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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) 


