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BM GÜVENLİK KONSEYİ GEÇİCİ ÜYELİĞİ... -TÜRKİYE'NİN BM BARIŞ MİSYONLARINA YAPTIĞI KATKI 

ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK  

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 2009-2010 dönemi için aday olan 

Türkiye'nin,  

 2008 yılında BM Genel Kurulu'nun 63. oturumunda yapılacak seçimlerde  

 üyeliğe seçilmesi için barış koruma misyonlarına yaptığı katkıların  

 büyük önemi bulunuyor.  

     Güvenlik Konseyi'nde, Batı Avrupa Ülkeleri ve Diğer Devletler  

 Grubu için ayrılan iki sandalyeden biri için aday olan Türkiye'nin,  

 2008 yılında aynı gruptan Avusturya ve İzlanda ile rekabet etmesi  

 gerekiyor.  

     BM çatısı altındaki barış koruma misyonlarına katkısıyla 36.  

 sırada yer alan Türkiye, farklı uluslararası örgütler bünyesinde  

 uluslararası barış ve istikrarın korunmasına ise pek çok ülkeden daha  



 fazla katkıda bulunuyor.  

          

     -TÜRKİYE'NİN BM BARIŞ KORUMA MİSYONLARINA KATKISI-  

      

     Kore Savaşı'ndan bu yana BM barış koruma operasyonlarına katkıda  

 bulunan Türkiye, halen 291 polis ve 5 askeri gözlemci ile dünyanın  

 değişik ülkelerinde bulunan 9 farklı BM barış koruma misyonuna  

 katkısını sürdürüyor.  

     Türkiye'nin BM çatısı altında uluslararası barış ve güvenliğin  

 korunmasına yönelik en büyük katkısını, 214 Türk polisinin görev  

 yaptığı BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) oluşturuyor. UNMIK'i, 

 34 Türk polisinin görev yaptığı Liberya'daki BM barış koruma misyonu  

 UNMIL takip ediyor ve Türkiye buradaki polis sayısını 50'ye çıkarmayı  

 planlıyor.  

     Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görev yapan MONUC misyonuna 11  

 polisle katkıda bulunan Türkiye, Fildişi Sahili'nde görev yapan  

 UNOCI'ye 10 polis, Haiti'de görev yapan MINUSTAH'a 8 polis, Doğu  

 Timor'da görev yapan UNMISET'e 6 polis, Sierra Leone'de görev yapan  

 UNAMSIL'e 5 polis ve Burundi'de görev yapan ONUB'a 3 polis katkısında  

 bulunuyor. Türkiye'nin ayrıca BM Gürcistan Gözlem Misyonu'nda (UNOMIG) 

 askeri gözlemci statüsünde görev yapan 5 subayı yer alıyor.  

      

     -SUDAN'A DA ASKER VE POLİS GÖNDERİLECEK-  

      

     Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, sayısı  

 henüz belli olmamakla birlikte, BM Güvenlik Konseyi tarafından Güney  

 Sudan'da görev yapmak üzere kurulması kararlaştırılan 10 bin 700  

 kişilik yeni BM barış gücüne de, misyon karargahında görev almak üzere 

 asker ve polis göndermeyi planlıyor.  

     Türkiye, BM çatısı altında barış koruma misyonlarına yönelik aktif 

 politikasının somut örneklerini 1993-1994 yıllarında Somali'deki  



 ikinci barış koruma misyonu (UNOSOM-II) ve her birinde birer tabur  

 olmak üzere 1995 yılında eski Yugoslavya'da BM Koruma Gücü (UNPROFOR)  

 ve müteakiben NATO operasyonlarından SFOR ve KFOR'da görev alarak  

 sergiledi. Türkiye ayrıca, Arnavutluk'ta düzenin sağlanarak insani  

 yardımların hızlı ve güvenli şekilde yapılması amacıyla bu ülkeye de  

 779 asker göndermişti.  

      

     -TÜRKİYE POLİS KATKISI BAKIMINDAN 5. SIRADA -  

      

     Bosna-Hersek'te görev yapan BM Uluslararası Polis Görev Gücü  

 (UNIPTF) bünyesinde 101 Türk polisi de Dayton Anlaşması'nın uygulamaya 

 konması sürecinde 1996 Mart ile 2002 Aralık ayları arasında görev  

 yapmıştı. Son olarak UNIPTF'te görev yapmak üzere gönderilen 30 Türk  

 polisi, 1 Ocak 2003 tarihinde devreye giren Avrupa Birliği Polis  

 Gücü'ne (EUPF) katıldı. Türkiye'nin halen EUPF bünyesinde görev yapan  

 6 polisi bulunuyor.  

     Türkiye ile BM, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit  

 durumunda anında barış koruma gücü göndermeyi amaçlayan BM Standby  

 Düzenleme Sistemi'ne bir taburla katkıda bulunma konusunda da 1997  

 Mart ayında bir anlaşmaya vardı. İçişleri Bakanlığı ayrıca, söz konusu 

 sistem dahilinde 100 kişilik polis gücünü görevlendirdiği konusunda BM 

 Genel Sekreterliği'ni bilgilendirdi.  

     Kore Savaşı'ndan bu yana BM'nin dünyanın değişik bölgelerinde  

 barış ve istikrarı sağlamak üzere kurduğu misyonlara katkıda bulunan  

 Türkiye, son 20 yılda bu misyonlardan 18'inde aktif şekilde yer aldı.  

 Türkiye halen 9 BM barış koruma misyonunda aktif şekilde yer alıyor.  

 Türkiye, BM barış koruma misyonlarına en fazla sivil polis katkısı  

 yapan ilk beş ülke arasında bulunuyor.  

      

     -DÜNYA BARIŞINA 2700 ASKER VE POLİSLE KATKI-  

      



     BM çatısı altındaki barış koruma misyonlarının yanı sıra Türkiye,  

 uluslararası barış ve istikrara daha çok Avrupa Güvenlik ve İşbirliği  

 Örgütü (AGİT), NATO ve Avrupa Birliği (AB) çatısı altındaki misyonlara 

 destek vererek katkıda bulunuyor. Bu misyonlara yaptığı katkılarla  

 Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrar koruma misyonlarına  

 personel katkı sayısı 2700'e ulaşıyor.  

     Türkiye, BM Güvenlik Konseyi adaylığı sürecinde BM çevrelerine,  

 hangi çatı altında olursa olsun Türkiye'nin uluslararası barış ve  

 istikrara katkısını bir bütün olarak ele alınması gerektiğini  

 anlatıyor.  

     Kurulduğu 2001 yılından bu yana Türkiye'nin Afganistan'da görev  

 yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF) en fazla katkıda  

 bulunan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken diplomatik kaynaklar,  

 ISAF bünyesinde 1700 askeri bulunan Türkiye'nin, ikincisi devam eden,  

 iki dönem bu gücün komutasını üstlendiğine işaret ediyorlar.  

     BM nezdinde görevli Türk diplomatlar, bu bağlamda Türkiye'nin  

 1998'de Ankara'da kurduğu Barış için Ortaklık Eğitim Merkezi'nin  

 önemine de değinerek, bu merkezde sadece Türk güvenlik personelinin  

 değil, değişik ülkelerden barış koruma personelinin de eğitildiğini  

 belirtiyorlar.  

      

     -AVUSTURYA VE İZLANDA'NIN KATKISI-  

      

     Sudan'ın güneyinde kurulacak barış koruma misyonu dışında BM  

 çatısı altında görev yapan mevcut 17 barış koruma misyonunda bugün,  

 6627'si polis, 2096'sı askeri gözlemci ve 58 bin 207'si de asker olmak 

 üzere toplam 66 bin 930 kişi görev yapıyor.  

     Türkiye'nin yanı sıra 2009-2010 dönemi Güvenlik Konseyi üyeliğine  

 aday olan Avusturya'nın, 8 farklı BM barış koruma misyonunda, 29'u  

 polis, 12'si askeri gözlemci ve 378'i asker olmak üzere toplam 419  

 kişilik personeli bulunuyor. Türkiye'nin üyelik konusundaki diğer  



 rakibi İzlanda ise BM barış koruma misyonlarına katkıda bulunan 103  

 ülke arasında yer almıyor.  

     Halen Güvenlik Konseyi geçici üyeleri arasında yer alan  

 Yunanistan'ın BM barış koruma misyonlarına toplam katkısı ise 9'u  

 askeri gözlemci, 17'si polis olmak üzere sadece 26.  

     Pakistan, 9860 askerle BM barış koruma misyonlarına en fazla  

 katkıda bulunan ülke olurken, Pakistan'ı 8054 kişilik katkıyla  

 Bangladeş takip ediyor. Türkiye, 296 kişiyle BM misyonlarına katkıda  

 bulunan 103 ülke arasında 36. sırada yer alırken, rakibi Avusturya 28. 

 sırada bulunuyor.  

     Kore savaşı dışında, Türkiye'nin BM misyonları bünyesinde görev  

 yaparken 3'ü UNPROFOR, 1'i ise Somali'de görev yapan UNOSOM II'de  

 olmak üzere 4 şehidi bulunuyor.  

      

     -BM GENEL SEKRETERLİĞİ'NDE 11 TÜRK ÇALIŞIYOR-  

      

     Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nde halen yönetim  

 kademesinde 11 Türkün çalıştığı belirtilirken, Türkiye'ye verilen kota 

 gereği personel sayısının 18'e kadar çıkarılabileceği ifade ediliyor.  

     BM Genel Sekreterliği'nde ülkelere tanınan personel bulundurma  

 kotası, BM üyesi ülkelerin sayısına, ülkelerin nüfusuna, BM bütçesine  

 yaptıkları katkıya göre belirleniyor. Bu kriterler bağlamında Türkiye, 

 BM yönetim kademesinde en az 9, en fazla 18 kişilik personel  

 bulundurabiliyor.  

     (BUL-KRC-SRP) 
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HAİTİ'DEKİ TÜRK POLİSLERİN DURUMU İYİ 
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İçerik 
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Haiti'de meydana gelen depremin ardından BM  

bünyesindeki Minustah'da görevli 52 Türk polisine ulaşıldı, polislerin sağlık  

durumlarının iyi olduğunu bildirildi. 

     Haiti'de meydana gelen depremin ardından bölgede bulunan BM Haiti İstikrar  

Misyonu'nda görev (MINUSTAH) yapan Türk polisleri ile irtibat kuruldu.  

     Depremin ardından polislere ulaşmak için çalışma başlatan Emniyet Genel  

Müdürlüğü, internet ve telefon hatlarının depremden zarar görmesi dolayısıyla  

sabah saatlerinde 52 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi alabildi. Türk  

polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, aralarında yaralanan ya da yaşamını  

yitiren bulunmadığı bildirildi. 

      

     -DEVLET BAŞKANI HAYATTA- 

      

     Devlet Başkanı Rene Preval'ın "hayatta" olduğunu bildirdi. 

     Büyükelçi Robert Manuel, düzenlediği basın toplantısında, kamu binalarının  

yıkıldığını, Başkanlık Sarayının ciddi oranda hasar gördüğünü vurgulayarak, Haiti  

Devlet Başkanı Rene Preval ile eşinin "hayatta" olduğunu doğrulayabileceğini  

belirtti.  



     Büyükelçi, depremin ardından durumun çok kaygı verici olduğunu da söyledi. 

     Öte yandan bölgedeki AFP muhabiri, başkent Port-au-Prince'in kuzey kesiminde  

yağmacıların depremde çöken bir süpermarketi yağmaladığını, birçok ceset ve  

yaralının görüldüğünü bildirdi. 
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HAİTİ'DEKİ DEPREM 

  -BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ  

  BAŞKANLIĞI, BÖLGEYE ÇEŞİTLİ LOJİSTİK MALZEME 

  GÖNDERDİ 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi  

Başkanlığı'nın, yaşanan deprem sonrası Haiti'ye çeşitli lojistik malzeme  

gönderdiği bildirildi. 

     Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haiti'de 12  

Ocak günü meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremin ardından Haiti hükümetinin,  



uluslararası yardım çağrısında bulunduğu ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum  

Yönetimi Başkanlığı'nca, ihtiyaçların temini ve afet bölgesine sevki  

doğrultusunda derhal yardım çalışmalarına başlanıldığı anımsatıldı. 

     Açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

     ''Başkanlığımızca, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık  

Bakanlığı ve Kızılay Genel Başkanlığı arasında sağlanan koordinasyon sonucu, 16  

ve 17 Ocak 2010 tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı'na ait 5 uçak ile Sağlık  

Bakanlığı'ndan temin edilen; bir mobil hastane, 2 adet sağlık tarama aracı, 17  

kişilik sağlık ekibi ve 10 ton ilaç ile tıbbi malzeme, Kızılay Genel  

Başkanlığı'nca temin edilen; 20 ton ağırlığında 200 çadır, 2000 battaniye, 145  

mutfak seti ile 1000 ceset torbası ve 3 personel, BM bünyesinde bölgede görev  

yapan Türk polislerinin ihtiyacı olan gıda ve giysi ile teknik araç ve  

gereçlerden oluşan 1,5 ton ağırlığında lojistik malzeme ve 10 kişilik AKUT ekibi,  

teçhizatlarıyla ile birlikte bölgeye gönderilmiştir. 

     Ayrıca Haiti'ye 1 milyon dolar nakit yardım yapılacaktır. 

     Haiti'de BM bünyesinde görev yapmakta olan Türk polislerinin 11 kişiden  

oluşan eş ve çocukları (5 kadın, 6 çocuk), dönecek uçak ile ülkemize  

getirilecektir.'' 

     Açıklamada ayrıca yardım uçaklarından 3'ünün dün, diğer iki uçağın ise bu  

sabah Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket ettiği de belirtildi. 

     (CÜN-SK) 
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-BM-HAİTİ-TÜRKİYE -TÜRKİYE, HAİTİ'YE, BM İSTİKRAR MİSYONUNDA (MINUSTAH) 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 140-160 PERSONELE SAHİP ÇEVİK KUVVET GÖNDERMEYİ PLANLIY 
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-BM-HAİTİ-TÜRKİYE-TÜRKİYE, HAİTİ'YE, BM İSTİKRAR MİSYONUNDA (MINUSTAH)GÖREVLENDİRİLMEK 

ÜZERE 140-160 PERSONELE SAHİP ÇEVİK KUVVETGÖNDERMEYİ PLANLIYORBİRLŞEMİŞ MİLLETLER 

(A.A) - 08.03.2010 - Türkiye'nin, büyük deprem felaketinin yaşandığı Haiti'ye, bu bölgede görev yapan 

BM İstikrar Misyonunda (MINUSTAH) görevlendirilmek üzere 140-160 personele sahip çevik kuvvet 

göndermeyi planladığı bildirildi.BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, BM Barışı Koruma 

Operasyonlarının baş polis danışmanı olarak bugün atadığı Ann-Marie Orler, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, Haiti'de güvenliğin sağlanmasının en öncelikli konu olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nin 

MINUSTAH'ın asker ve polis kuvvetlerine takviye güç gönderme konusunda aldığı 1908 sayılı karar 

çerçevesinde pekçok ülkeden çeşitli öneriler aldıklarını belirtti. Bu kapsamda Türkiye'den ''çevik 

kuvvet gücü gönderme konusunda ilk kez bir öneri aldıklarını'' belirten Orler, özellikle çevik güç 

gönderilmesine öncelik verdiklerini vurguladı.Geçen hafta bir Türk polis inceleme heyetinin, Haiti'de 

kalacakları yeri belirlemek amacıyla temaslarda bulunduğunu belirten Ann-Marie Orler, ''Plan, Türk 

çevik gücünün Nisan sonunda orada konuşlanması, o yüzden şu an Türkiye ile mutabakat belgesinin 

hazırlanması çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.Ann-Marie Orler, Haiti'de Fransızca bilen 

polis personeline ihtiyaç duyduklarını da belirtti.-BM ÜST DÜZEY YETKİLİSİ ATA YENİGÜN-BM Barışı 

Koruma Operasyonlarının baş polis danışmanı Orler'in birinci yardımcısı ve Barışı Koruma 

Operasyonları Polis Bölümünde bütün misyonların atama ve destek şubesinden sorumlu müdür Ata 

Yenigün de, Türk gazetecilerin soruları üzerine açıklamayı teyit etti.  BM Güvenlik Konseyinin Ocak 

2010'da aldığı 1908 sayılı karar uyarınca MINUSTAH'ta görev yapan polis sayısının 1,500 kadar 

artmasının öngörüldüğünü anımsatan Yenigün, dolayısıyla bu karara göre MINUSTAH'ın toplam polis 

gücünün 3,711'e yükseleceğini belirtti.BM'nin bu aşamada Haiti'de acil olarak 10 çevik kuvvet 

ünitesine ve toplam 300 polise ihtiyacı olduğunu söyleyen Yenigün, ''Ülkelere yapılan taleplerde 

Türkiye en önde gelen ülkeler arasında'' dedi.Türkiye'nin Haiti'de görev yapmak üzere BM'ye bir çevik 

kuvvet ünitesi atayacağını BM'ye bildirdiğini söyleyen Yenigün, Türkiye ile birlikte Fransa, İtalya, 

Bangladeş ve Ruanda'nın da ilk aşamada polis göndereceklerini söyledi. İspanya'nın bir ünitesini daha 

önceden gönderdiğini, Fransa'nın da 71 polis gücüyle şu an misyon temsilciliğini yaptığını söyleyen 

Yenigün, BM'nin Türkiye'den beklentisinin 140-160 dolayında çevik kuvvet personeli olduğunu ve bu 

konuda Türkiye'nin bir öncü heyeti Haiti'ye gönderdiğini söyledi. Heyetin Haiti'deki görüşmelerini 

tamamlayıp dün  New York'a geldiğini belirten Yenigün, Haiti'ye gönderilecek Türk biriminin personel, 

eğitim ve silah mühimmatı ile ilgili olarak görüşmelerin BM ile yapılmakta olduğunu, heyetin 

Ankara'ya yarın döneceğini de söyledi.''Türkiye'den bizim beklentimiz bu birimin başkent Port-au-

Prince'de görev yapması, yapacağı görevler arasında oradaki güvenliğin ve insani yardımların 

sağlanması'' diye konuşan BM yetkilisi Yenigün, Türkiye'nin Haiti'de bir sahra hastanesinin de 



bulunduğunu hatırlattı.BM'nin, Türkiye'nin MINUSTAH'ta görev yapan ve 2 yıllık görev sürelerini 

doldurup Türkiye'ye geçenlerde dönen 13 polis görevlisinin yerine yenilerinin atanmasının yanı sıra 

oradaki 52 Türk polise takviye olarak 50'ya yakın yeni münferit polis istediğini de anlatan Yenigün, 

''Bu mümkün olursa çevik kuvvete ilaveten olmuş olacak, çevik kuvvetin görevi münferitlerden farklı'' 

dedi.Söz konusu çevik kuvvetin kendi komuta zinciriyle, mühimmatıyla hem Türk bayrağı ve hem de 

BM bayrağı altında görev yapacağını anlatan Yenigün, Türk polis araçlarının, panzerlerinin Haiti'de 

beyaza boyanarak BM sembolüyle, BM aracı olarak görev yapacağını söyledi.Personelin Fransızca 

konuşmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Yenigün, komutanın başındaki ilk 10 amirin Fransızca konuşma 

şartı olduğunu belirterek şöyle konuştu: ''Bu konuda Türkiye'nin Fransızca bilen yeterli personeli, 

komutanları var. Daha önce Haiti'de, Kongo'da, Fildişi Sahili'nde görev yapan amirleri var. Türkiye'nin 

mühimmatları yerinde, Fransızca bilen komutanları da var. Şu anda Türkiye'nin ataması BM 

tarafından uygun görüldü, sadece Türkiye'nin hazırlığı bekleniyor.''''Böylece Türkiye, tarihinde (BM 

operasyonları kapsamında) ilk kez bir çevik kuvvet ünitesi göndermiş olacak'' diye konuşan Yenigün, 

BM'nin yıllardan beri defalarca Türkiye'den bu konuda talepte bulunduğu da söyledi.Yenigün 

''Türkiye'nin çevik kuvveti çok eğitimli, çok yetenekli olduğu için özellikle Türkiye'den isteniyor, her 

ülkenin BM'ye çevik güç gönderme yeteneği bulunmamaktadır'' dedi.BM üst düzey yetkilisi Yenigün, 

çevik kuvvet gönderme konusunun sonuçlanmak üzere olduğunu, hazırlıkların sürdüğünü, ancak 

Türkiye'nin şu an MINUSTAH'ta görev yapan toplam 52 polis yetkilisine ek 50 kadar yeni personel 

gönderilmesi konusunun sonuca bağlanmadığını, bu konuda BM'nin talepte bulunduğunu 

vurguladı.(ÖŞ-REM-YIL) 
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-HAİTİ'YE ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLMESİ -BM'NİN HAİTİ İSTİKRAR KOMİSYONUNDAKİ TÜRK POLİS 

GRUBUNUN BAŞKANI ERGÜL: "ARKADAŞLARIMIZ  GELİRSE, ASAYİŞİN TEMİNİ 
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-HAİTİ'YE ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLMESİ-BM'NİN HAİTİ İSTİKRAR KOMİSYONUNDAKİ TÜRKPOLİS 

GRUBUNUN BAŞKANI ERGÜL: "ARKADAŞLARIMIZ GELİRSE, ASAYİŞİN TEMİNİ YÖNÜNDE 

ÇALIŞACAK"PORT-AU-PRINCE (A.A) - 15.03.2010 - Sedat Gök bildiriyor - Büyük deprem felaketi 

yaşanan Haiti'de Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Komisyonunda (MINUSTAH) görev yapan Türk polis 

grubunun başkanı Aydın Ergül, Türk çevik kuvvetinin, Haiti'ye gelmesi halinde asayişin sağlanması için 

çalışacağını bildirdi.Ergül, AA muhabirine, BM'nin 2004 yılından bu yana başkent Port-au-Prince'te 

konuşlanarak, ülkede barışı koruma ve barışın devamlılığını sağlama göreviyle ilgili çalıştığını 

söyledi.MINUSTAH'ın, BM tarafından belirlenen, "yerel polisin güçlendirilmesi, eğitilmesi, görev 

başında denetlenmesi, eksiklerinin giderilmesi yolunda tavsiyelerde bulunması" amacıyla çalıştığını 

belirten Ergül, Türk grubun, eğitim, yerel polisin denetlenmesi ve yürütülen operasyonlarla ilgili 

birimlerde görev yaptığını anlattı.Ergül, polis gücünün görevlerinin BM üst yönetimince belirlendiğini 

ve buna göre hareket ettiklerini, Türk polis gücü bazında toplu olarak hareket etmediklerini 

kaydetti.Rotasyona tabi olduklarını ve sayılarının zaman içinde değişebildiğini ifade eden Ergül, 8, 10 

ve 15'er kişilik grupların belli periyotlarda Haiti'ye geldiğini, 1 yıllık görev süresini dolduranların 

ülkelerine döndüğünü belirtti.Ergül, Türkiye'den geçen yıl nisan ayında 25, ekimde 7, kasımda 8 polis 

mensubunun Haiti'ye geldiği, şu anda 38 Türk polis görevlisinin MINUSTAH'ta görev yaptığı ve 7 

kişinin bu ay sonunda gelerek ekibe katılacağı bilgisini verdi.-TÜRKİYE'DEN 160 KİŞİLİK ÇEVİK KUVVET-

Ergül, Haiti'de deprem öncesi BM emir ve komutasında çeşitli ülkelerden çevik kuvvet gruplarının 

bulunduğunu, depremden sonra BM'nin çağrılarıyla özellikle son günlerde çevik kuvvet sayısının 

artırılmasının planlandığını söyledi.Türkiye'nin de Haiti'ye çevik kuvvet göndermek için ön çalışma 

yürüttüğünü belirten Ergül, şöyle devam etti:"Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili bir öncü 

timi görevlendirdi, geçen günlerde 5 günlük çalışma ziyareti yaptılar. Yerleşim, görev alanı ve lojistikle 

ilgili görüşmelerde bulundular. New York'ta BM Barışı Koruma Departmanında görüşmeleri sürdürüp 

Türkiye'ye döndüler. Şimdi orada işin mali boyutu ve hukuki süreç içerisinde neler yapılması 

gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün çevik kuvvet gönderilmesi 

yönünde bir niyeti var. Bu konunun Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmasının ardından lojistik 

hizmetlerle ilgili tüm malzemelerin toparlanıp buraya gönderilmesi, burada yerleşim yerinin 

kurulmasından sonra planlanan 160 kişilik grubun 6 aylık periyotlarda rotasyona tabi tutularak 

görevini sürdürmesi düşünülüyor."Ergül, Türk çevik kuvvet grubunun, ülkeye gelmesi halinde yine BM 

ile koordineli olarak müstakil şekilde görev yapacağını anlattı.Başkentin çeşitli bölgelerinde BM polisi, 

çevik kuvvet ve askeri birlikler tarafından asayişin sağlanması yönünde devriye hizmetleri 

yürütüldüğünü anımsatan Ergül, bunların sabit noktaların kurulması ve halka yardım malzemesi 

dağıtılmasında görev yaptığını kaydetti.Ergül, BM'nin Port-au-Prince'i belirli bölgelere ayırıp her 

bölgede değişik ülkelerden çevik kuvvet görevlendirerek dar bölge kontrolü sistematiği içinde 

kontrolü sağlamayı hedeflediğine işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte yağmur ve fırtına mevsimi 

olmak üzere Haiti'de doğal şartların ağırlaşması bekleniyor. Arkadaşlarımız gelirse, halkın büyük 

çoğunluğu geçici yerlerde kaldığından doğal şartların etkisiyle tepkiler oluşabileceği düşüncesiyle 

asayişin temini yönünde çalışacak" diye konuştu.-DEPREMDEN SONRA GELEN TÜRK GRUPLARI-Ergül, 

depremden sonra Haiti'ye gelen Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve bazı derneklere mensup grupların 

burada önemli hizmetler yürüttüğünü bildirdi.Kimi büyük ülkelerin hastane gönderip kısa zamanda 

geri çektiği Haiti'de kurulan Türk sahra hastanesinin depremden birkaç gün sonra hizmete başlayıp bir 

kez personelini rotasyona tabi tutarak faaliyetini yürüttüğüne dikkati çeken Ergül şöyle konuştu:"Türk 

sahra hastanesi, bakılan hasta sayısında çeşitli ülkelerin seyyar hastaneleri arasında ilk üç içerisinde 

yer alıyor diyebiliriz. Bunun yanında Türk Kızılayı, yaklaşık 200 çadırlık bir çadır kent kurdu. Yardım 

malzemesi dağıtarak kamp işletmeciliği de yaptı. Arama kurtarma ekipleri, depremin ilk günlerinde 



geldiler. Başka ülkelerin ekiplerinin çalışmaktan imtina edip ayrıldığı yerlerden enkazdan sağ olarak 

depremzedeleri kurtararak önemli başarılar elde ettiler. Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları uzun 

süreli olarak insani yardım faaliyetlerini devam ettiriyorlar."(SDT-TAR-ALŞ) 

 


