
Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 

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

 

Yayın Tarihi : 1997-01-05 12:04:24 

 

Yayın Numarası : 103944831 

 

Bölge/Büro : New York 

 

Başlık 

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

-BOSNA İSTİKRAR GÜCÜ... -SFOR 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-BOSNA İSTİKRAR GÜCÜ... 

-SFOR'UN YÜZDE 15'İNİ MEHMETCİK OLUŞTURACAK 

-ABD, SFOR'UN OLUŞUMU SIRASINDA BİRLİKLERİNİN  

BİR KISMINI MACARİSTAN'A KAYDIRACAK 

 

NEW YORK (A.A) - Ender Ülgen - Bosna-Hersek'te görev süresi sona eren NATO Barışı Uygulama 

Gücü'nün (İFOR) yerini alacak İstikrar Gücü'ne (SFOR), Türkiye'nin bin 500 askerle katılacağı öğrenildi. 

Böylece toplam asker sayısı 10 bin dolayında olacak SFOR'un yaklaşık yüzde 15'ini Türk birliği 

oluşturacak. 

NATO öncülüğünde kurulacak ve İFOR'un tüm hak, dokunulmazlık, ayrıcalık ve kolaylıklarından aynen 

yararlanacak olan SFOR'a, 16'sı NATO üyesi olmak üzere, yaklaşık 33 ülkenin asker vermesi 

bekleniyor. 



Bu arada, güvenilir kaynaklar, İFOR'a en fazla asker veren ülkeler arasında yer alan ABD'nin, SFOR'un 

oluşumu sırasında birliklerinin bir kısmını Macaristan'a kaydıracağını ifade ettiler. Böylece SFOR 

içindeki varlığını azaltmış görünecek olan ABD'nin, askerlerini ülkesine geri yollamayarak 

Macaristan'da konuşlandırmasının, bir ''ihtiyati tedbir'' olduğu kaydediliyor. 

A.A muhabirine bilgi veren kaynaklar, ABD'nin, ''Bosna'da durum yeniden sarpa sararsa, bu askerleri 

kısa sürede devreye sokma'' kozunu elinde bulundurmak istediğini belirttiler. 

 

-SAYI AZALTILABİLİR- 

 

Bu arada, bölgede istikrarın önemli çapta sağlanmış göründüğüne işaret eden diplomatik kaynaklar, 

seçimlerin yapıldığı, kabinenin kurulduğu ve üçlü başkanlık sisteminin oluşturulduğu dikkate alınarak, 

yeni kurulacak SFOR'un asker sayısında indirim yapılabileceğini belirttiler. 

Bu gerçekleştiği takdirde, Türk birliğinin mevcudunun da bin 500'den bin 300'e düşürülmesi gündeme 

gelebilecek. 

SFOR, başlangıçta 18 ay süreyle görev yapacak. Bu sürenin gerektiğinde Güvenlik Konseyi kararıyla 

uzatılabileceği öğrenildi. 

SFOR'un kurulmasına ilişkin karar tasarısı, Güvenlik Konseyi tarafından 12 Aralık'ta oybirliğiyle kabul 

edilmişti. 

Konsey, aynı tasarıyla, Bosna'da görev yapan uluslararası polis gücünün görev süresini de bir yıl 

uzattı. 

Polis gücünde, 30 kadarı Türk olmak üzere, çeşitli uluslardan bin 721 polis görev yapıyor. 

(ULG-ALŞ-AS) 
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-TÜRKİYE BALKANLAR'DA AĞIRLIĞINI KOYUYOR 

-ANKARA, BOSNA-HERSEK'E DAHA ÇOK YARDIM 

ETMEK İSTİYOR 

 

SARAYBOSNA (A.A) - Deniz Arslan bildiriyor - Türkiye, Balkanlar'ın stratejik ve ekonomik konumu ile 

ortak tarihten güç alarak, ciddi ve planlı bir Balkan politikası uygulamaya başlıyor. 

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Saraybosna ziyaretini, bu çerçevede temaslarda bulunmak üzere yapıyor. 

Balkanlar'ın sorunlarıyla Türkiye'nin yakından ilgili olduğunu belirten Cem, Ankara'dan ayrılmadan 

önce basın mensuplarına, Balkanlar'da barışçı ve adil çözüm için Türkiye'nin kendi katkısını getirdiğini 

söyledi. 

Dışişleri Bakanı Cem'in ziyareti, son üç yıldır Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk temas olduğu için özel 

önem taşıyor. 



Cem, ziyareti sırasında Türkiye'nin ''Dayton barış anlaşmasının harfiyen uygulanması'' görüşünü bir 

kez daha vurgulayacak.  

Dışişleri Bakanı, ''Sadece etnik değil, tarih temizliği yapılmasına kalkışılmasına medeni dünyanın 

gözlerini kapaması, 21'inci yüzyıla giren dünyanın ve Avrupa'nın ayıbıdır'' diye konuştu. Cem'in, bugün 

Zenica'da 1320 askerin bulunduğu Türk birliğini ziyaret etmesi bekleniyor. 

Cem, yarın Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Alia İzzetbegoviç ile görüşecek.  

 

-TÜRKİYE, DAHA FAZLA YARDIM ETMEK İSTİYOR- 

 

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, Bosna-Hersek'e 60 milyon dolarlık kredi ve 20 milyon dolarlık hibe 

yardımına ek olarak, daha fazla yardımda bulunmak istemesine rağmen, Bosna-Hersek'in kendi 

prosedüründen dolayı henüz bunun için yol açılamıyor. 

Bosna-Hersek'e 1996'da Eximbank kredisiyle taahhüt edilen 60 milyon doların, şehit vakfı, savaşta 

yıkılan konutların imarı ve Bosna-Hersek şirketlerinin danışmanlığı için kullanılması öngörülüyor.  

Şimdiye kadar Bosna-Hersek'in 25 proje gönderdiği bunlardan yalnızca ikisinin değerlendirmeye 

alındığı belirtiliyor. Türkiye, projeler için ekonomik kriterlerin geçerli olduğunu belirterek, projelerin 

etnik ayrım yapılmaksızın değerlendirileceğini özellikle vurguluyor. 

Bosna-Hersek'in henüz kendi prosedüründe bulunmadığı için, Eximbank'ın istediği devlet mektubunu 

verememesi ve yeterli proje getirememesi yüzünden, verilen kredi harcanamıyor.  

Türkiye, ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu'na askeri eğitim alanında da yardım ediyor. Bosna 

Hersek'te, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti'nin iki ayrı ordusu bulunuyor. Çok uluslu 

İstikrar Gücü SFOR'un görev süresi de 18 Haziran da doluyor. NATO'nun, yeni bir yapılanmayla 

bölgeye askeri güç yerleştirmesi öngörülüyor. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ''Bosna'da artık herhangi bir sorun yok. Yavaş olmakla birlikte, 

Dayton barış anlaşmasına uygun ortak kurumların işleyişi sağlanmaya çalışılıyor'' dedi. 

 

-BOSNA-HERSEK'İN YAPISI- 

 

1995'te imzalanan Dayton anlaşmasına göre, Bosna-Hersek'te 3 etnik kimlikli iki yapı bulunuyor. 

Boşnak ve Hırvatlar, Bosna-Hersek Federasyonu'nu, Sırplar da Sırp Cumhuriyeti'ni oluşturuyor.  

Bu iki yapı birlikte Bosna-Hersek devletini meydana getiriyor.  

Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde iki eşbaşkan görev yapıyor. Dışişleri, içişleri ve ekonomiden oluşan üç 

bakanlı bir bakanlar kurulu bulunuyor. Parlamento, 165 sandalyeli halk meclisi ile 42 sandalyeli 

temsilciler meclisinden meydana geliyor. 

Bu arada, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile beraberindekiler, Saraybosna'ya giderken, Bosna-Hersek'teki 

elverişsiz hava koşulları yüzünden Split kentine indi. Heyet, Saraybosna'ya hareket etmek için havanın 

düzelmesini bekliyor. 



(DEN-GD-ALŞ-İDA) 
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-CUMHURBAŞKANI DEMİREL, BOSNA-HERSEK'TE...  

-İKİ ÜLKE ARASINDA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI  

-DEMİREL, CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI VE ÜYELERİYLE  

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ  

-DEMİREL: ''TÜRKİYE, ULUSLARARASI HUDUTLARI İÇİNDE  

TANINMIŞ BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ'NİN ÇOK ETNİKLİ,  

ÇOK KÜLTÜRLÜ, ÇOK DİLLİ, ÇOK DİNLİ BİR YAPIDA    

VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ TARAFTARIDIR''  

-''TÜRKİYE, HER ALANDA BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ'YLE  

BERABERDİR''  

-''DAYTON ANLAŞMASI'NIN MEYDANA GETİRDİĞİ SİSTEMİN   



ALTERNATİFİ YOKTUR''  

-''HELSİNKİ'DEN MAKUL VE ADİL BİR KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM''  

 

(FOTOĞRAFLI)     

 

BOSNA-HERSEK (A.A) - Veli Güney ve Gülsen Solaker bildiriyor - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 

Türkiye'nin, uluslararası hudutları içerisinde tanınmış Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin çok etnikli, çok 

kültürlü, çok dilli, çok dinli bir yapıda varlığını sürdürmesi taraftarı olduğunu söyledi.  

Cumhurbaşkanı Demirel, Bosna-Hersek'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesindeki temaslarını sürdürüyor. 

Demirel ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Ante Jelavic ve Konsey 

Üyeleri Alia İzzetbegoviç ve Zivko Radisic başkanlığındaki heyetlerarası görüşmelerin ardından 

''Türkiye Cmhuruyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin 

Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol'' imzalandı.  

Protokole Cumhurbaşkanı Demirel ile Alia İzzetbegoviç imza koydular.  

Demirel, daha sonra, Jelavic, İzzetbegoviç ve Radisic ile ortak  basın toplantısı düzenledi.  

Dayton Anlaşması'ndan sonra yeni hüviyetini kazanan Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ni ikinci defa ziyaret 

ettiğini belirten Demirel,  kendisine gösterilen sıcak ilgiye teşekkür etti.  

Demirel, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve halkının 

yardımlarına Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.  

Cumhurbaşkanı Demirel, şöyle devam etti:  

''Türkiye, uluslararası hudutları içinde tanınmış Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin çok etnikli, çok 

kültürlü, çok dilli, çok dinli bir yapıda varlığını sürdürmesi taraftarıdır. Buradan Dayton modeli bir 

Cumhuriyet çıkmıştır. Dayton modeli, fevkalade karışık, ancak bu şartlara cevap verebilecek tek 

modeldir. Dayton modeli, sadece iç savaşı durdurmayı değil, aynı zamanda çağdaş bir Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti'ni hedeflemiştir. Türkiye, bu güzel ülkede barış için bütün faaliyetlerin içinde olmuştur. 

Nitekim, Dayton Anlaşması sonrasında, Londra'da kurulan Barış Uygulama Konseyi'nin üyesidir ve İcra 

Komitesi'nin de üyesidir. Ayrıca, SFOR'a bin 300 kişilik bir askeri kuvvetle katılmaktadır. Ve Türkiye, 

29-30 Temmuz 1999 tarihinde Saraybosna'da toplanan İstikrar Paktı'nın üyelerinden biridir. Ekonomi 

Masası'nın da eşbaşkanıdır. Şunu söylemek istiyorum ki Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin huzur ve barış 

içerisinde yaralarını sarması, ileriye doğru yürümesi Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir.''  

Cumhurbaşkanı Demirel, Bosna-Hersek'in, Dayton Anlaşması'ndan beri geçen 4 senede çok başarılı 

bir programı uygulayabildiğini belirterek, şunları söyledi:  

''Bu hususta sayın başkanlar bana, beni çok memnun eden bilgiler verdiler. Tabii ki bununla herşeyin 

bittiğini ve bütün yaraların sarıldığını kimse zannetmesin. Bütün milletlerin tarihinde iç savaşların 

açtığı yaralar, dış savaşların açtığı yaralardan çok daha derindir. Bosna-Hersek'te böylesine 

sıkıntılardan sonra barışı korumak için sayın başkanların giriştiği gayretleri takdirle karşılıyorum. 

Türkiye, her alanda ve bütün imkanlarıyla kendilerine yardımcıdır. Herkesin de yardımcı olması 

lazımdır.  

İstikrar Paktı'nın bir an önce işlerlik kazanması lazımdır. Bu husustaki düşüncelerimi Türkiye'yi ziyaret 

eden ABD Başkanı Bill Clinton, Fransa Cumhurbaşkanı Jaques Chirac ve Almanya Başbakanı Gerhard 



Schröder'e ifade ettim. Bosna-Hersek'teki gayretler sürdürülmelidir ve bu gayretler, her türlü desteği 

haketmiştir.''  

Cumhurbaşkanı Demirel, Bosna-Hersek ile ikili ilişkilerin siyasi alanda mükemmel olduğunu da ifade 

ederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunu da görüşmede ele aldıklarını belirtti.  

Demirel, Türkiye'nin her alandaki imkanlarından Bosna-Hersek daha çok yararlanmalıdır'' diye 

konuştu.  

Kültürel alanda ilişkileri daha da geliştirmeye karar verdiklerini kaydeden Demirel, imzalanan 

anlaşmanın bunun işareti olduğunu söyledi.              

Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:  

''Bosna-Hersek halkına, girişilmiş bulunan bu barışı daha sağlamlaştırma ve Bosna-Hersek Devleti'ni 

sağlamlaştırma ve toplumu birbirine daha çok yaklaştırma yönündeki gayretleri desteklemesini ifade 

etmek istiyorum. Bunda mutlaka başarıya ulaşılacaktır. Dayton Anlaşması'nın meydana getirdiği 

sistemin alternatifi yoktur. Sayın başkanları tebrik ediyorum. Dayton Anlaşması'nı yürütmek için 

fevkalade kararlıdırlar. Bunu New York Deklarasayonu ile teyit etmişlerdir. Türkiye, her alanda Bosna-

Hersek Cumhuriyeti ile beraberdir.''  

 

-AB'YE İLİŞKİN SORULAR-  

 

Cumhurbaşkanı Demirel, ''Önümüzdeki hafta Türkiye'nin AB üyeliği tartışılacak. Farklı görüşler var. 

Acaba Türkiye, Avrupa'ya yeni katılan 7'nci ülke olacak mı?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:  

''Tabii, Helsinki'de verilecek karar AB'ye katılma kararı değildir. AB'ye katılma için müzakere kararıdır. 

1997'de Lüksemburg'ta alınan karar gereğince AB genişlemesi 11 ülkenin müzakereye çağrılması ile 

sonuçlanmış, Türkiye için özel bir program uygulanacağı belirtilmiştir. Bu, ayrımcılıktır ve yanlıştır. 

Helsinki, ya bunu düzeltecektir ya düzeltmeyecektir. Biz umuyoruz ki düzeltecektir.  

Esasen, Türkiye'nin, Avrupa Ortak Pazarı ile, ki onun devamıdır AB, 1963'te imzalanmış, 1964'ten beri 

yürürlükte olan bir anlaşması vardır. Bu anlaşma, Türkiye'nin AB'ye eninde sonunda üye olacağını 

hükme bağlamıştır. Türkiye, Gümrük Birliği'ne tam üye, AB'ye tam üye olmayan tek ülkedir. 

Helsinki'den makul ve adil bir karar çıkacağına inanıyorum. Türkiyesiz bir Avrupa, Avrupasız bir 

Türkiye düşünmüyoruz. Zaten Türkiye, Avrupa'nın bütün kuruluşlarında vardır.  

Demirel, AB'nin bazı ön şartları varmış, bunların arasında Türkiye'de idam cezasının kaldırılması da 

bulunuyormuş. Bu doğru mu?'' sorusuna da ''Hayır. Doğru değildir'' karşılığını verdi.   

(VG-HAN-KK-GR) 
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-CUMHURBAŞKANI DEMİREL, BOSNA-HER 
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-CUMHURBAŞKANI DEMİREL, BOSNA-HERSEK'TE...  

-DEMİREL, ZENİCA'DA GÖREV YAPAN TÜRK GÖREV BİRLİĞİ'Nİ  

ZİYARET EDEREK, BRİFİNG ALDI  

-CUMHURBAŞKANI DEMİREL:  

-''80 SENE SONRA BALKANLAR'A TÜRK ASKERİ GELMİŞTİR.  

AMA ULUSLARARASI BİR GÖREVLE GELMİŞTİR''  

-''BALKANLAR'DA BARIŞ TÜRKİYE'Yİ DÜN DE İLGİLENDİRİRDİ,  

BUGÜN DE İLGİLENDİRMEKTEDİR, GELECEKTE DE İLGİLENDİRMEKTEDİR''  

-''BİR İNSANİ GÖREVİ, BİR BARIŞ GÖREVİNİ YAPMAK İÇİN BU  

ÜLKEYE GELEN TÜRK ASKERLERİ, GÖREVLERİNİ MÜKEMMEL ŞEKİLDE  

YAPMIŞLARDIR''  

-''DEVLETİMİZİ, MİLLETİMİZİ VE TSK'YI ÇOK İYİ TEMSİL  

ETTİNİZ. SİZİNLE ÖVÜNÜYORUZ''  

 

(FOTOĞRAFLI)  

 



ZENİCA (A.A) - (Veli Güney-Gülsen Solaker bildiriyor) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk 

askerinin Balkanlar'a 80 sene sonra uluslararası bir görev yapmak için geldiğini belirterek,  

Balkanlar'da barışın Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Demirel, ''Bir insani görevi, bir barış 

görevini yapmak için bu güzel ülkeye gelen Türk askerleri, görevlerini mükemmel şekilde 

yapmışlardır'' dedi.  

Cumhurbaşkanı Demirel, Zenica'da ziyaret ettiği Türk Görev Birliği Karargahı'nda Birlik Komutanı Kara 

Pilot Kurmay Kıdemli Albay Tevfik Özkılınç'tan brifing aldı.  

4 Ağustos 1994 tarihinden itibaren görev yapmaya başladıklarını anımsatan Albay Özkılınç, kuvvet 

indirimi çerçevesinde 1 Nisan 2000 tarihinden itibaren 1333 olan mevcutlarının 824'e indirileceğini 

söyledi.  

Albay Özkılınç, sivillere yönelik hizmetlerini anlatarak, 39 okul, 17 cami, 6 kiliseyi onardıklarını, 1800 

mülteciye yiyecek ve giyecek dağıttıklarını, 67 bin kişiye sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.  

Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan sağlanan kaynaklarla Zenica'da oluşturulan Türk 

Parkı'nda bir Türk çeşmesi inşa ettiklerini ve Osmanlı döneminden kalan çeşitli eserleri onardıklarını 

kaydeden Albay Özkılınç, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milletini temsil etmenin bilinciyle 

görevimizi sürdürmekteyiz'' dedi.  

 

-SLADZİC-  

 

Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladzic de brifingten sonra yaptığı kısa konuşmada, Türk Birliği'nin 

Bosna-Hersek'te barışın yerleştirilmesi için önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi ve bu nedenle 

teşekkür etti.  

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Sladzic, ''Türkiye 

Cumhuriyeti, yeniden yapılanmamızda bize yardımcı olacaktır'' diye konuştu.  

 

-DEMİREL'İN SÖZLERİ-  

 

Cumhurbaşkanı Demirel ise Bosna-Hersek Türk Görev Birliği'nin 1994 yılından bu yana Zenica'da 

bulunduğunu anımsattı. Birliğin görevinin Bosna-Hersek'te meydana gelen iç savaşta barışı yeniden 

tesis etmek olduğunu vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:  

''Görev bir Birleşmiş Milletler göreviydi. Uluslararası toplum Bosna-Hersek'teki iç savaşı başlangıçta 

anlamamıştı ve seyirci kalmıştı. Maalesef burada insanlık ayıbı pek çok olay meydana geldi ve çok 

ızdırap çekildi. İşte Türkiye, bütün bu olup bitenler karşısında hassasiyetini bütün dünyaya ifade etti 

ve dünyanın bir an evvel müdahalesini istedi. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Hatırladığım 

zaman üzülüyorum, sıkılıyorum ve terliyorum. 20. yüzyılda uygar Avrupa'da böyle şeyler olmamalıydı 

ve böyle şeylere uzun süre seyirci kalınmamalıydı.''  

Olayların gelişimini anımsatan Cumhurbaşkanı Demirel, Birleşmiş Milletler çerçevesinde bölgede önce 

UNPROFOR, sonra IFOR, şimdi de SFOR'un görev yaptığını kaydetti. Demirel, ''SFOR bölgede istikrarı 

sağlama gücüdür. Buradaki olayın nasıl geliştiğinin çizgisidir. Şimdi istikrar yerleştirilmeye çalışılıyor'' 

dedi.  



 

-''ULUSLARARASI TOPLUM SORUNU YARIDA BIRAKAMAZ''-    

 

Cumhurbaşkanı Demirel, şimdi Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde kurulan Bosna-Hersek 

Devleti'nin işletilmeye çalışıldığını kaydederek, şöyle konuştu:  

''3 topluluk, iki entite ve bir devlet Dayton Anlaşması'nın özetidir. Bu güzel ülkede Bosna-Hersek'in 

bütün halkları bu fırsatı çok iyi kullanacaklardır. Bosna-Hersek bugün bir uluslararası olaydır. Ve 

uluslararası toplum Bosna-Hersek'i sahiplenmiştir. Çözüm Bosna-Hersek halkının ve onun temsilcileri 

ile kuruluşlarının kendi ülkelerine, kendi kaderlerine, kendi cumhuriyetlerine sahip çıkmalarıdır. 

Bosna-Hersek halkları çekilen acıları kalplerine gömerek kendi ülkelerinin geleceklerini inşa etmek 

durumundadırlar. Bu hususları dün Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleriyle konuştuk. 

Sabahleyin de Sayın Başbakan Sladzic ile konuştuk. Yeniden kurulmakta olan Avrupa'da barış içinde 

yaşayan ve uluslararası tanınmışlığa sahip bir Bosna-Hersek olacaktır. Uluslararası toplum el attığı 

Bosna-Hersek sorununu yarıda bırakamaz. Mutlaka tamamlamak ve sürekli barışı sağlayacak şekilde 

tamamlamak durumundadır. Tabii burada Bosna-Hersek halklarına ve liderlerine çok büyük iş 

düşüyor.''  

 

-''BALKANLAR'DA YİNE Mİ TÜRK ASKERİ?''-  

 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, çeşitli ülkelerin askerleri ve temsilcilerinin Bosna'ya barış 

sağlamak için geldiklerini belirterek, ''Bizim askerlerimiz de bunun için gelmişlerdir'' dedi. Demirel, 

şöyle devam etti:  

''Gerçi başlangıçta bizim askerlerimizin buraya gelmesi ve burada görev yapması birtakım kişilerce 

yadırganmıştır. Ve (80 sene sonra Balkanlar'da yine mi Türk askeri?..) şeklinde karşılanmıştır. 80 sene 

sonra Balkanlar'a Türk askeri gelmiştir. Ama uluslararası bir görevle gelmiştir. Bu, Türkiye'nin 

uluslararası barışa olan taahhüdünün bir neticesidir. Ayrıca bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına bir 

manevi yakınlığı ve bu ülkenin insanlarıyla paylaştığı tarihi değerler vardı. Balkanlar'da barış Türkiye'yi 

dün de ilgilendirirdi, bugün de ilgilendirmektedir, gelecekte de ilgilendirmektedir. Onun içindir ki 

Bosna-Hersek sorunu kalıcı bir barışla neticelenecek şekilde çözüme kavuşmuştur.''  

30 Temmuz 1999 tarihinde Saraybosna'da yapılan Balkan İstikrar Paktı'nı çok önemsediğini 

vurgulayan Cumhurbaşkanı Demirel, bunun aslında Bosna-Hersek ve Balkanlar'daki diğer ülkelerin 

Avrupa çatısı altına alınması anlamına geldiğini söyledi. Demirel, ''Bu er geç olacaktır. Ne kadar çabuk 

olursa o kadar faydalı olacaktır. Bu yapılmadıkça Avrupa barışı ve güvenliği eksik olur. Bunu tarihi bir 

fırsat sayıyorum. Avrupa bu fırsatı kaçırmayacaktır'' diye konuştu.  

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu ve Avrupa'nın bütün kurumlarına 

üyeliğinin mevcut bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'nin de 

önemli şekilde içinde yer aldığını söyledi. Demirel, ''Ve Türkiye makul bir süre içerisinde Avrupa 

Birliği'nin tam üyesi olacaktır. Avrupa'sız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez'' dedi.  

 

-''TSK, TÜRK MİLLLETİ VE DEVLETİNİN GURURUDUR''-  



 

Bir insani ve barış görevini yapmak için Bosna-Hersek'e gelen Türk askerlerinin görevlerini mükemmel 

bir şekilde yaptıklarını kaydeden Demirel, Türk askerlerinin Zenica'da şehir ve şehir halkıyla çok iyi 

kaynaştığını ve onlara yardımcı olduğunu belirtti. Demirel, Türk Görev Birliği'ni 6'ncı defa ziyaret 

ettiğini anımsatarak, her ziyaretinde her taraftan övgü aldığını kaydetti. Yaklaşık 6 bin subay ve 

askerin Zenica'da görev yaparak daha sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten Demirel, ''Çok iyi 

hatıralarla Türkiye'ye dönmüşlerdir. Eminim ki burada da çok iyi hatıralar bırakmışlardır. Tabii ki 

burada bulundukları ortam da onların görev yapmasını çok kolaylaştırmıştır. Bosna-Hersek Devleti ve 

bölgedeki yerel yönetimlerin bizim askerlerimize gösterdiği yakınlığa teşekkür ederim'' diye konuştu.  

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin Türk askerlerinin yaptıkları hizmeti ve görevi 

övdüklerini ve bunun Türk halkına duyurulmasını istediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Demirel, 

sözlerini şöyle tamamladı:  

''Sayın Komutan Albay Tevfik Özkılınç, size ve sizin mahiyetinizdeki bütün subay, astsubay ve 

askerlere, övgü alacak şekilde görevinizi yaptığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Türk milleti ve devletinin gururudur. Kendilerine verilen görevi her şart altında, nerede 

olursa olsun, en mükemmel şekilde ifa ederler. Devletimizi, milletimizi ve mensup olduğunuz Türk 

Silahlı Kuvvetleri'ni çok iyi temsil ettiniz. Sizinle övünüyoruz. Size ve komutanızdaki milletimin 

kahraman evlatlarına teşekkür ediyorum. Türk devleti ve milleti adına başarılar diliyorum.''  

Cumhurbaşkanı Demirel, brifingin ardından Türk Görev Birliği Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada 

tedavi gören askerlerin hatırını sordu, ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.  

Demirel, Türk Görev Birliği'nde askerlerle birlikte öğle yemeği de yedi.  

(VG-SKA-SRD-SÇ) 
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-BOSNA-HERSEK'TE TÜRK KUVVETLERİ.. 
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-BOSNA-HERSEK'TE TÜRK KUVVETLERİ...  

-BOSNA'DAKİ TÜRK KUVVETLERİ YALNIZ GÜVENLİK  

DEĞİL, İNSANİ YARDIM HİZMETLERİ DE SUNUYOR  

-50 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEDAVİ HİZMETİ VERİLDİ 

 

SARAYBOSNA (A.A) - Ayhan Evrensel bildiriyor - Bosna-Hersek'te barış ve güvenliği korumakla görevli 

uluslararası güç çerçevesinde görev yapan Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, güvenlik 

görevlerinin yanında, pek çok insani projeye de imzasını atıyor.  

Toplam 1440 personelden oluşan Türk Görev Kuvveti, ülkede 1992-1995 yılları arasında 43 ay 

boyunca süren savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra Uygulama Gücü (IFOR) olarak 

kurulan, daha sonra da İstikrar Gücü'ne (SFOR) dönüştürülen ve 37 ülkeden 30 bin askerin görev 

yaptığı uluslararası birliğin bir parçasını oluşturuyor. 

Saraybosna'da dün sona eren Güneydoğu Avrupa İçin İstikrar Paktı zirvesi nedeniyle bu kentte 

bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından da 5. kez ziyaret edilen Türk Görev Kuvveti, 

yine Cumhurbaşkanı Demirel'in onayıyla Atatürk Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.  

Kuvvetlerin, kendi askeri görevlerine ek olarak, savaş yorgunu Bosna-Hersek halkı için yaptığı insani 

etkinlikler ise dikkati çekiyor. 

Kuvvet Komutanı Muhabere Kurmay Albay Orhan Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, yardım hizmetleri için 

din ve etnik köken gözetmeyen Türk askerleri, şu ana kadar 6 kilise, 18 cami ve 39 okulu onarırken, 

bir Boşnak medresesi ile birer de Hırvat ve Sırp kültür merkezinin onarım ve yeniden inşasında çalıştı. 

 

-MAAŞLARDAN TOPLANAN 2 MİLYON MARK- 

 

Sorumluluk sahası içinde, mülteciler ve yerinden edilmişler için 19 barınak bulunan Türk kuvvetleri, 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 60 ton gıda maddesinin dağıtımını yaptı. 

Kuvvet bünyesinde bulunan özel sıhhiye ekibinin, 50 bin 558 kişiye ücretsiz tedavi hizmeti sağladığı 

ifade edildi. 

Görevin başladığı 1994 yılından bu yana, askeri personelin maaşlarından oluşturulan İnsani Yardım 

Fonu'nda, 2 milyon Alman Markı birikti. 



Kuvvetin bu faaliyetlerine katkıda bulunulması amacıyla Başbakanlık Fonu'ndan da bugüne kadar 120 

bin Amerikan Doları ödenek verildi. 

Yine kuvvetin sorumluluk sahası içinde, Kültür Bakanlığı'nın projesiyle Zenitsa'da Türk Parkı ve 

çeşmesi kurulurken, Travnik'te de bazı türbeler onarıldı. 

 

-TÜRK GÖREV KUVVETİNİN TARİHÇESİ- 

 

Türkiye'nin BM nezdindeki girişimleri sonucu eski Yugoslavya'da bulunan BM barış gücü 

UNPROFOR'da görev almak üzere gönderilen görev Türk Görev Kuvveti'nin ilk kısmı 27 Mayıs 1994'te, 

büyük kısmı ise 27 Haziran 1994'te, Hırvatistan'ın Split liman kentine varmıştı. 

Daha sonra ülkenin orta kesiminde yer alan, görev yeri Zenitsa'ya intikal ederek 4 Ağustos 1994'te 

resmen barış gücü harekatına başlayan kuvvet, 1996 Ocak ayı sonunda bir tank bölüğü, bir topçu 

bataryası ve SFOR karargahının emniyet ve ihtiyatını sağlayacak bir mekanize piyade bölüğü ile 

takviye edilerek, tugay kuruluşuna geçti. 

Kuvvetler bünyesinde Saraybosna'daki SFOR karargahını koruyan muhafız bölüğü ise karargah 

tarafından kendisine emredilen bölge ve birimlerin fiziki emniyeti ile ihtiyat görevi icra ediyor.  

Genelkurmay Başkanlığı'nın Aralık 1996'da NATO ile yaptığı bir anlaşma sonucunda 28. Mekanize 

Piyade Tugay Komutanlığı tarafından kurulan Türk Muhafız Bölüğü, 21 Ocak 1996'da Split Limanı'na 

intikal etmiş, daha sonra Saraybosna'ya geçerek değişik SFOR birimlerinde görev almıştı. 

Bölük, Haziran 1996'da şu anki üs bölgesi olan ve halk arasında Tito kışlası olarak bilinen Sokollu 

Mehmet Paşa Kışlası'na yerleşti.  

Yugoslav ordusunun 1992 yılında terk ettiği ve savaş sırasında ciddi hasar gören kışlada, SFOR Türk 

Muhafız Bölüğü ile SFOR Saymanlığı, Norveç, İtalyan ve Amerikan ordu kantinleri ile bir İtalyan topçu 

bataryası bulunuyor. 

(EV-MCT-OLC) 
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-BOSNA'DAKİ TÜRK BİRLİĞİ... 
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-BOSNA'DAKİ TÜRK BİRLİĞİ...  

-TÜRK GÖREV KUVVETİ KOMUTANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILARAK,  

TÜRK TABUR GÖREV KUVVET KOMUTANLIĞI'NA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ  

-KUVVET AZALTMASI ÇERÇEVESİNDE, BAZI BİRLİKLER YURDA DÖNECEK  

 

ANKARA (A.A) - Bosna Hersek'te bulunan SFOR'un yeniden yapılandırılması kapsamında, Bosna 

Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı da yeniden yapılandırılarak, Türk Tabur Görev Kuvvet 

Komutanlığı'na dönüştürüldü.  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanma 

nedeniyle 31 Mart 2000 tarihinde Bosna Hersek'te yapılacak olan devir teslim törenini müteakip 

Bosna Hersek Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı yeni teşkilat yapısı ile Barış Gücü görevini 

sürdürmeye devam edecek.  

Azaltma kapsamına alınan birlikler, iki kafile halinde yurda dönecek.  



Denizyolu ile dönecek olan birlikler, 5 Nisan'da iki adet Ro-Ro gemisi ve bir askeri gemi ile Split 

Limanı'ndan hareket ederek 10 Nisan saat 15.00'de İzmit-Derince Limanı'na gelecek.  

Havayoluyla dönecek olan birlikler ise 28 Mart'ta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kurye uçağı ve Türk Hava 

Yolları'na ait bir sivil uçakla Saraybosna Havalimanı'ndan hareket edecek. Askeri uçak, aynı gün saat 

20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, sivil uçak ise saat 21.00'de Ankara Esenboğa 

Havalimanı'nda olacak.  

Birlikler, varış noktalarında törenle karşılanacak.  

(VG-SRD) 
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-BOSNA-HERSEK'TEKİ TÜRK BİRLİĞİ... 
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-BOSNA-HERSEK'TEKİ TÜRK BİRLİĞİ...  

-TÜRK GÖREV KUVVETİ'NE BAĞLI BİRLİKLERİN BİR BÖLÜMÜ DAHA  

SFOR'UN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA YURDA DÖNDÜ  



-İSTANBUL MERKEZ KOMUTANI TUĞGENERAL HATİPOĞLU:  

-''BOSNA'DA BARIŞI KORUMA GÖREVLERİNİ TÜRK ULUSUNUN  

GURUR KAYNAĞI OLARAK TAMAMLAMIŞ KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİ  

ANAVATANA DÖNÜŞLERİNDE COŞKUYLA KUCAKLIYORUZ''  

 

İSTANBUL (A.A) - Bosna-Hersek'teki çokuluslu barış gücü SFOR'un yeniden yapılanması kapsamında 

bu ülkedeki Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'nın ''Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı''na 

dönüştürülerek personel sayısının azaltılması üzerine, birliklerin bir bölümü daha yurda döndü.  

Yeşilköy Askeri Havalimanı'na askeri uçakla gelen ''155 Milimetre Obüs Bataryası'', ''106 Milimetre 

Ağır Havan Takımı'' ve Havan Takımı bünyesinde görev yapan ''Radar Kısmı''nda yer alan toplam 68 

askerden oluşan kafile, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Niyazi Hatipoğlu tarafından törenle 

karşılandı.  

Tuğgeneral Niyazi Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet 

Komutanlığı'nın yeni yapılanması kapsamında bir kısım birlik ve ünitelerin geri intikal edeceğini 

belirtti.  

Kalan birliklerin 31 Mart 2000 tarihinden itibaren Bosna Hersek Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı 

olarak Barış Gücü görevini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Tuğgeneral Hatipoğlu, ''Bosna'da 

barışı koruma görevlerini Türk ulusunun gurur kaynağı olarak tamamlamış kahraman 

Mehmetçiklerimizi anavatana dönüşlerinde coşkuyla kucaklıyoruz'' dedi.  

Tuğgeneral Hatipoğlu, Bosna Hersek'teki birliklerden 155 Milimetre Obüs Bataryası'nın Bosna'da 

tümen geri destek topçusu olarak görev yaptığını, muharebeye hazırlık ve eğitim seviyesi yüksek birlik 

olarak görüldüğünü ifade etti.  

Tuğgeneral Hatipoğlu, 106 Milimetre Ağır Havan Takımı'nın da eğitim, spor ve atışlarda çok başarılı 

neticeler aldığını ve özellikle Amerikan ve Alman birlikleriyle ortak eğitim ve görev yaparak kendi 

eğitim seviye ve disiplinini yabancı askerlere tanıttığını söyledi.  

 

-''YURTTA VE DÜNYADA BARIŞ...''-  

 

Radar Kısmı'nın da Temmuz 1999'da yapılan ''Balkan Güvenlik Konferansı''nda Saraybosna 

Havaalanı'nın emniyetini sağlamakla görevli 3 Radar Kısmı'ndan biri olduğunu vurgulayan ve diğer 

ülkelerle yürütülen ortak faaliyetlerde daima başarı ve takdir topladığını anlatan Tuğgeneral 

Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:  

''Her üç birlik, Bosna'da kendi sorumluluk sahasında gece gündüz devriye, kontrol noktası, taraflar 

arası ayrım hattı kontrolü, eskort, monitör görevlerine katılmış, bölge halkının huzuru ve barış içinde 

yaşaması için büyük bir heves, arzu ve özveriyle görev yapmışlardır.  

'Yurtta ve Dünyada Barış' ilkesinin gerekli kıldığı her koşulda ve durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

askerini, dünyanın çok daha uzak bölgelerindeki barış görevlerine göndermekte tereddüt etmemiştir. 

Türk Askeri Kore'ye, Somali'ye, Bosna'ya, Arnavutluk'a hep aynı ideal için gitmiştir.''  



Tuğgeneral Hatipoğlu, Türk askerinin barışı kurma ve korumadaki becerisini onu güçlendirme 

konusunda da her fırsatta kanıtladığını belirterek, ''Türk ulusu ve aileleriniz sizlerle gurur 

duymaktadır. Salimen döndüğünüzü görmekten hepimiz mutluluk duyduk, hoşgeldiniz'' diye konuştu.  

(FAN-TUR-KK-SRD) 
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-BOSNA HERSEK'TEKİ TÜRK BİRLİĞİ DÖ 

 

 

Spot 

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

 

 

İçerik 

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

-BOSNA HERSEK'TEKİ TÜRK BİRLİĞİ DÖNDÜ  

-DERİNCE LİMANI'NA GELEN 180 KİŞİLİK BİRLİK,  

AİLELERİN DE KATILDIĞI TÖRENLE KARŞILANDI  

-15. KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ŞEN:  

-''TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, LAİK, DEMOKRATİK  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BİR TECAVÜZ OLMADIĞI  

SÜRECE, BARIŞ VE DOSTLUKTAN YANA OLMUŞTUR''  

 



(FOTOĞRAFLI)  

 

İZMİT (A.A) - Bosna Hersek'te görev yapan Türk Birliği, Derince Limanı'na geldi.  

TCG Ertuğrul gemisiyle gelen Binbaşı Nezih Çokar komutasındaki 180 kişilik birlik için askeri tören 

düzenlendi. Törende konuşan 15. Kolordu Komutanı Korgeneral Aydın Şen, ''hoşgeldiniz'' dedikten 

sonra, barış ve güvenlik içinde yaşamanın, insanların ortak amacı olduğunu bildirdi. Atatürk'ün 

''Yurtta sulh, cihanda sulh'' sözünü anımsatan Korgeneral Şen, birliğin görevini yüzünün akı ve 

başarıyla tamamladığını söyledi.  

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kore ve Somali'de de görev yaptığını kaydeden Korgeneral Aydın şen, ''Her 

görevden başarıyla dönülmüştür'' dedi.  

Korgeneral Aydın Şen, şöyle konuştu:  

''Türk Silahlı Kuvvetleri, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tecavüz olmadığı sürece, barış ve 

dostluktan yana olmuştur. Sizler, Bosna'daki kardeşlerinizin güvencesi oldunuz. Onlara eğitim, kültür 

insani yardım katkısı yaptınız. Tüm ulusların silahlı kuvvetlerine örnek oldunuz. Milletimizi en iyi 

şekilde temsil ettiniz. Ne mutlu sizi yetiştiren anne babalarınıza ve komutanlarınıza.''  

Birlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Nezih Çokar da Bosna Hersek'teki Türk Görev Komutanlığı'nın, Bosna 

istikrar gücü SFOR'un yeniden yapılandırılmasına paralel olarak ''Bosna Hersek Tabur Görev Kuvvet 

Komutanlığı''na dönüştürüldüğüne işaret etti. Binbaşı Çokar, ''Dünyanın güçlü ülkelerinin silahlı 

kuvvetleriyle birlikte görev yaptık. Bize bu onuru veren TSK'ye şükran duyuyoruz'' dedi.  

Konuşmalardan sonra yapılan geçit resminin ardından, birlikteki askerler yakınlarıyla görüşerek hasret 

giderdiler. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, bazı aile bireylerinin ağladıkları görüldü.  

(NEC-TAN-SFT) 
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    -ULUSLARARASI PLATFORMDA İLK KEZ BM'NİN KORE SAVAŞI'NDA     OLUŞTURDUĞU GÜÇ İÇİNDE 

YER ALAN TÜRK ASKERİ, BUNU     SOMALİ, ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK VE KOSOVA'DA     KATILDIĞI 

BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -SON OLARAK AFGANİSTAN'DA BARIŞI SAĞLAMAK 

ÜZERE     OLUŞTURULAN ISAF'A BİR BİRLİKLE KATILAN TÜRKİYE,     HAZİRAN AYINDA DA ISAF'IN 

KOMUTASINI ALACAK     -BOSNA-HERSEK'TEN DOĞU TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM 

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

İSRAİL İLE FİLİSTİN     ADINA BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR    -GÖZLEM GÖREVLERİNDE, 

HALEN 30 SUBAY AKTİF OLARAK YER ALIYOR         
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------------------------------------------------------ 

    -TSK, DÜNYA BARIŞININ HİZMETİNDE...    -ULUSLARARASI PLATFORMDA İLK KEZ BM'NİN KORE 

SAVAŞI'NDA     OLUŞTURDUĞU GÜÇ İÇİNDE YER ALAN TÜRK ASKERİ, BUNU     SOMALİ, ARNAVUTLUK, 

BOSNA-HERSEK VE KOSOVA'DA     KATILDIĞI BARIŞ HAREKATLARIYLA SÜRDÜRDÜ    -SON OLARAK 

AFGANİSTAN'DA BARIŞI SAĞLAMAK ÜZERE     OLUŞTURULAN ISAF'A BİR BİRLİKLE KATILAN 

TÜRKİYE,     HAZİRAN AYINDA DA ISAF'IN KOMUTASINI ALACAK     -BOSNA-HERSEK'TEN DOĞU 

TİMOR'A KADAR 5 HASSAS BÖLGEDE     BM ADINA ASKERİ GÖZLEM MİSYONUNDA BULUNAN 

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

İÇİN ÇALIŞIYOR    -GÖZLEM GÖREVLERİNDE, HALEN 30 SUBAY AKTİF OLARAK YER 

ALIYOR            ANKARA (A.A) - 30.05.2002 - Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası kuruluşların 

öncülüğünde gerçekleştirilen harekat ve gözlem görevlerine aktif şekilde katılarak, bölge ve dünya 



barışına hizmet ediyor.     Uluslararası topluma askeri açıdan entegrasyonun ilk adımını 1950-1953 

yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler'i (BM) destekleyerek atan Türkiye, savaş 

sonrasında da NATO'ya üye olarak, uluslararası güçlere askeri katılımını gerçekleştirdi.     Türkiye, 

daha sonra ''soğuk savaş döneminin ardından kitlesel tehditlerin yerini belirsiz tehditlere'' 

bırakmasıyla birlikte Somali, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova'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 Türk 

taburu, halen 701 personeliyle Zenica'da barışın sağlanması için görev yapıyor.    Türk Deniz 

Kuvvetleri de Adriyatik Denizi'nde UNPROFOR ve IFOR paralelinde 13 Temmuz 1992-2 Ekim 1996 

tarihleri arasında icra edilen ''Sharp Guard'' harekatına 2 firkateyn, akaryakıt gemileri ve mayın karşı 

tedbirleri gemileriyle katıldı. Bu görevde, 18 firkateynin yanı sıra 2 denizaltı, 4 akaryakıt gemisi ve 

yaklaşık 5 bin asker yer aldı.    Türkiye, Bosna-Hersek hava sahası üzerindeki uçuş yasağının 

uygulanması ve denetlenmesi amacıyla da bir F-16 filosunu 25 Nisan 1993'te bölgeye göndererek, 

rotasyon esasına göre 12 filo ile yaklaşık 2500 personel görevlendirdi.        -KOSOVA KRİZİ-        TSK, 

Kosova'da bir süre devam eden krizin silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine NATO'nun 24 Mart 1999 

tarihinde hava harekatı başlatması üzerine de bu operasyona 10 adet F-16 uçağıyla destek verdi. 

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.    TSK, destek verdiği barış harekatlarının yanı sıra görev 

birliklerini desteklemek ve emniyetlerini sağlamak için de çeşitli vazifeler aldı.    Kosova'da görevli 

birliklerin ikmal yollarının emniyetini sağlamak için bir birlik katkısında bulunan 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 buralarda 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.        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, Haziran ayı 

sonunda kuvvet komutanlığını devralmaya hazırlanırken, 6 ay süresince Kabil ve çevresinde görev 



alacak askeri personel ve teçhizatın intikalleri de sağlandı.        -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 personelle çalışıyor.    Türkiye, BM kapsamındaki ilk gözlem 

görevini İran-Irak savaşın ardından Ağustos 1988-Mayıs 1991 tarihleri arasında birliklerin geri çekilme 

faaliyetlerini 10'ar gözlemciyle izleyerek gerçekleştirdi. Daha sonra, UNIKOM bünyesinde Irak-Kuveyt 

sınırı ile Abdullah Körfezi'nde görev alan TSK, 21 Mayıs 1991'den bu yana bölgede 69 personel 

görevlendirdi.     Türkiye, Kuveyt'te halen 6 subayla gözlem görevini yerine getiriyor.    Gürcistan-

Abhazya arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek üzere ise UNOMIG 

kapsamında 15 Ekim 1994 tarihinden itibaren 69 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.    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 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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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) 

Anadolu Ajansı Haber Arşivi Kaydı 
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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) 


