haklı olarak NATO gündeminde tutuyor" ifadesi  

kullanılıyor. 

     NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, son olarak geçen haftaki NATO  

Konseyi toplantısında Türkiye'deki terör faaliyetlerinden duyulan üzüntü ve  

endişeleri dile getirdi, ittifakın gerekli dayanışma içinde olması lüzumunu  

vurguladı. 

     Genel Sekreter, terörist saldırıları şiddetle lanetlerken tüm ittifakın  

Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu zabıtlara geçirdi. 

     NATO'nun "dayanışma ve bilgilendirme" düzeyinde ele aldığı bu konuda  

Türkiye'nin ittifaktan operasyonel katkı talebi bulunmadığı, terörizme karşı  



mücadelede haklılık ve iradesinin müttefikler tarafından "ister istemez"  

görüldüğü biliniyor. Buna rağmen, AB terör örgütleri listesine dahil edilmiş  

olan, ABD tarafından da terörist olarak tanınan bir örgüt konusunda "müttefik"  

ülke bakanlarından "daha net tavır" beklentisi, başta Türk kamuoyu ve basını  

olmak üzere birçok cephede devam ediyor. 

     Batı Avrupa basını da, bu konuda NATO brifinglerinde gündeme getirdiği  

sorularla merak ve ilgisini yansıtırken, ittifakın terörizme karşı dayanışma ve  

mücadelede, "somut dayanışma ve etkinliğini" sorguluyor. 

     Hollanda'daki savunma bakanları toplantılarının perde arkasında ve bu  

toplantılarda yapılacak ikili görüşmeler sonunda yansıyacak mesajlar bu açıdan da  

önem taşıyor. 

     (FYZ-SU-ALŞ) 
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TÜRK BİRLİĞİ KOSOVA'YA UĞURLANDI -KFOR KOSOVA ÇOK ULUSLU GÜNEY GÖREV KUVVET 

KOMUTANLIĞI BİRLİKLERİ İÇİN 4. KOLORDU VE ANKARA GARNİZON KOMUTANLIĞI GENERAL EŞREF 

AKINCI KIŞLASI'NDA UĞURLAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ -4. KOLORDU VE ANKARA GARNİZON 

KOMUTANI KORGENERAL BERK: -''KOSOVA'DA GÖREV YAPACAK OLAN SİZLERİN DE AYNI İNANÇ, 

AZİM VE DİSİPLİN ANLAYIŞINIZ, SAHİP OLDUĞUNUZ ÜSTÜN NİTELİKLERİNİZLE GÖREVİNİZİ 

TAMAMLAYIP HUZUR İÇİNDE ÜLKEMİZE DÖNECEĞİNİZE OLAN İNANCIM TAMDIR'' -''EN BÜYÜK 

REHBERİMİZ ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN AYDINLIK İLKE VE PRENSİPLERİDİR''  (FOTOĞRAFLI-

GÖRÜNTÜLÜ)  

 

Spot 

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



 

 

İçerik 

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

Kosova Barış Gücü (KFOR) Kosova Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlığı birlikleri törenle görev 

yapacağı Kosova'ya uğurlandı. 

      Birlikler için 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı General Eşref  

 Akıncı Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi. 

      Uğurlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.  

 Törende konuşan Birlik Komutanı Tuğgeneral Uğur Tarçın, NATO tarafından 1999  

 tarihinden itibaren Kosova'da Barışı Destekleme Harekatı'nın yürütüldüğünü  

 söyledi. 

      Bu kapsamda oluşturulan Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlığının,  

 Almanya, Avusturya ve Türkiye arasında bir senelik dönemler halinde dönüşümlü  

 olarak yürütüldüğünü aktaran Tuğgeneral Tarçın, ''Şu an Almanya liderliğinde  

 yürütülen Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlığı görevi, 29 Mayıs 2007-29  

 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kosova'da ilk kez Türkiye'nin emir ve komutasına  

 geçecektir'' dedi. 

      Tuğgeneral Tarçın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 1950 yılında katıldığı  

 Kore Savaşı'ndan itibaren Somali, Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan ve Lübnan gibi  

 dünyanın değişik bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Birliği  

 (AB) sorumluluğunda yürütülen barışı destekleme faaliyetlerine katılarak dünya ve  

 bölge barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi sahip olduğu tecrübe ve bilgi  

 birikimiyle desteklediğini ve bunu sürdürdüğünü kaydetti. 

      Türkiye'nin Kosova krizinin ortaya çıkmasıyla NATO Güvenlik Konseyinin  

 çağrısına uyarak Kosova'ya birlik göndermeye karar verdiğini kaydeden Tuğgeneral  

 Tarçın, General Eşref Akıncı Kışlası'ndan 1 Temmuz 1999'da ilk Türk birliğinin  

 intikale başladığını ve 4 Temmuz 1999 tarihinde de Kosova'daki görev bölgesine  

 ulaştığını söyledi. Birliğin orada Türk bayraklarıyla karşılandığını ve 1999'dan  

 bu yana NATO'nun emir ve komutasında Kosova'da başarılı bir şekilde görev  

 yaptığını belirten Tuğgeneral Tarçın, şunları kaydetti: 



      ''Bugün burada Kosova'da konuşlu bulunan 5 çok uluslu görev kuvvetinden biri  

 olan, Güney Görev Kuvvet Komutanlığının liderliğini, emir ve komutasını 29  

 Mayısta devralmak üzere, halen Kosova'da bulunan Türk birliklerine ilave olarak  

 Kosova'ya intikal edecek Türk birliğini uğurlama gibi anlamlı bir tören için  

 toplanmış bulunmaktayız. Kosova'da görevi, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı en iyi  

 şekilde temsil ederek, sorumluluk bölgemizde NATO'nun icra ettiği Barışı Koruma  

 Harekatı'nı desteklemektir.'' 

      Tuğgeneral Tarçın, birlikteki askerlerin ailelerine de, ''Değerli aileler,  

 dünya barışına katkıda bulunacak bu kutsal ve gururlu göreve seçilmelerinden  

 dolayı kahraman evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Sizlerin bizlere  

 emanet ettiğiniz Mehmetçikleri bu görev sonrasında sahip olacakları şeref ve  

 onurla sizlere teslim etmenin gayreti içinde olacağız'' diye seslendi. 

       

      -''REHBERİMİZ ATATÜRK İLKELERİDİR''- 

       

      Törende konuşan 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Saldıray  

 Berk de, 23 Mart 2007 tarihinde bu kışlada yapılan törenle Afganistan'a uğurlanan  

 birliğin 6 Nisan 2007'de Kabil Bölge Komutanlığı'nı teslim aldığını söyledi. 

      Korgeneral Berk, 1 ayı aşkın zamandır başarıyla görev yapan bu birliğin  

 TSK'yı uluslararası alanda gururla temsil ettiğini ve dünya barışına katkısını  

 sürdürdüğünü kaydetti. Bu törenle başka bir birliğin Kosova'ya uğurlandığını  

 ifade eden Korgeneral Berk, birliğin hazırlıklarını tamamlayarak intikale hazır  

 hale geldiğini belirtti. 

      Korgeneral Berk, 29 Mayıs 2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev  

 yapacak komutanlığın uluslararası birliğin komutasını üstlenileceğini ve bundan  

 önce olduğu gibi dünyanın bir çok yerinde başarıyla yürütülen komutanlık  

 görevleri halkasına bir yenisinin ekleneceğini söyledi. 

      TSK'nın BM, NATO ve AB kararları çerçevesinde halen Afganistan,  

 Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan'da barışın sürdürülmesine katkılarını devam  

 ettirdiğini belirten Korgeneral Saldıray Berk, birliklerin bu ülkelerde aynı  

 zamanda görev yaptıkları ülke halkına yardım ettiğini, Türkiye'ye yönelik  



 dostluğunu pekiştirdiğini ve çok uluslu ortamda şanlı Türk bayrağını büyük bir  

 saygınlıkla dalgalandırdığını kaydetti. Korgeneral Berk, ''Kosova'da görev  

 yapacak olan sizlerin de aynı inanç, azim ve disiplin anlayışınız, sahip  

 olduğunuz üstün niteliklerinizle görevinizi tamamlayıp huzur içinde ülkemize  

 döneceğinize olan inancım tamdır. En büyük rehberimiz Ulu Önder Atatürk'ün  

 aydınlık ilke ve prensipleridir'' dedi. 

      Kosova'ya gönderilecek birliklerin hazırlanmasında, görevlerinin  

 gerektirdiği yetenekleri kazanmalarında emeği geçen tüm komutanlara ve personele  

 teşekkür eden Korgeneral Berk, birliği, ''Türk milletinin sağlayacağı destekle  

 Kosova'da görev yapacak seçkin sizlere 'güle güle' derken, Tuğgeneral Uğur Tarçın  

 komutasında icra edeceğiniz bu görevde hepinize üstün başarılar diliyorum.  

 Yolunuz açık olsun'' sözleriyle uğurladı. 

      Tören, KFOR Kosova Çok Uluslu Görev Kuvveti Güney Komutanlığı birliklerinin  

 tören geçişiyle sona erdi. 

      (BUR-FK) 
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TÜRKİYE MNTF-S KOMUTANLIĞINI DEVRALACAK 

 

Spot 

------------------------------------------------------ 
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Türkiye, NATO tarafından halihazırda Kosova'da  

icra edilmekte olan KFOR harekatının beş bölge komutanlığından biri olan  

Çokuluslu Güney Görev Kuvvetinin (MNTF-S) Komutanlığını, 29 Mayıs Salı günü bir  

yıllığına üstlenecek. 
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-TSK, KOSOVA'DA KOMUTAYI DEVRALIYOR... -TÜRKİYE, KOSOVA'DAKİ ÇOK ULUSLU GÜNEY GÖREV 

KUVVETİNİN (MNTF-S) KOMUTASINI YARIN BİR YILLIĞINA DEVRALACAK -KFO 

 

Spot 
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      -TSK, KOSOVA'DA KOMUTAYI DEVRALIYOR... 

     

     

      -TÜRKİYE, KOSOVA'DAKİ ÇOK ULUSLU GÜNEY GÖREV KUVVETİNİN 

     

     

      (MNTF-S) KOMUTASINI YARIN BİR YILLIĞINA DEVRALACAK 

     

     

      -KFOR'A 1999'DAN BERİ KATKIDA BULUNAN TSK, MNTF-S'NİN  

     

     

      LİDERLİĞİNİ ALMASIYLA İLK DEFA KOSOVA'DA BİR BÖLGENİN  

     

     

      KOMUTASINI ÜSTLENECEK 

     

     

       

     

     

      PRİZREN (A.A) - 28.05.2007 - Murat Ünlü bildiriyor - Türk Silahlı  

      Kuvvetleri (TSK), Kosova'daki Çokuluslu Güney Görev Kuvvetinin (MNTF-S)  

      komutasını yarın bir yıllığına devralacak. 

     

     

      NATO tarafından Kosova'da icra edilen KFOR harekatının beş bölge  

      komutanlığından biri olan MNTF-S görev bölgesinin  

      komutasını halen Almanya yürütüyor. 



     

     

      Tuğgeneral Uğur Tarçın, yarın Prizren'de düzenlenecek törenle, komuta  

      görevini muhatabı Tuğgeneral Erich Pfeffer'den yerel, askeri ve  

      uluslararası birim yetkililerinin de hazır bulunacağı törenle devralacak. 

     

     

      Bölgedeki Türk birliğine takviye olarak 300 askerden oluşan görev  

      kuvveti de gruplar halinde Kosova'ya intikalini sürdürüyor. Türkiye'nin  

      komutası süresince kullanılacak 3 adet UH-1 tipi genel maksat  

      helikopteri de Kosova'ya ulaştı. 

     

     

      Türkiye'nin komutayı Mayıs 2008'de Avusturya'ya devretmesi planlanıyor. 

     

     

      Güney kuvveti bölgesinde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya,  

      Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan ve İsviçre'den birlikler görev  

      yapıyor. Türk birliği, Azeri ve Gürcü takımlarını da bünyesinde  

      barındırıyor.  

     

     

       

     

     

      -KOSOVA'DA İLK KOMUTA-  

     

     

       

     

     



      KFOR'a 1999'dan beri katkıda bulunan TSK, MNTF-S'nin liderliğini  

      almasıyla ilk defa Kosova'da bir bölgenin komutasını üstlenecek. 

     

     

      Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı Kosova'daki devir-teslim töreni ve Türk  

      birliğinin diğer faaliyetlerinin yerinde izlenmesi amacıyla bir basın  

      turu düzenledi. 

     

     

      Kara Kuvvetleri Genel Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral Nazım  

      Altıntaş da tören için basın mensuplarıyla birlikte Prizren'e geldi. 

     

     

      (MÜ-ES-SRD) 
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-TÜRK BİRLİĞİ KOSOVA'DA KOMUTAYI DEVRALDI -TÜRK TABURUNDA 5'İ KADIN 757 ASKERİ 

PERSONEL GÖREV YAPIYOR -TUGAYIN İÇİNDEKİ SAĞLIK MERKEZİNDE SİVİL HALKA  
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      -TÜRK BİRLİĞİ KOSOVA'DA KOMUTAYI DEVRALDI 

     

     

      -TÜRK TABURUNDA 5'İ KADIN 757 ASKERİ PERSONEL GÖREV YAPIYOR 

     

     

      -TUGAYIN İÇİNDEKİ SAĞLIK MERKEZİNDE SİVİL HALKA DA  

     

     

      HİZMET VERİLİYOR  

     

     

       

     

     

      (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ) 

     

     

       

     

     



      PRİZREN (A.A) - 29.05.2007 - Murat Ünlü bildiriyor - Prizren'de bulunan  

      Türk taburunda 5'i kadın 757 personel görev yaparken, taburun içindeki  

      sağlık merkezinde sivil halka da hizmet veriliyor. 

     

     

      Kosova Çok Uluslu Güney Görev Kuvvetinde yer alan 4 bin askeri  

      personelin 757'sini Türk askerleri oluşturuyor. 

     

     

      Arnavutluk ve Makedonya'ya sınır olan 540 kilometrekarelik bölgede görev  

      yapan Türk taburunda 5 kadın personel bulunuyor. 

     

     

      Türkiye'nin komutayı devralacağının kesinleşmesinden sonra tabura  

      katılan 343 yeni personelin oryantasyon süreci devam ediyor. 

     

     

      Taburun içinde bulunan sağlık merkezinde askeri personel dışında sivil  

      halka da hizmet veriliyor. Bu sağlık merkezinden Kosovalılar randevu  

      almak koşuluyla her gün faydalanabiliyor. Sağlık merkezinde sivil halkın  

      bölgede en çok şikayetçi olduğu başta diş sorunları olmak üzere pek çok  

      tedavi uygulanabiliyor. Merkezde, Müslüman ailelerin çocukları da sünnet  

      ediliyor. 

     

     

      Askerler sosyal aktivitelerini taburun içindeki kondisyon salonu ile  

      basketbol ve futbol sahalarında yapıyor. 

     

     

      Türk taburunda 6. Motorize Piyade Bölüğü ve Amfibi Deniz Piyade Bölüğü  

      Prizren'deki Sultan Murat Kışlasında, 4. Motorize Piyade Bölüğü ve  



      Motorize Jandarma Takımı Dargaş'ta, 5. Motorize Piyade Bölüğü Mamuşa'da,  

      Milli Destek Ünitesi Priştine de görev yapıyor. 

     

     

       

     

     

      -MEHMETÇİK FM- 

     

     

       

     

     

      Taburun içindeki Mehmetçik FM radyo istasyonu bölgede 29 Ekim 2001'den  

      beri 24 saat boyunca yayın yapıyor. 

     

     

      FM bandında 100.3 frekansından Türkçe olarak yayın yapan Mehmetçik FM,  

      her sabah saat 08.00'de haberlerle günlük yayınına başlıyor. Radoy,  

      KFOR'un ve Türk taburunun faaliyetleri hakkında da halka bilgi aktarıyor. 

     

     

      Rodyo canlı istek programları ile de dinleyiciyle buluşuyor. 

     

     

      Radyodan, Kayahan'ın ''Bebeğim'', Yalın'ın ''Her Şeyim Sensin'', İbrahim  

      Tatlıses'in ''Bulamadım'', Kenan Doğulu'nun ''Çakkıdı'' parçaları talep  

      alıyor. 

     

     

      (MÜ-MT-FK) 
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KOSOVA'DA GÜVENLİĞİ 15 BİN 900 KFOR ASKERİ SAĞLIYOR 
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Kosova'da güvenliği, 1999'dan bu yana, BM  

Güvenlik Konseyi'nin 1244 Sayılı kararı uyarınca, Kosova Barış Gücü (KFOR)  

sağlıyor. İtalya, 2 bin 567 askeriyle ilk sırada yer alırken, ardından ise 2 bin  

374 askerle Almanya, 2 bin 269 askerle Fransa ve 1456 askerle de ABD geliyor.  

Türkiye ise 752 askerle 5. sırada bulunuyor. 
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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) 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

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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KOSOVA 

  -GÜNEY KESİMDEKİ ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜ 

  KOMUTANLIĞI TÜRKİYE'DEN, AVUSTURYA'YA GEÇTİ 
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İbrahim Arslan - Türkiye'nin geçen yıl 29  

Mayıs'ta devir aldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Çokuluslu Güney Tugay  

Komutanlığı (ÇUGTK), Avusturya'ya geçti.  

     Tuğgeneral Uğur Tarçın görevi, Avusturyalı Tuğgeneral Robert Prader'e   

devretti. 

     Törende konuşan Tuğgeneral Tarçın, ''Tek Tim, Tek Görev''  sloganı altında  

12 ay yürüttükleri görevi sorunsuz tamamlamaktan son derece mutlu olduğunu  

belirterek, komutasındaki birliklere teşekkür etti. 

     Bu süre içinde barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra, asker-sivil  

işbirliği açısından da çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurgulayan  

Tuğgeneral Tarçın, Türkiye'nin Atatürk'ün ''Yurtta barış, dünyada barış''  

ilkesine uyumlu olarak 1999 yılından bu yana Balkanlarda, Afganistan ve Lübnan'da  

da barış operasyonlarında yer aldığını söyledi.   

     Konuşmasının sonunda Tuğgeneral Uğur Tarçın, görevi devir alan Tuğgeneral  



Robert Pader'e başarılar diledi.  

     Tarçın'a NATO Hizmet Madalyası'nı takdim eden KFOR Komutanı Fransız General  

Xavier Bout de Marnhac, Tuğgeneral Uğur Tarçın'ın görev süresi içinde Kosova'nın  

güneyindeki sorumluluk bölgesinde verilen çeşitli görevleri başarıyla  

gerçekleştirdiğini vurguladı. 

     KFOR Komutanı, Tuğgeneral Tarçın'ı Kosova'nın geleceğine şahsi katkılarından  

dolayı ayrıca kutladı.    

     Tuğgeneral Prader, yerel makam ve organizasyonlarla önceki yıllarda olduğu  

gibi işbirliğini devam ettireceğini belirtti.  

     Avusturya Savunma Bakanı Norbert Darabos'un da hazır bulunduğu devir teslim  

törenine uluslararası ve yerel üst düzey konuklar katıldı. 

     Törenin ardından düzenlenen resepsiyonda Türk derneklerinin folklor  

gösterisi ile klasik müzik eserlerinden örnekler sunuldu. 

     (İBR-REM-MOC) 
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TÜRK DENİZ KUVVETLERİ, DÜNYA BARIŞI VE GÜVENLİĞİNİN HİZMETİNDE 

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

  DIŞ POLİTİKA VE KRİZ YÖNETİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ VASITALARDAN BİRİ,  

  TÜRK DENİZ KUVVETLERİ OLDU 

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

  KOSOVA'NIN DESTEKLENMESİNE, AKDENİZ VE KARADENİZ'DE GÜVENLİĞİN  



  SAĞLANMASINDAN, SOMALİ VE LÜBNAN'DA İSTİKRARIN TESİSİNE KADAR  

  ONLARCA ULUSLARARASI GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ 

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

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

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

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

  9 AKARYAKIT GEMİSİ VE 95 KORVET İLE GÖREV YAPTIĞI ETKİN ÇABA  

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

  HALEN ULUSLARARASI SULARDA GÖREV YAPIYOR 

  -TCG GİRESUN FİRKATEYNİ DE KORSAN SALDIRILARINDAN TİCARİ GEMİLERİ  

  KORUMA GÖREVİ İÇİN ADEN KÖRFEZİ'NE GİTMEK ÜZERE YARIN MARMARİS  

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

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

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

deniz güvenliğine yıllardır katkı sağlıyor. 

     Yakın geçmişte yaşanan bir çok krizin çözümü yönünde başlatılan harekatta  

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

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

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

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

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

ve SFOR) çeşitli görevler üstlendi. 

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



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

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

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

katıldı. 

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

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

Deniz Kuvvetleri'nin yer aldığı başarılı bir operasyonla kurtardı. 

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

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

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

     Karadeniz'e sahildar ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek maksadıyla  

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

karşı açtığı savaşa katkı sağlamak amacıyla Etkin Çaba (Operation Active  

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

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

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

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

Deniz Harekatı'na katkı sağladı. 

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

gerçekleştirilen Dünya Gıda Programı (WFP) gemilerine destek sağlamaya başlayan  

Türk Deniz Kuvvetleri, Başbakanlık tezkeresi uyarınca, TCG Giresun firkateynini  

korsan saldırılarından ticari gemileri koruma görevi için Aden Körfezi'ne  

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

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

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

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

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

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

      

     -DEVAM EDEN GÖREVLER- 

      



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

ülkeden ortalama 300 geminin seyrettiği Karadeniz'deki potansiyel yasadışı  

faaliyetlere ve terörizm tehdidine dönüşebilecek risklere karşı önlem alınması  

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

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

     Karadeniz'deki muhtemel tehditleri caydırma, zorlama ve önlemeye yönelik  

bütün gayretlere katkı sağlayan KUH kapsamında, firkateynler, hücumbotlar ve  

denizaltılardan oluşan görev grubu; deniz hava unsurları ve Sahil Güvenlik  

unsurlarınca destekleniyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı,  

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri  

Bakanlığı ve ilgili devlet kurumlarıyla yakın koordinasyon içerisinde icra edilen  

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

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

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

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

bekleniyor. 

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

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

edilen bilgiler ise NATO karargahlarıyla paylaşıldı. 

      

     -BLACKSEAFOR- 

      

     Türkiye açısından birinci önceliğe sahip bölgesel işbirliği açısından  

Karadeniz'e sahildar ülkelerin Deniz Kuvvetleri birliklerinden oluşan Karadeniz  

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

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

olarak hayat bulan BLACKSEAFOR ile deniz güvenliğine yönelik gelecekte  

oluşturulacak inisiyatiflerin desteklenmesine zemin hazırlandı. 

     İşbirliği ve iyi ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle bölgede barış ve  

istikrarın geliştirilmesinin hedeflendiği BLACKSEAFOR, bir çağrı kuvveti şeklinde  

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



üslerde bulunuyor ve birlikte hazırlanan programa istinaden eğitim yapmak üzere  

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

yılından beri düzenli olarak yılda iki defa aktive oluyor. 

      

     -AKDENİZ KALKANI HAREKATI- 

      

     Küresel ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlanması bağlamında Türk  

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

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

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

silahlarının ve denizdeki diğer yasa dışı faaliyetlerin caydırılması, zorlanması  

ve önlenmesine yönelik kararlar çerçevesinde icra ediliyor. 

     Denizde durumsal farkındalığın sağlanması ve geliştirilmesinin yanında  

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

gösterilen harekatla caydırıcılık sağlanıyor. Bu harekatta deniz trafiğine  

ilişkin elde edilen bilgiler NATO karargahları, Etkin Çaba ve UNIFIL  

harekatlarına iştirak eden unsurlar ve Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi  

(VRTMC) gibi bölgede başlatılmış olan diğer deniz inisiyatifleri ile  

paylaşılıyor. 

     Akdeniz Kalkanı ve Etkin Çaba harekatları, karşılıklı koordinasyon ve iş  

birliği ile Doğu Akdeniz'de kesintisiz varlık gösterilmesini sağlayarak birbirini  

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

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

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

kuruluşlar tarafından da destekleniyor. 

      

     -ETKİN ÇABA HAREKATI- 

      

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

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

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



liman periyotlarında 12 saatlik hazırlık durumunda bulunarak, şüpheli temasların  

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

emredildiğinde rızaya bağlı boarding (Compliant Boarding) icra ediyor. 

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

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

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

planlamaya istinaden zaman zaman akaryakıt gemisi de harekata katkı veriyor. 

      

     -NATO DAİMİ DENİZ GÖREV GRUPLARI- 

      

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

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

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

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

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

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

      

     -UNIFIL HAREKATI- 

      

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

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

Ağustos 2006'da durdurulmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri buradaki binlerce  

sivilin tahliyesinde önemli görev aldı. Çoğunluğu uluslararası temsilci ve  

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

Türk limanlarından tahliye edildi. 

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

başlatılan UNIFIL Deniz Harekatına da başlangıcından itibaren katıldı. Türk Deniz  

Kuvvetleri tarafından bu harekata firkateynler, korvetler, hücumbotlar ve zaman  

zaman akaryakıt gemileri ile katkı sağlanıyor.  

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

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



unsurlarının lojistik desteğinde önemli görevler üstleniyor. 

      

     -KOSOVA VE AFGANİSTAN'DAKİ NATO HAREKATLARI- 

      

     Türk Deniz Kuvvetleri, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik  

faaliyetler çerçevesinde hemen her inisiyatifte başından itibaren aktif görev  

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

konuşlu Türk Milli Askeri Temsilciliği emrinde 86 kişilik Amfibi Deniz Piyade  

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

yardım ve barışı destekleme harekatına katkı sağlıyor. 

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

ve uluslararası istikrarı sağlamak maksadıyla Afganistan'da yürüttüğü harekatta  

yer alıyor. 

      

     -HAREKATLARDA HALEN GÖREV ALAN GEMİLER- 

      

     Karadeniz'de Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan Karadeniz Deniz İşbirliği  

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

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

hücumbot ile destek verildi. 

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

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

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

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

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

sularda bulunuyor. 

     (ES-MİR) 
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Kosova'daki uluslararası Barış Gücü (KFOR)  

bünyesinde görev yapan Slovak askerlerin, ülkelerine geri çekilmeye başladıkları  

bildirildi. 

     KFOR kaynaklarına göre, bugün Şaykovça üssündeki Slovak askerlerinin büyük  

bir bölümü, özel bir uçakla ülkelerine döndü. 

     Şaykovça'daki Slovak taburuna ait teknik malzemelerin ise 12 Ekime kadar  

Slovakya'ya hava ve kara yoluyla taşınacağı belirtildi. 

     Geçen ayın sonunda Kosova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Radiçova, Slovak  

askerlerinin Kosova'daki barış görevini yerine getirdiğini ifade etmiş, ancak  

gereksinim duyulması halinde Bratislava Hükümeti'nin yeniden askerlerini  

Kosova'ya gönderebileceğine vurgu yapmıştı.  

     Çeklerle birlikteki KFOR taburunda görev yapan 140 Slovak askerinin 40  

askerden oluşan ilk bölümü Eylül ayının başında Kosova'dan ayrılmıştı. 

     KFOR'un resmi kaynaklarına göre, Kosova'da görev yapan KFOR asker sayısı 10  

binin altına düştü. NATO komutasındaki KFOR bünyesinde aralarında Türkiye'nin de  

yer aldığı 32 ülkenin askeri, Kosova barışına katkı sunuyor.  



     Halen KFOR bünyesinde an çok asker bulunduran ülkelerin başında Almanya  

(1507), ABD (1480), İtalya (1409), Fransa (807) bulunuyor, onların ardından 465  

askeriyle Türkiye 5. sırada yer alıyor.  

     (İBR-BER) 
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-BAŞBAKAN ERDOĞAN:(3) -''KOSOVA'YA BAŞBAKAN DÜZEYİNDE BU İLK ZİYARETİMİZ OLUYOR'' -

''ORADA BULUNAN SOYDAŞLARIMIZ KÜLTÜREL BAĞLAR NOKTASINDA KOSOVA İLE CİDDİ BİR KÖPRÜ 

OLUŞTURUYOR''(FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'ya yapacakları ziyaretin Başbakan düzeyinde ilk kez gerçekleşeceğini 

belirterek, ''Orada bulunan soydaşlarımız kültürel bağlar noktasında ciddi bir köprü 

oluşturuyor''dedi.Erdoğan, Kosova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın 

mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin 19-22 Mayısta Türkiye'yi 

ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendilerinin de bugün  iadeyi ziyarette bulunacaklarını söyledi. 

Kosova'da Aralık ayı başında erken seçim yapılacağını ifade eden Erdoğan, dün bu ülkede yapılan 

güven oylamasının programlarını aksatmayacağını dile getirdi.Türkiye'nin, 17 Şubat 2008'de 

bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, 



''Kosova'ya Başbakan düzeyinde bu ilk ziyaretimiz oluyor'' dedi.İki ülke arasında köklü, tarihi, kültürel 

ve sosyal ilişkiler olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, ''Orada bulunan soydaşlarımız çok ciddi 

bir köprü oluşturuyor. Kültürel bağlar noktasında Kosova ile olan bağlarımız çok çok güçlü'' diye 

konuştu.Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya bağımsızlık öncesinde ve sonrasında desteğini 

sürdürdüğünü, TİKA'nın Kosova'daki yatırımlarının ciddi bir şekilde devam ettiğini, bu yatırımların 

özellikle oradaki tarihi, kültürel varlıkların korunmasına yönelik olduğunu bildirdi.Ziyaretinde Kosova 

Meclis Başkanı Yakup Krasniçi ile de görüşeceklerini anlatan Erdoğan, Türler'in yoğun olarak yaşadığı 

Prizren şehrine de geçeceklerini söyledi.Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak mevcut sınırlar içerisinde 

çok kültürlü, demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Kosova'yı arzuladıklarını, Türkiye'nin bu konuda 

elinden gelen desteği vermeye devam ettiğini ifade ederek, Kosova'da şu anda Nato bünyesinde 530 

Türk askerinin görev yaptığını, bu taburu da ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.Türkiye-Kosova 

ilişkilerinin daha ideal bir noktaya gelmesi için Türk girişimcilerin Kosova'da yatırımları olduğunu 

belirten Erdoğan, bu yatırımları teşvik etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.(Sürecek)(EÇ-

BİL-SVL-ÇAL) 
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-(GEN) NO COUNTRY SHOULD BE REGARDED AS A POTENTIAL THREAT IN MISSILE DEFENSE SYSTEM, 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

developments by eminent Turkish and foreign participants.(SOL-AÇ) 
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KFOR KOMUTANI BÜHLER: "KOSOVA'DA BUGÜNKÜ DURUM, 1999?DAKİ DURUMLA  

KIYASLANAMAZ" 

  -ASKER SAYISI MART AYINA KADAR 5 BİNE İNDİRİLECEK 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanı Alman  

General Erhadr Bühler, Kosova?da 1999 ve 2000 yıllarındaki durumun bugünle  

kıyaslanmayacağını belirtti. 

     KFOR bünyesindeki Alman birliğinde yapılan komuta devir teslim törenine  

katılan Bühler, 1999-2000 yıllarındaki güvenlik durumunun bugünle  

kıyaslanamayacağını belirterek, 2004?teki şiddet olaylarının bir daha  

tekrarlanmayacağını söyledi. 

     KFOR bünyesindeki Alman birliği komutanı General Stephan Thomas görevi Albay  



Wolfgang Pirner?e devretti. 

      

     -KFOR?DA YENİ YAPILANMA 

      

     Törende konuşan KFOR Komutanı General Bühler, Çokuluslu Güney Muharebe  

Grubu?nun görevini tamamlayarak dağıtıldığını bildirerek, bunun KFOR?un yeniden  

yapılanması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti. 

     KFOR?un şimdilik daha küçük bir yapıya sahip olduğunu belirten General  

Bühler, KFOR?un bünyesinde ileride iki Çokuluslu Muharebe Grubu'nun kalacağını  

söyledi. 

     KFOR Komutanı?nın emrinde olacak bu muharebe gruplarının, havadan yüksek  

manevra ve hareket kabiliyetine sahip güçler olarak, gereksinime göre Kosova?nın  

her yerinde, her an konuşlanabileceği, sert ve acil müdahalelerde bulunabileceği  

belirtildi. 

      

     -ASKER SAYISI MART AYINA KADAR 5 BİNE İNDİRİLECEK 

      

     Bu arada KFOR'daki asker sayısının Mart ayına kadar 5 bine indirileceği  

kaydedildi. 

     NATO kaynakları, şu anda yaklaşık 8 bin 400 olan KFOR'daki çokuluslu asker  

sayısının Mart ayında 5 bine indirileceğini bildirdi. 

     Şu anda KFOR bünyesinde en fazla asker bulunduran Almanya'nın bin 355 askeri  

bulunuyor. KFOR'da İtalya'nın bin 247, ABD'nin 810, Fransa'nın 743, Yunanistan'ın  

711 ve Türkiye'nin ise 479 askeri var.  

     (İBR-SO) 
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KOSOVA 

  -KFOR'UN YENİ KOMUTANI GÖREVİ DEVRALDI 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Kosova'da 1999'dan bu yana barış ve güvenliği  

sağlayan Uluslararası Barış Gücü'nün (KFOR) yeni Komutanı Alman General Erhard  

Bühler, adaşı, soydaşı ve ülkedaşı Alman General Erhard Bühler'den görevi  

devraldı. 

     Priştine'deki KFOR Karargahı'nda gerçekleşen devir teslim törenine katılan  

Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga, KFOR'un Kosova barışı ve güvenliği  

konusundaki katkılarından dolayı takdirlerini dile getirdi. 

     Kosova'da güvenliği sağlayan uluslararası barış gücünde 426'sı Türk toplam 5  

bin 500 asker görev yapıyor. 

     (İBR-KUD) 
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KFOR Komutanı Drews:  

     -"Kosova'da durum kesinlikle istikrarlı değil" 

 

Spot 
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İçerik 

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

NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Erhard Drews,  

Kosova'da durumun "kesinlikle istikrarlı olmadığını" belirtti. 

     Alman General Drews, "Nordwest-Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, küçük  

olayların dahi "provokasyon ve tepki döngüsü  içerisinde geniş çaplı çatışmalara  

neden olabileceği" uyarısında bulundu. 

     Eylül 2011'den beri Kosova'daki NATO güçlerinin komutasını yürüten Drews,  

"Şiddettin sonuna henüz gelmedik" ifadesini kullandı. 

     KFOR bünyesindeki asker sayısının azaltılmasının şu an için mümkün  

olmadığını belirten Drews, önce anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğini, ancak  

bundan sonra asker sayısının düşürülebileceğini kaydetti.  

     Alman kamuoyundan, sadece Afganistan'daki gelişmelere odaklanmamasını  

isteyen Drews, "Kosova sorunu tam kapımızın önünde cereyan ediyor" dedi ve 90'lı  

yıllardaki sığınmacı akınlarını hatırlattı. 

     Almanya, 900 askerle KFOR'a en büyük katkıyı sağlayan ülkeler arasında yer  

alıyor. 

     Haziran 1999'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan, 30  

ülkenin katkı sağladığı, 5700 kişilik KFOR'da, Türk Silahlı Kuvvetleri de  

Prizren'de konuşlu 377 personelden oluşan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı  



(KTTHB) ve başkent Priştine'de bulunan KFOR karargahının etkin kadrolarında yer  

alarak temsil ediliyor. 

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

destek unsurları ile Kosova genelinde görev yapıyor. 

      

     Muhabir : Çiğdem Odabaşı 

     Yayıncı : Ogün Duru 
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TSK, 62 yıldır dünya barışına katkı sağlıyor 

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

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

     Afganistan ve Somali açıklarında (Aden Körfezi) görev yapıyor 

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

     faaliyet gösteriyor 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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



Ferhat Demircan - Dünya barışına 62 yıldır katkı  

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

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

yürütüyor. 

     AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünya barışının korunmasına ilk  

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

yıldır bu faaliyetlerini dünyanın farklı noktalarında sürdürüyor. 

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

itibaren, UNIFIL Deniz Görev Kuvvetine, bir fırkateyn görevlendirerek katkı  

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

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

harekata bir inşaat istihkam bölüğü ve mevsimsel şartlara bağlı olarak yapılan  

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

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

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

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

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

tarihinden beri personel katkısı sağlıyor. 

     Somali açıklarında (Aden Körfezi) gerçekleştirilen korsanlık/deniz  

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

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

karasuları ve açıklarında bir fırkateyn ile deniz operasyonlarına katkı veriyor. 

      

     -Bosna Hersek'te 20. yıla giriliyor- 

      

     Bosna-Hersek sorununa çözüm bulmak maksadıyla, öncelikle emniyetli bölgeler  

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

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

tarihinden itibaren alay seviyesinde mekanize birlikle destek veren TSK, burada  

farklı isimler altında kendisine verilen görevleri 19 yıldır yürütüyor. 

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



önderliğinde Kosova'da güvenliğin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Kosova  

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

alanda Kosova'ya destek sağlıyor. 

     Prizren'de konuşlu 377 personelden oluşan Kosova Türk Temsil Heyeti  

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

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

konuşlu KFOR karargahında etkin kadrolarıyla harekatın sevk ve idaresine katkıda  

bulunuyor. 

      

     -Türk askerinden Afgan meslektaşlarına eğitim- 

      

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

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

imar desteğine kadar birçok alanda kalıcı katkılar sağladı.  

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

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

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

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

komuta kontrol yapısı içerisinde bulunan Kabil Uluslararası Havaalanı'nı da  

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

Komutanlığı'nın 100 personeli ile ISAF Karargahı desteklendi. 

     ISAF Harekatı'nın 6 bölge komutanlığından biri olan Kabil Bölge  

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

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

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

Harekatı'na desteğini sürdürüyor. 

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

İmar Ekibi (BİE) de faaliyet gösteriyor. 

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

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

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



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

yapıyor. 

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

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

Türkiye-Afganistan askeri eğitim işbirliği faaliyetleri çerçevesinde 2001  

yılından beri yaklaşık 3 bin 300 Afgan personeli TSK eğitim kurumlarında  

eğitildi. 

      

     Yayıncı: Tolga Özgenç 
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Mehmetçik, Kosova'nın gözbebeği oldu 

     -Türklerin de 500 yıldan bu yana yaşadığı ve Türk Bayrağı'nın doğduğu  

     Kosova'da, barışı destekleme harekatı kapsamında Temmuz 1999'dan beri  

     görev yapan Türk askeri birliği, kapılarını AA'ya açtı 

     -AA ekibi, Türk askerlerinin Kosova'nın dört bir yanında hiçbir etnik 

     ayrım gözetmeksizin yaptığı çalışmaları görüntüledi 

     -Osmanlı zamanından beri süre gelen hoşgörü ve saygı ortamının yeniden  

     tesis edilmesi, güven ortamının sağlanması ve yönetim yetkisinin yerel  

     otoritelere devrini kolaylaştırmak amacıyla Kosova'da bulunan Türk askeri, 

     yaptığı çalışmalarla halkın gözbebeği haline geldi 

     -Türkiye'den yüzlerce kilometre uzaklıkta Kosova halkının huzurunu sağlamak  



     için bulunan Türk askeri, eğitimden, sağlığa, altyapı çalışmalarından 

     sivil toplum hizmetlerine, ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesinden  

     Türk kültürünün desteklenmesine kadar geniş bir alanda hayata geçirdiği  

     projelerle Kosova'nın her köşesine tekrar mührünü vurdu 

      

     (Fotoğraflı-Görüntülü) 
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Zlatan Kapiç - Osmanlı zamanından beri süre  

gelen hoşgörü ve saygı ortamının yeniden tesis edilmesi, güvenliğin sağlanması ve  

yönetim yetkisinin yerel otoritelere devrini kolaylaştırmak amacıyla Temmuz  

1999'dan beri Kosova'da bulunan Türk askeri, yaklaşık 15 yıldır ülkede barışı  

destekleme harekatı ve Türkiye'yi temsil görevini büyük başarıyla sürdürüyor. 

     Birinci Kosova Savaşı'nın yapıldığı 25 Haziran 1389 tarihinden 1912 Balkan  

savaşlarına kadar yaklaşık 523 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kosova, 1963  

yılında özerk bölge statüsüne sahip oldu. Sırbistan Meclisi'nin 1989'de  

Kosova'nın bu haklarını elinden alan yeni bir karar çıkarması, ülkede örgütlü  

direniş hareketlerinin başlamasına yol açtı. Kosova Kurtuluş Ordusu, kurulduğu  

1990 yılından itibaren bu direnişin öncülüğünü yaptı. 

     NATO, Şubat 1998'de Kosova'da Arnavut ve Sırp birlikleri arasındaki  

çatışmaları durdurmak için yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine BM'nin  

1244 Sayılı Kararı gereğince 23 Mart 1999'da Sırbistan ve Karadağ'a hava harekatı  

başlattı. Kosova Gücü (KFOR) ve BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) da 10  

Haziran 1999 tarihinde bölgeye girdi. 

     Kosova'daki gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye de NATO harekatına destek  

verdi. Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti bu kapsamda, 01 Temmuz 1999 tarihinde  



Ankara Mamak'taki kışlasından Kosova'ya kara, hava ve demiryoluyla intikaline  

başladı ve 04 Temmuz 1999 tarihinde intikalini tamamlayarak barışı destekleme  

harekatında görev aldı. 

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nın 16 Mayıs 2006'da kurulmasıyla buraya  

bağlanan Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti, KFOR kuvvetlerinin kolordudan tümen  

seviyesine düşürülmesiyle Temmuz 2011'de Türkiye'ye döndü. Bu tarihten itibaren  

Kosova'da kalan 6. Motorlu Piyade Bölüğü, Çok Uluslu Muharebe Grubu-Doğu harekat  

komutasında Bondsteell Kampı'nda konuşlandırıldı. Çok Uluslu Muharebe Grubu-Doğu  

bünyesinde bulunan diğer ülke bölükleriyle dönüşümlü olarak Kosova'nın  

kuzeyindeki kamplarda görev yapıyor. 

      

     -Projeler tamamen milli imkanlarla yürütülüyor- 

      

     KFOR'da görevli Türk unsurları, Güney Müşterek Bölgesel Birlik, irtibat ve  

izleme timleri, Çok Uluslu Muharebe Grubu-Doğu Manevra Bölüğü ile KFOR  

bünyesinde, Sivil Asker İşbirliği, Eğitim Birliği ve Milli Lojistik Birliği  

komutanlıklarıyla da ikili anlaşmalar kapsamında faaliyetlerini sürdüren Kosova  

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, kapılarını AA'ya açtı.  

     AA ekibi, Türk askerlerinin Kosova'nın dört bir yanında hiçbir etnik ayrım  

gözetmeksizin yaptığı çalışmaları görüntüledi. 

     Mehmetçik'in Kosova'da son yıllardaki faaliyetlerinde özellikle sivil asker  

işbirliği alanında yapılan çalışmalar öne çıktı. Bu kapsamda Türk askeri birliği,  

sorumluluk sahasında mevcut barışı koruma görevini icra ederken, Kosova halkının  

yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çeşitli insani yardım projelerine de hız  

verdi. 

     Kosova genelinde tamamen milli imkanlar kullanılarak yürütülen sivil asker  

işbirliği projeleri, Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dil kursları, meslek  

edindirme kursları, sağlık taramaları, ilaç ve sağlık malzemesi yardımı, yerel  

halkın milli günlerinin desteklenmesi, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri  

faaliyetlerinin tanıtımı, köy yollarının onarımı ve tesviyesi, yerel derneklere  

ve spor kulüplerine yardım, Türkiye'deki milli bayram ve önemli günlerin  



kutlanması gibi geniş bir alanı kapsıyor. 

     Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Eğitim Birliği de Türkiye ile Kosova  

arasında savunma sanayi, mali ve askeri işbirliği çerçevesinde imzalanan  

anlaşmalar gereği faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim Birliği tarafından Kosova  

Güvenlik Kuvvetleri'ne, Ahtisari Planı çerçevesinde eğitimler veriliyor. Yine  

Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin eğitimi kapsamında seçilen personele Türkçe  

kursları veriliyor. Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayanlar Türkiye'de askeri  

eğitim alma hakkı kazanıyor. 

      

     -"Kosova'da görev yapmak her Türk askeri için bir gururdur"- 

      

     Türk askerinin Kosova'daki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren  

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Topçu Kurmay Albay Aygün Eker, Türkler'in de  

1389 yılından bugüne kadar yaşadığı ve Türk Bayrağı'nın doğduğu bu topraklarda,  

hali hazırda altı etnik gurubun, hoşgörü ve karşılıklı saygı içerisinde yaşamaya  

çalıştığını belirtti. Eker, "Aslında sadece bugün değil, geçmişte de bu altı  

etnik grup, Osmanlı yönetiminde saygı ve hoşgörü içerisinde yaşamıştır" dedi. 

     Türk askerinin Kosova'daki görevinin, asırlardan beri süregelen bu hoşgörü  

ve saygı ortamının yeniden tesis edilmesi ve ülkedeki soruna kalıcı bir çözüm  

bulunmasına yardımcı olmak, güven ortamını sağlamak ve iki ülke arasındaki  

işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Eker, "Türk askeri bu  

görevin icrasında, dil, din, kültür ve etnik ayrımı yapmadan, ihtiyacı olan tüm  

Kosova halkına, imkanlar ölçüsünde destek olunmaya çalışmaktadır" dedi. 

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nın söz konusu görevini NATO'nun Kosova  

kuvveti bünyesinde icra edilen görevler ve ikili anlaşmalarla yapılan destek  

faaliyetleri olmak üzere iki ayrı kulvarda yürüttüğünü belirten Eker, "Bu  

çerçevede Kosova güvenlik kuvvetlerine uluslararası anlaşmalara uygun eğitimler  

verilmektedir. Ayrıca güvenlik, sağlık, sosyal, ekonomik hayatın geliştirilmesi  

alanlarında ve Türk kültürünün korunması konusunda destek olunmaya  

çalışılmaktadır" diye konuştu. 

     Türk askerinin Kosova'ya geldiği Temmuz 1999'dan bugüne kadar, Kosova  



halkının Türk askerinin, Türk askerinin de Kosova halkının sevgi ve saygısını  

kazandığını vurgulayan Topçu Kurmay Albay Aygün Eker, "Kosova'da bulunmak,  

Kosova'da görev yapmak, her Türk askeri için bir gururdur. Bizler bu gururu  

yaşayan Türk askerleriyiz" ifadelerini kullandı. 

      

     -Tarihi bağlar yeniden canlandı- 

      

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nca barışı destekleme harekatı  

çerçevesinde icra edilen önemli çalışmaları sivil asker işbirliği faaliyetleri  

oluşturuyor. Türkiye'nin köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan Kosova  

bölgesinde, ülkemizin tanıtımı ve bölgedeki etkinliğini artırmak maksadıyla icra  

edilen sivil asker işbirliği faaliyetleri, iki ülke halkı arasındaki tarihi  

bağları yeniden canlandırdı. 

     Türk askerinin diğer ülkelere kıyasla daha etkin olduğu sivil asker  

işbirliği faaliyetlerinde, eğitim, sağlık, alt yapı desteği ve insani yardım  

faaliyetleri ön plana çıktı. Kosova genelinde yürütülen, sağlık taramaları,  

Türkçe dil kursları, altyapının geliştirilmesi çalışmaları ile köy yollarının  

bakım ve onarımı faaliyetleri halkın takdirin kazandı. 

     Prizren'deki Sivil-Asker İşbirliği Gençlik Merkezi'nde açılan Türkçe dil  

kursları bölgedeki büyük bir boşluğu doldurdu. İki dönem halinde düzenlenen  

Türkçe kurslarına özellikle Kosovalı Arnavut ve Boşnak gençler ilgi gösteriyor.  

Türkçeye karşı gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Türkçe kursları Prizren'in  

dışındaki şehirlerde ise okullarda ve Türk derneklerinde icra ediliyor. Kurslarda  

başarılı olan öğrenciler, kültür gezisi kapsamında İstanbul ve Çanakkale'ye  

götürülerek Türkiye'yi yakından tanımaları sağlanıyor. 

     Sivil asker işbirliği faaliyetleri çerçevesinde icra edilen bir diğer önemli  

çalışma da bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayan alt yapı faaliyetleri. 

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan istihkam takımı,  

TSK, Devlet Su İşleri, Karayolları ve yine Türkiye'deki farklı il özel idareleri  

tarafından tahsis edilen iş makineleri ve operatörleriyle Kosova halkına hizmet  

ediyor. Bu hizmet kapsamında birçok köy yolunun inşası, tesviye ve bakımı  



yapıldı, okulların oyun ve spor alanları onarıldı. Halen ihtiyaç sahibi köyler ve  

yerleşim alanları tespit edilerek üst yapı geliştirme faaliyetleri de devam  

ediyor. 

     AA ekibi, Prizren yakınlarındaki Zoys Köyü'nde yol çalışması yapan istihkam  

takımının faaliyetlerine tanıklık etti. Türk askerinin bölgede yaptığı  

çalışmalardan övgüyle bahseden köy muhtarı Hüsam Destani, Türk askerinin  

faaliyetlerinin bununla sınırlı olmadığını, daha önce de başka köylere de farklı  

yardımlar yaptığını belirtti. Destani, "Türk askerine kendim ve köy halkı adına  

çok teşekkür ediyorum. Savaştan sonra bize sağlık, eğitim ve altyapı alanında çok  

destek oldular" dedi. 

      

     -Mehmetçik, sağlık konusunda da halkın yardımına koştu- 

      

     Kosova'da en önemli sorunlardan biri olan sağlık konusunda da Türk askeri  

halkın yardımına koşuyor. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı revirinde görevli  

sağlık ekibi tarafından Kosova genelinde sağlık taramaları yapılıyor. Aynı  

zamanda her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sünnet ettiriliyor.  

     Haftanın belirli günlerinde Sultan Murat Kışlası nizamiyesine sağlık  

sorunlarına çözüm aramak maksadıyla gelen yüzlerce Kosovalı vatandaş Türk  

askerinin konukseverliğiyle karşılanıyor ve hemen kışla revirine sevk ediliyor.  

Kosovalı vatandaşların muayeneleri kışla revirinde uzman personel tarafından  

yapılıyor. 

     Sağlık sorunuyla başvuran hastaların öncelikle birinci basamak muayeneleri,  

müteakiben de ihtiyaç duyulması halinde tam kan, tam idrar ve diğer biyokimya  

tetkikleri yapılıyor. Muayene sonucunda gerek duyulan ilaçlar Kosovalı  

vatandaşlara ücretsiz veriliyor.  

     Türk askeri sağlık alanındaki bu önemli çalışmayı belirli dönemlerde Kosova  

genelinde sağlık taraması maksadıyla gittiği yerleşim yerlerinde de yapıyor.  

Sağlık ekibi yapılan bu muayeneler ve sağlık taramaları esnasında halkı çeşitli  

konularda da bilinçlendiriyor. 

     Kışla revirinde muayene olan 75 yaşındaki Musa Yorgancı, yaptıkları  



çalışmalar dolayısıyla Kosva'daki Türk askerine minnettar olduklarını söyledi.  

Savaştan sonra Kosova'ya en büyük yardımı Türk askerinin yaptığını ifade eden  

Yorgancı, "Türk askeri Kosova'da savaştan sonra 40 bin emekliye baktı,  

Prizren'deki her evi ziyaret etti, ilaç ihtiyaçlarımızı karşıladı. Türk askerinin  

yaptığını Kosova'da başka bir ülke yapmadı" diye konuştu. 

      

     -"Türk askeri herkese kucak açtı"- 

      

     Kosova'daki Türk askeri, irtibat ve izleme timleri aracılığıyla da belediye  

yetkilileri, resmi kurumlar ve halkla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki  

kuruyor, böylece etnik temelde oluşabilecek olaylar öncesinde erken uyarı görevi  

yapıyor. 

     Görevli askerler, halkla hem kendi evlerinde hem de tim merkezinde  

görüşmeler yapıyor. Kosova'da Türk askerlerinin görev yaptığı irtibat ve izleme  

evlerinden biri de halkın tamamına yakınını Türklerin oluşturduğu Mamuşa  

Belediyesi'nde yer alıyor. 

     Mamuşa İrtibat ve İzleme Tim Komutan Binbaşı İhsan Akşehir, halkın  

sorunlarını aktardığını, kendilerinin de bunların çözülmesi için gerekli  

girişimlerde bulunarak çözülmesine yardımcı olduklarını söyledi. 

     Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç de Türk askerinin ülke genelinde yaptığı  

çalışmalar ilişkin, "88 yıl sonra Türk askerinin Balkanlar'a gelmesi, Kosova'ya  

barışı getirmesi, her nesle nasip olmayan bir gururdur. Türk askerinin bu  

topraklara gelmesiyle, savaşı yaşayan halk refah içinde, adalet içinde yaşamaya  

başladı. Çünkü Türk askeri dil ve din ayrımı yapmaksızın Arnavut'un da Boşnak'ın  

da Türk'ün de yanında oldu. Eğitimde, sağlıkta herkese kucak açtı. Zaten Türk  

askerinin büyüklüğünün de bu olduğunu düşünüyorum. Bir Kosovalı Türk olarak,  

askerimizin burada yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı gurur duyuyorum" şeklinde  

konuştu. 

     Savaştan sonraki dönemde Mamuşa'da lise bulunmadığını dile getiren Bütüç,  

Kosova'da görev yapan Türk askerlerinin kendi paralarıyla oluşturduğu fonla  

Mamuşa'da Atatürk Lisesi'ni inşa ettirdiklerini belirtti. 



     Şuanda lisede 200 öğrencinin Türkçe eğitim gördüğünü vurgulayan Bütüç,  

şimdiye kadar bu okuldan mezun olan yaklaşık 200 kız ve erkek öğrencinin de  

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitimlerine devam ettiğini söyledi. Bütüç,  

diğer birçok alanda olduğu gibi Mamuşa'nın eğitim açısından da iyi bir konuma  

gelmesinde Mehmetçik'in payının büyük olduğunu vurguladı. 

     Ravoça ile Mamuşa belediyeleri arasındaki 4,5 kilometrelik yolun da  

bölgedeki Türk askerinin projesi olduğuna işaret eden Bütüç, tamamlandığında bu  

yola "Mehmetçik Yolu" adını vermek istediklerini bildirdi. 

     Mamuşa Belediyesi olarak Türk askeriyle iyi işbirliği içerisinde olduklarını  

dile getiren Bütüç, "İyi ki askerimiz var. Bizim bu topraklarda 500 yıllık bir  

geçmişimiz varsa, askerimizin de buna bin yıl daha kattığını düşünüyorum" dedi. 

      

     -Yerel derneklerin arkasında duruyor- 

      

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra yerel  

halkın milli günleri, yerel dernekler ve spor kulüplerine verdiği destekle de  

dikkati çekiyor. Türk askeri, Kosova genelinde, Türk, Arnavut, Boşnak tüm  

derneklerin arkasında duruyor. Sadece kültürel faaliyetlerle yetinmeyen Türk  

askeri, yüzbinlerce Kosovalı muhtaç vatandaşa yardım paketleri dağıtıyor. 

     Mehmetçik'in yakın işbirliği yaptığı çok sayıda dernekten biri olan Prizren  

Doğru Yol Türk Kültür Sanatlar Derneği'nin başkanı Tahir Luma, dernek üyelerinin  

Türk askerinden maddi, manevi, hatta sağlık yardımı dahi aldığını söyledi. 

     Dernek olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi'yle ilgili bir program  

hazırladıklarını ifade eden Luma, bu çalışmayı her yıl olduğu gibi yine Türk  

Temsil Heyet Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediklerini belirtti. Luma, "Sadece 18  

Mart'la da yetinmiyoruz, 19 Mayıs, 30 Ağustos da var. Türk askerinin gerek  

bizimle gerekse diğer Türk, Arnavut ve Boşnak dernekleriyle iyi bir işbirliği söz  

konusu" dedi. 

     Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, tüm bu çalışmaların yanı sıra tarihle  

bağları canlı tutmak için ülkede görev yapan askerler için geziler düzenliyor.  

Kosova'da bulunduğu süre zarfında sadece kışladaki faaliyetlerle yetinmeyen Türk  



askeri, Kosova fatihi Sultan 1. Murad'ın Priştine yakınlarındaki türbesi,  

Bayraktarlar türbesi olarak da bilinen Gazi Mestan Türbesi ve diğer Osmanlı  

eserlerini ziyaret ederek ecdadına vefasını gösteriyor. 
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Kadın komutanlar, Türkiye'yi Balkanlar'da temsil ediyor 

 

Spot 

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

-Türk Silahlı Kuvvetleri Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında, 3 kadın komutan başarıyla görev 

yapıyor 

-Tim Komutanı Yüzbaşı Şensoy: 

-"Prizren, bir Türk şehri, burada görev yapmanın ayrı bir anlamı var. Ülkemizden ayrı olsak da 

kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"  

-Kısım Komutanı Kıdemli Çavuş Eskurt: 

"İnsanlar bizleri bağırlarına basıyor, kendi ailelerinden biri olarak görüyorlar bu da bizi teşvik ediyor" 

 

İçerik 

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



ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında görev yapan 

kadın komutanlar, özverili ç;alışmalarıyla Mehmetç;ik’i ve Türkiye’yi Balkanlar’da başarıyla temsil 

ediyor. 

 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan aç;ıklamada, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında görevli 

406 kişinden 3’ünün rütbeli kadın personel olduğu belirtildi. 

 

Yüzbaşı Gökçen Şensoy, Eğitim Birliğinde Tim KomutanıAstsubay Kıdemli çavuş Yeliz Eskurt ile 

Astsubay çavuş özge Dural ise Emniyet Muhafız Takımı’nda Kısım Komutanı olarak görev yapıyor. 

Kadın astsubaylar, halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında da çalışıyor. 

 

Türk Birliğinin dışa açılan yüzü olan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını onurla temsil ettiklerini belirttilen 

kadın komutanlar, vatanlarından ve sevdiklerinden uzakta görev yapmanın kolay olmadığını ama Türk 

askeri olarak Kosova’da bulunmanın, TSK’yı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin onur ve gururunu 

taşıdıklarını ifade ediyor.   

 

Yüzbaşı Şensoy, Prizren’de görev yapmanın yarı bir anlamı bulunduğunu belirterek, &quot;Burası bir 

Türk şehri.  Halk, Türk askerini gördüğünde ayrı bir sempati duyuyor. Taburumuza bakışı aç;ısı ç;ok 

güzel, ülkemizden ayrı olsak da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz&quot; dedi.  

 

 Kıdemli ç;avuş Eskurt, Sultan Murat Kışlası’nda görevli olduğunu ifade ederek, &quot;İnsanlar ç;ok 

yakınlar. Burada hiç; yabancılık ç;ekmiyoruz. İnsanlar bizleri bağırlarına basıyor, kendi ailelerinden biri 

olarak görüyorlar bu da bizi teşvik ediyor&quot; diye konuştu.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 


