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STRATEJİK İTTİFAKIN
GÜÇLÜ ÜYESİ

TÜRKİYE

ÖNSÖZ

1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO, geçirdiği genişleme süreçleri
sonucu bugün 29 üyeli bir örgüte dönüşmüştür. Soğuk Savaş döneminde
uluslararası güvenlik ve ittifaklar bağlamında devletler arası ilişkilerde son
derece etkili bir kurum olan NATO, değişen şartlar ve küresel gelişmeler
karşısında yaşadığı birçok soruna rağmen kendini güncelleyerek,
yenileyerek bugünlere yine etkili bir şekilde ulaşmayı başarmıştır.
Türkiye’nin İttifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana NATO, ülkemizin
güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş ve Avrupa-Atlantik
yapılarıyla iş birliği hedefimize muhtelif açılardan kayda değer katkılarda
bulunmuştur. Türkiye ise kapsamlı askeri yetenekleri, sahip olduğu tarihsel
birikimi ve kültürel ilişkileriyle İttifakın küresel barış, huzur ve güvenlik
hedeflerini gerçekleştirmesi açısından üzerine düşen sorumlulukları yerine
getirmiştir. Bununla birlikte, 67 yıldır NATO üyesi olan Türkiye’nin,
NATO’nun 2nci büyük ordusuna sahip olması, kuşkusuz NATO’nun küresel
ölçekteki yapısal ve işlevsel önemini artıran bir özellik olmuştur.
Vaşington Antlaşması uyarınca NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin
özgürlük ve güvenliklerini siyasi ve askeri yöntemlerle korumaktır. Aynı
antlaşmanın 5. Maddesi’ne dayalı olarak; “NATO bir saldırı veya saldırı
tehdidine karşı üyelerini savunma ve bu amaçla, bir üyesine yapılacak
saldırının tüm üyelerine yapılmış varsayılacağı ilkesine dayanan bir
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örgüttür”. Siyasi ve askeri alanlardaki günlük iş birliğiyle sergilenen
dayanışma ve uyum, temel güvenlik sınamalarının üstesinden
gelinmesinde hiçbir Müttefikin yalnız bırakılmayacağını garanti
etmektedir.
İşte bu noktada elinizde bulunan kitapçık ile birlikte, NATO’nun kuruluş
sürecini ve temel misyonunu tekrar hatırlatma gereği duyduk. NATO’yu
oluşturan Vaşington Antlaşması, kuruluş amacı, temel ilkeler ve ittifak
ruhunu yeniden hatırlatmak istedik.
Bunun yanı sıra, Türkiye’nin hangi şartlar altında NATO’ya katıldığını,
üye olduğu 1952 yılından bugüne sağladığı katkıları, ortak yürütülen
projeleri, eğitim ve diğer teknik altyapı çalışmalarında Türkiye’nin
sağladığı imkanları, ortak gerçekleştirilen askeri ve sivil boyutlu tüm
çalışmaları, Türkiye’nin jeostratejik öneminin İttifaka sağladığı imkanları
bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde inceleyebileceksiniz. Ayrıca elinizdeki
kitapçıkta NATO’nun Türkiye için önemi ve daha efektif bir NATO için
Türkiye’nin sunduğu projeksiyonlar hakkında bilgiler bulabileceksiniz.
Türkiye’nin, dünyanın çatışmalı birçok bölgesinde NATO misyon ve
harekatlarına katılım sağlayarak NATO bayrağının Türk bayrağı ile
birlikte dalgalanmasının nasıl huzur ve barışın sembolü haline geldiğini
yine bu kitapçıkta açıkça görebileceksiniz.

Farklı zamanlarda gerek ABD’den gerekse Avrupalı devletlerden gelen
NATO hakkında eleştirel söylemlerin aksine Türkiye’nin NATO’yu
savunma ve güvenlik politikasının ana eksenine oturtmuş olduğunu ve
diğer Müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde
üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini detaylarıyla
öğreneceksiniz.

Ege Faaliyetinin Sonlandırılması, NATO-AB İşbirliğinin “Uzlaşılmış
Çerçeve”ye Uygun Bir Şekilde Sürdürülmesi, AB Üyesi Olmayan
Müttefiklerin AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP)
Kapsamına Dâhil Edilmesi, NATO’nun Karadeniz’e Yönelik Politikalarında
Kıyıdaş Ülkelerin Hassasiyetlerini Gözetmesi, Üyeler arasında İttifak
Dayanışmasının güçlendirilmesi.

Çalışmamızın son bölümünde Türkiye’nin kuruluşundan bu yana büyük
önem verdiği, sahiplendiği, çalışmalarına aktif olarak katıldığı ve her
aşamada savunmaktan geri durmadığı NATO’dan ve müttefiklerinden
beklentilerini okuyacaksınız.

Türkiye’nin NATO’dan ve müttefiklerinden beklentileri, sadece kendi
ulusal güvenlik ve stratejilerinin ana unsurunu oluşturmuyor; bununla
birlikte NATO’nun kendi kuruluş misyonuna ve temel ilkelerine bağlı
kalarak yoluna devam etmesi, inandırıcılığını koruması ve üyeleri
açısından dürüst bir kurum olma özelliğini yitirmemesi açısından da
önem teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir
niyetimiz yoktur. Ancak bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün,
müttefikimiz olan ülkelerin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini
sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor” sözleri
tüm süreci özetliyor aslında. Dolayısıyla NATO’nun en büyük ikinci
ordusuna sahip olan ve bu çalışma boyunca detaylarıyla anlatmaya
çalıştığımız gibi, NATO bünyesinde sayısız ortak proje ve emeğin sahibi
olan Türkiye, hem kendi hem de NATO’nun geleceği için müttefiklerini
daha sorumlu olmaya davet ediyor.

Ayrım yapılmaksızın küresel, bölgesel ve ulusal tüm terör örgütlerine
karşı müttefiklik ruhuna uygun bir dayanışma ve iş birliği içerisinde
şekillenen bir mücadele biçiminin, NATO’nun kurumsal ve işlevsel
yapısının sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğuna bu
çalışmada şahit olacaksınız.
Birbiriyle ilişkili ve her biri çok değerli olan bu beklentileri detaylarıyla
inceleyebileceksiniz. Kısa başlıklar halinde bu beklentilere değinecek
olursak; Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesi,
Türkiye’nin Güvenlik Kaygılarının Anlaşılması ve Giderilmesi, NATO
ülkeleri donörlerinin Güvenli Bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları,
Müttefiklik Ruhunu Zedeleyici Olumsuz Söylemlerin Sona Erdirilmesi,
Türkiye’ye Uyarlanmış Güvence Tedbirlerinin Tam Olarak Uygulanması,

NATO’yu var eden “BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN” ilkesini
tekrar hatırlamanın tam zamanıdır.

TÜRKIYE CUMHURIYETI İLETIŞIM BAŞKANLIĞI
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1.1.

NATO: GENEL BİR BAKIŞ

Vaşington Antlaşması uyarınca 1949’da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (NATO)’nun asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini siyasi
ve askeri yöntemlerle korumaktır. NATO, bir ortak değerler topluluğudur.
NATO üyesi müttefik ülkeler, demokrasi, bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü
ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü gibi ortak değerlere ve bu
değerlerin Avrupa-Atlantik bölgesinde muhafazasına bağlı bulunmaktadır.
Aynı zamanda, NATO üyelerinin ortak ilgi alanına giren güvenlik konularında
istişarelerde bulundukları ve ortak hareket ettikleri bir transatlantik forum
işlevi görmektedir. Bu niteliği itibariyle NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın
güvenliğinin bölünmezliğini simgelemektedir.

VAŞINGTON ANTLAŞMASI
4. MADDE:
Taraflardan herhangi biri,
Taraflardan birinin toprak bütünlüğü,
siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin
tehdit edildiğini düşündüğü zaman,
tüm Taraflar birlikte danışmalarda
bulunacaklardır.
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Vaşington Antlaşması’nın 5. Maddesi’ne dayalı olarak, NATO bir saldırı veya
saldırı tehdidine karşı üyelerini savunma ve bu amaçla, bir üyesine yapılacak
saldırının tüm üyelerine yapılmış varsayılacağı ilkesine dayanan bir örgüttür.
Siyasi ve askeri alanlardaki günlük iş birliğiyle sergilenen dayanışma ve uyum,
temel güvenlik sınamalarının üstesinden gelinmesinde hiçbir Müttefikin yalnız
bırakılmayacağını garanti etmektedir. Ayrıca, üyelerinin savunma alanında
egemen sorumluluklar üstlenme haklarına halel getirmeksizin, Müttefiklerin asli
ulusal güvenlik hedeflerine kolektif çabalarla ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.
2010 yılında Lizbon Zirvesinde NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarınca
kabul edilen mevcut Stratejik Konseptte İttifakın temel görevleri:
1 ) Kolektif savunma (İttifak topraklarının savunulması)
2 ) Kriz yönetimi (İttifak toprakları dışındaki misyon ve harekatlar)
3 ) İş birliğine dayalı güvenlik (ortaklıklar)
olarak zikredilmektedir.
Günümüzde NATO’nun caydırıcılığının üç temel unsurunu ise,
1 ) Konvansiyonel yetenekler
2 ) Balistik füze savunması sistemi
3 ) Nükleer yetenekler teşkil etmektedir.
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VAŞINGTON ANTLAŞMASI
5. MADDE:
Taraflar, Kuzey Amerika’da veya
Avrupa’da içlerinden bir veya
daha çoğuna yöneltilecek silahlı
bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir
saldırı olarak değerlendirileceği ve
eğer böyle bir saldırı olursa BM
Yasası’nın 51. maddesinde tanınan
bireysel ya da toplu öz savunma
hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik
bölgesinde güvenliği sağlamak
ve korumak için bireysel olarak
ve diğerleri ile birlikte, silahlı
kuvvet kullanımı da dâhil olmak
üzere gerekli görülen eylemlerde
bulunarak saldırıya uğrayan Taraf
ya da Taraflara yardımcı olacakları
konusunda anlaşmışlardır. Böylesi
herhangi bir saldın ve bunun sonucu
olarak alınan bütün önlemler derhal
Güvenlik Konseyi’ne bildirilecektir.
Güvenlik Konseyi, uluslararası barış
ve güvenliği sağlamak ve korumak
için gerekli önlemleri aldığı zaman,
bu önlemlere son verilecektir.

NATO’nun Kuruluş Amacı Temelde;
> Uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollardan çözmek (md.1)
> Uluslararası ilişkilerin dostane ve barışçıl şekilde gelişmesini sağlamak
ekonomik iş birliğini teşvik etmek (md.2)
> Üyelerinin bireysel ve kolektif yeteneklerini geliştirmek (md.3)
> Üyeler arasında danışmalarda bulunmak (md.4)
> Kolektif savunma sağlamaktır. (md.5)

İttifakın Temel İlkeleri:
>
>
>
>
>
>
>

Uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası
Dayanışma
Oydaşma (Kararların oybirliği ile alınması)
Ortak uluslararası değerlerin benimsenmesi
Adil külfet paylaşımı
“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” temelli hareket
Amerika kıtası ile Avrupa kıtası arasındaki transatlantik bağın güçlendirilmesi

Temel İlkeler Işığında İttifak;
Siyasi açıdan; demokratik değerler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve bireysel
özgürlük kavramlarını ön planda tutarak, üyelerinin sorunlarını çözmek amacıyla güven
ortamı oluşturmak ve uzun vadede potansiyel çatışmaları önlemek için savunma ve
güvenlikle ilgili danışma ve iş birliği sunmaktadır.
Askerî açıdan; ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak, diplomatik girişimlerin
başarısız olması halinde, BM Şartı ve Vaşington Anlaşması’na uygun olarak kriz yönetimi
ve gerektiğinde askerî müdahalede bulunmak için askerî güce sahiptir.
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1.2.

NATO ÜYELERİ VE ORTAKLIKLAR

NATO

ÜYESİ ÜLKELER
Kuruluş tarihi: 4 Nisan 1949
Sovyetler Birliği'nden
algılanan tehdide karşı kuruldu
29 üyesi bulunuyor
Merkezi Brüksel’de

1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO geçirdiği
genişleme süreçleri sonucu bugün 29 üyeli bir örgüte
dönüşmüştür. Bu durum, İttifak’ın genişlemesinin dinamik
ve devam eden bir süreç olduğunu göstermektedir.

İngiltere

ABD

Çekya

Lüksemburg

Türkiye

Karadağ

Hırvatistan

İtalya

Romanya

Arnavutluk

Fransa

İspanya

Yunanistan

Polonya

Slovakya

Macaristan

Norveç

Estonya

Bulgaristan

Belçika

Almanya

Danimarka

Letonya

İzlanda

Hollanda

Slovenya

Kanada

Portekiz

Litvanya
Temel amacını askeri ve siyasi
yollarla üye ülkelerin bağımsızlık
ve güvenliğini güvence altına
almak olarak tanımlıyor
NATO'yu, 5. madde olarak bilinen
ortak savunma taahhüdü ayrıcalıklı
kılıyor
NATO, kendini güncelleyerek ve
genişleyerek etkinliğini korumaya
çalışıyor
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Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi Ülkeleri
Avusturya

Azerbaycan

Belarus

Bosna-Hersek

Ermenistan

Finlandiya

Gürcistan

İrlanda

İsveç

İsviçre

Kazakistan

Kırgızistan

Makedonya

Malta

Moldova

Özbekistan

Rusya

Sırbistan

Tacikistan

Türkmenistan

Ukrayna

NATO ile Ortaklar arasında çok taraflı bir danışma forumu
olan Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 1997 yılında
kurulmuş olup, 29 NATO üyesi ile yukarıdaki tabloda yer alan
Ortak ülkeleri bir araya getirmektedir.

Akdeniz Diyaloğu Ortakları
Cezayir

Fas

İsrail

Moritanya

Tunus

Ürdün

Mısır

1994 yılında oluşturulan NATO’nun Akdeniz Diyalogu (AD),
Akdeniz Bölgesi’nin bütününde barış ve istikrara katkıda
bulunmasını, bölge ülkeleri ile NATO arasında ortak anlayışın
geliştirilerek İttifak hakkında oluşabilecek yanlış anlama ve
algılamaların giderilmesini amaçlamaktadır.
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İstanbul İş Birliği Girişimi Ortakları
Bahreyn

BAE

Katar

Kuveyt

İstanbul İş Birliği Girişimi (İİG), Orta Doğu bölgesinde ve özellikle
Körfez İş Birliği Konseyinde yer alan ülkelerle ikili temelde pratik
iş birliği yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. İİG çerçevesinde
İttifak, Orta Doğu bölgesindeki ülkelerle güvenlik ve istikrarın
artırılmasına yönelik ilişkiler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Yukarıdaki tabloda İİG ortakları yer almaktadır:

Küresel Ortaklar
Afganistan

Avustralya

Irak

Japonya

Kolombiya

Kore

Moğolistan

Pakistan

Yeni Zelanda

İttifak NATO, Barış İçin Ortaklık ve Akdeniz Diyalogu
üyesi olmayan ülkelerle “Küresel Ortaklar” başlığı altında
“case-by-case” temelinde temaslarda bulunmakta,
pratik iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Yukarıdaki tabloda Küresel Ortaklar yer almaktadır:
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Vaşington Anlaşması’nın Orijinal Metni

In Honor Of The 60th Anniversary Of The
North Atlantic Treaty Organization
The North Atlantic Treaty
Signed In Washington D.C.
On April 4, 1949
Is On Display At The

Summit Meeting Of
NATO Heads Of State And Government
Strasbourg, France / Kehl, Germany
April 3-4, 2009
On Behalf Of The People Of The United States Of America
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2.1.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA ÜYELİĞİ

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1945-1949 döneminde Batı Avrupa ve
Kuzey Amerika ülkeleri, SSCB’nin yayılmacı politikalarını ve yöntemlerini
endişeyle izlemişlerdir. Çekoslovakya’daki 1948 darbesi ve 1948’de Berlin’in
SSCB tarafından abluka altına alınması gibi gelişmeler, Belçika, Fransa,
Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere’nin ortak bir savunma sistemi kurmak
ve güvenliklerine yönelik ideolojik, siyasi ve askeri tehditlere direnecek
şekilde aralarındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla bir antlaşma
imzalamalarını tetiklemiştir. Mart 1948’de imzalanan Brüksel Antlaşması’yla
kurulan Batı Avrupa Savunma Örgütü, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
Batı Avrupa’nın güvenliğinin yeniden yapılandırılması yönündeki ilk adımı
teşkil etmiştir. Aynı zamanda, bu adım Kuzey Atlantik Antlaşması’nın
1949’da imzalanmasına uzanan sürecin de ilk adımı olmuştur.

Türkiye’nin üyelik kararı
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Brüksel Antlaşması imzacıları, güvenlik
garantilerine ve karşılıklı taahhütlere
dayalı bir Kuzey Atlantik İttifakı’nın
ihdası amacıyla, ABD ve Kanada
ile müzakerelere başlamışlardır.
Sürece Danimarka, İzlanda, İtalya,
Norveç ve Portekiz de davet edilmiş
ve neticede NATO’yu kuran Kuzey
Atlantik (Vaşington) Antlaşması 12
ülke tarafından 4 Nisan 1949’da
imzalanmıştır. 18 Şubat 1952’de Türkiye
ve Yunanistan, 1955’de Almanya ve
1982’de İspanya İttifak’a üye olmuştur.

Ülkemiz ve Yunanistan’ın
İttifaka Üyelik Protokolünün
ilk sayfasının fotoğrafı.

NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesini
müteakip dört genişleme dalgası
yaşamıştır: 1999’da Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Polonya, 2004’de
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya,
Romanya, Slovakya ve Slovenya,
2009’da Hırvatistan ve Arnavutluk,
Haziran 2017’de ise Karadağ NATO’ya
üye olmuşlardır. Kuzey Makedonya’nın
İttifaka Katılım Protokolü hakkında
tüm Müttefiklerin iç onay prosedürlerini
yerine getirmesinin ardından, bu
ülkenin 2020 yılının ilk aylarında
30. Müttefik olarak İttifaka katılması
beklenmektedir.
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Türkiye, bir siyasi-askeri İttifak olan
NATO’nun kuruluşunda benimsediği
demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü gibi evrensel değerlere
ve bunların savunulmasına önem
vermektedir.
NATO, Türkiye’nin güvenlik ve savunma
politikaları ile planlamalarının bütüncül
bir parçasını oluşturmaktadır.
İttifaka üye olduğumuz 1952 yılından
bu yana NATO, ülkemizin güvenliğinin
temininde önemli bir role sahip olmuş
ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla iş
birliği hedefimize muhtelif açılardan
kayda değer katkılarda bulunmuştur.
Türkiye ise kapsamlı askeri yetenekleri,
sahip olduğu tarihsel birikimi ve
kültürel ilişkileriyle İttifakın hedeflerini
gerçekleştirmek açısından üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmiştir.

Türkiye’nin İttifaka katıldığı
20 Şubat 1952 tarihli NATO
Lizbon Konferansı’nda Türkiye
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü
konuşmasını yaparken.

“Türkiye’nin NATO faaliyetlerine
tam üye sıfatıyla katılımının
başlangıcını teşkil eden bu
Konsey toplantısında Türkiye’yi
temsil etmek, benim için eşsiz
ve çok büyük bir ayrıcalıktır.”
> Fuad Köprülü, Türkiye Dışişleri Bakanı
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Ülkemiz 1990’lı yıllarda ittifakın temel politikalarını, NATO’nun
Balkanlar’da kriz yönetim rolleri üstlenmesini ve 1994 yılında ilan
edilen Barış İçin Ortaklık (BİO) inisiyatifini desteklemiştir. 1998’de
Türkiye’de bir eğitim merkezinin açılmasına izin verilmiş ve
NATO’nun Bosna’da, Makedonya’da ve Kosova’da düzenlediği
askeri operasyonlara katılım sağlanmıştır.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, 20 Şubat
1952’de Portekiz’in Lizbon şehrinde yapılan Kuzey
Atlantik Konseyi Dokuzuncu Dönem Toplantılarına
radyodan yapacağı hitabına hazırlanırken.

Şubat 1952’de düzenlenen Lizbon Konferansı’nda
Türkiye’nin Üyelik Töreninden bir fotoğraf.
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General Eisenhower başkanlığında gerçekleşen ve Paris’teki
Türk Büyükelçisi’nin katıldığı törende Türkiye bayrağı, Avrupa
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’ndaki (SHAPE) ittifak
renkleri arasına katılıyor (1 Mart 1952).

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda (SHAPE) Resmi Bayrak Töreni.
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Fatin Rüştü Zorlu’nun Daimi Temsilci olarak atanması konusunda Dışişleri
Bakanı Fuad Köprülü’nün NATO Genel Sekreterine gönderdiği telgraf.

2.2.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATKILARI

Türkiye, NATO için çok önemli bir ülkedir. NATO’nun AvrupaAtlantik alanının bütününde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına
katkıda bulunmaktadır. NATO’nun değerli bir üyesi olarak
Türkiye, jeo-stratejik konumu ve diğer devletlerle olan tarihsel
ve köklü ilişkilerinin etkisiyle, NATO’nun misyonu ve benimsediği
değerlerin yaşama geçirilmesine çeşitli projeler aracılığıyla çok
önemli katkılar sağlamaktadır.

67 yıldır
NATO üyesi
olan Türkiye,
NATO’nun
2’nci büyük
ordusuna
sahiptir.
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Sorumluluklarını
harfiyen yerine
getiren Türkiye, NATO
bütçesine en fazla
katkı yapan ilk sekiz
Müttefik arasındadır.
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Türkiye, bir yandan ulusal
güvenliğini sağlarken ve PKK/
PYD/YPG/FETÖ/DEAŞ ve
diğer terör örgütlerine karşı
eş zamanlı mücadele
ederken, diğer yandan
bölgesel ve küresel anlamda
barış ve istikrarı desteklemek
üzere çeşitli bölgelerde NATO
harekât ve misyonlarına
önemli katkı sağlamaktadır.
Bu alanda ilk beş ülke
arasında yer alarak,
desteğini yaklaşık 2000
personel ile sürdürmekte,
İttifakın Stratejik Konsepti
ışığında kriz mukabele
harekâtlarında görevler
üstlenmektedir.

25

Türkiye, Afganistan Kararlı Destek
Misyonu, Irak NATO Misyonu, Kosova
Gücü Harekâtı, ALTHEA Bosna Hersek
Misyonu, Deniz Muhafızı Harekâtı,
NATO Daimi Deniz Gücü, Ege
Denizi’ndeki NATO faaliyeti, NATO
Mukabele Kuvveti ve NATO Hazırlık
İnisiyatifi’ne destek vermekte olup, bu
desteğini uygun şekilde sürdürecektir.
Öte yandan, coğrafi konumu itibarıyla
yasadışı göç tehdidinin odağında olan
Türkiye, bu hususta kararlı bir mücadele
de sergilemektedir. İstikrarsızlık
bölgelerinden kaynaklanan insan ve
uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi
çeşitli sorunların Avrupa’ya olan etkisini
azaltıcı ve istikrar sağlayıcı bir aktör
olarak NATO’da aktif bir askerî varlık
bulundurmaktadır.
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Türkiye, İzmir’de konuşlu olan NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Kürecik’te konuşlu olan stratejik
radar sistemlerine ev sahipliği yapmakta, yüksek derecede stratejik öneme sahip olan İncirlik ve
Konya’daki hava üslerini NATO’nun kullanımına tahsis ederek terörizm ile mücadele konularına destek
sağlamakta ve böylece yalnızca kendi sınırlarını değil İttifakın güneydoğu sınırlarını da korumaktadır.
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Ülkemiz, Karadeniz ve Akdeniz’de aktif bir deniz ve hava varlığı göstererek, Güvence Tedbirlerine,
NATO’nun güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma duruşuna önemli katkı sağlamaktadır.
Türkiye Karadeniz’in barış ve istikrar denizi olarak kalması için NATO faaliyetlerine aktif katkı
sağlamakta; Karadeniz Uyum Harekâtı başta olmak üzere liderlik ettiği uluslararası ve milli askeri
faaliyetleri ile Karadeniz’de denge ve caydırıcılığın asli unsuru olmaktadır.
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Türkiye’nin NATO’ya Katkıları
ve Üstleneceği Görevler
Türkiye, 1952 yılında başlayan üyeliğinden bu yana, NATO Misyon ve Harekâtlarına önemli
katkılar sağlıyor. Hava üsleri, karargahlar, komutanlıklar, radar sistemleri ve merkezlere ev
sahipliği yapan Türkiye, 2021 yılından itibaren üç stratejik görev daha üstlenecek.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATKILARI
Afganistan Kararlı Destek Misyonu,
NATO Irak Misyonu,
Kosova Gücü Harekâtı,
Deniz Muhafızı Harekâtı,

NATO Daimi Deniz Gücü,
Ege Denizi’ndeki NATO faaliyeti,
NATO Mukabele Kuvveti ve NATO
Hazırlık İnisiyatifi

İSTANBUL’DA KONUŞLU 3’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI
NATO HIZLI KONUŞLANDIRILABİLİR KOLORDU KARARGAHI (NRDC-TUR)

Türkiye her yıl Güçlendirilmiş NATO Mukabele Kuvveti’nin (e-NRF) kara, hava, deniz ve
özel kuvvet unsurlarına katkı sağlamaktadır. Türkiye ayrıca 2021 yılında NATO’ya yönelen
tehditlere karşı ilk mukabele edecek olan yüksek hazırlık
seviyeli kara birliğinin lider ülke görevini üstlenecektir.
NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı’nın (NRDC-TUR) yanı başında bulunan
Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı, 2021 yılından itibaren
5 yıl süre ile NATO Steadfast Jackal Serisi Tatbikatlarının Tatbikat Yönetim Makamı
görevini üstlenmiştir.
Türkiye, Cumhuriyetinin 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te Yüksek Hazırlıklı Deniz
Karargâhı (TURMARFOR) görevini üstlenecektir.

NATO KARA KUVVETİ
KOMUTANLIĞI (LANDCOM)
İZMİR

STRATEJİK RADAR SİSTEMLERİ
KÜRECİK/MALATYA

TERÖRLE MÜCADELE
MÜKEMMELİYET MERKEZİ- ANKARA

BARIŞ İÇİN ORTAKLIK
EĞİTİM MERKEZİ - ANKARA

NATO’NUN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN KONYA VE İNCİRLİK HAVA ÜSLERİ

TÜRKİYE’NİN ÜSTLENECEĞİ GÖREVLER

Güçlendirilmiş NATO Mukabele Kuvveti’nin (e-NRF) kara, hava, deniz ve
özel kuvvet unsurlarına her yıl katkı sağlayan Türkiye,

2021 yılında

NATO’ya yönelen tehditlere karşı ilk mukabele edecek olan yüksek hazırlık
seviyeli kara birliğinin lider ülkesi görevini üstlenecek.

NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı’nın (NRDC-TUR)
yanı başında bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı,

2021 yılından itibaren

5 yıl süre ile NATO Steadfast Jackal Serisi Tatbikatlarının
Tatbikat Yönetim Makamı görevini üstlenecek.

Türkiye, Cumhuriyetinin 100’üncü yıl dönümü olan

2023’te

Yüksek Hazırlıklı Deniz Karargâhı (TURMARFOR)
görevini ifa edecek.
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2.2.1. Misyon ve
Harekatlara Katkılar
18 Şubat 2019 tarihinde NATO İttifaka
katılımının 67. yıldönümünü idrak eden
Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına
sürdürülebilir mahiyette ve kapsamlı
katkılar sağlamaktadır. Türkiye, 1995
yılından bu yana Balkanlarda icra edilen
IFOR, SFOR, KFOR, ISAF, “Essential
Harvest”, “Kehribar Tilki”, “Müttefik
Uyumu”, “Etkin Çaba”, “Okyanus Kalkanı”
ve “Birleşik Koruyucu” isimli NATO
harekâtlarına aktif şekilde katılmıştır.
Türkiye’nin halen devam eden bazı
NATO misyon ve harekatlarına katkıları
aşağıda sunulmaktadır.

30

2.2.1.1. Afganistan’daki
Kararlı Destek Misyonu
Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu
kapsamında Kabil’de Çerçeve Ülke
olup (Afganistan’daki diğer çerçeve
ülkeler, kuzeyde Almanya, güneyde ve
doğuda ABD ve batıda İtalya’dır) aynı
zamanda Hamid Karzai Uluslararası
Havaalanının güvenlik ve işletme
sorumluluğunu üstlenmiştir.

Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO
bünyesinde yürüttüğü Eğitim, Yardım ve Danışma
Komutanlığı - Görev Değişimi (Ağustos 2017).

31

Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO
bünyesinde yardım çalışmaları (2015-2016).
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2.2.1.2. Kosova Gücü (KFOR)
Türkiye’nin Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki
çok uluslu barış gücü “KFOR” kapsamında birliği bulunmaktadır.
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2.2.1.3. Ege ve Akdeniz
Ege Denizi’ndeki düzensiz geçişlerin önlenmesine yönelik uluslararası
gayretleri keşif, gözetleme ve denetim suretiyle desteklemek amacıyla
başlatılan NATO faaliyetine ülkemizce daimi surette deniz unsuru
katkısı sağlanmaktadır.
Türkiye, Akdeniz’de görev yapan NATO Daimi Deniz Gücüne ve
komutasına en fazla katkı yapan üç ülkeden biri olduğu gibi, Deniz
Muhafızı Harekâtına da en fazla katkı yapan ülkedir. Bu katkısını
Aksaz Deniz Üssü ile lojistik olarak da desteklemektedir.
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2.2.1.4. NATO Irak Misyonu
Türkiye, NATO Irak Misyonuna
askeri eğitmen/danışman katkısı
sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin
kuvvet koruma timi konuşlandırma
taahhüdü bulunmaktadır.

2.2.1.5. NATO Daimi Deniz
Güçleri İkinci Grubuna
ve NATO Daimi Mayın
Karşı Tedbir Güçleri İkinci
Grubuna Katkı
Türkiye, NATO Daimi Deniz Güçleri
İkinci Grubuna (SNMG-2) ve NATO
Daimi Mayın Karşı Tedbir Güçleri İkinci
Grubuna (SNMCMG-2) daimi surette
katkı sağlamaktadır.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu
(SNMG-2) kapsamında Aden Körfezi,
Hint Okyanusu, Arap Denizi ve
mücavir bölgelerde deniz haydutluğu
ile mücadele harekatına katılan TCG
Gökçeada fırkateyni, yurda döndü.
TCG Gökçeada, Marmaris’teki Aksaz
Deniz Üssü’nde düzenlenen törenle
karşılandı (17 Haziran 2014).
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2.2.2. Konya Hava Üssü ve
NATO AWACS Uçakları
> DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu
(DMKK) kapsamında ülkemiz hava
sahasında gerçekleştirilen NATO AWACS
uçaklarının uçuşlarına havada yakıt ikmali
desteği sağlanmaktadır.
> İttifakın Doğu Avrupa ülkelerine yönelik
olarak icra ettiği güvence tedbirleri
kapsamında gerçekleştirilen NATO AWACS
uçaklarının uçuşlarına havadan yakıt ikmali
desteği sağlanmakta ve milli AWACS
uçaklarımızla (E-7T) destek verilmektedir.
> Konya Hava Üssümüz, NATO Havadan
Erken İhbar ve Uyarı Kuvvetinin (NAEW&C)
iki ileri harekat üssünden biri olup, NATO
AWACS uçaklarının kullanımına sunulmuştur.
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2.2.3. NATO ile Bağlantılı Tesis ve Karargâhlar
> Türkiye, NATO’nun Komuta ve Kuvvet yapısına en kapsamlı katkılar
yapan Müttefiklerden biridir. İttifakın Komuta Yapısında yer alan NATO
Kara Komutanlığı (LANDCOM) ülkemizde bulunmaktadır.
> NATO Kuvvet Yapısındaki Yüksek Hazırlık Seviyeli dokuz kara kuvveti
karargâhından biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı
(NRDC-TU) (III. Kolordu Karargâhı, İstanbul) ülkemizce sağlanmaktadır.
NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki Çok Yüksek Hazırlık
Seviyeli Görev Gücüne ülkemiz 2021 yılında liderlik edecektir.
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> NATO Balistik Füze Savunması mimarisi kapsamında Malatya/
Kürecik’te bulunan tespit ve takip radarına (X-Band radar) Türkiye
ev sahipliği yapmaktadır. NATO Balistik Füze Savunmasının diğer
bileşenlerini Romanya’da mevcut bulunan ve 2020’de Polonya’da
devreye girecek önleyici sistemler (Aegis Ashore) ile ABD’nin
İspanya’nın Rota Limanı’nı üs olarak kullanan dört Aegis Ashore
destroyeri teşkil etmektedir.

> Türkiye’nin ulusal imkânlarla İttifaka katkı olarak sunduğu NATO Terörizmle Mücadele
Mükemmeliyet Merkezi (CoE-DAT) ile Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BiOEM) Ankara’dadır.

> Türkiye, Çok Uluslu Deniz Güvenliği
Mükemmeliyet Merkezi’ne (MARSEC CoE)
İstanbul’da ev sahipliği yapmaktadır.

39

2.3.

KÜLFET PAYLAŞIMI
Savunma Harcamalarının GSYİH oranı (%) (2018)
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> Savunma harcamalarımızın %38,6’sı temel silah ve teçhizat
tedariki ile araştırma ve geliştirmeye ayrılmaktadır (Bu konudaki
NATO eşiği %20’dir).
> Ülkemiz genel hatları itibariyle gayrısafi yurt içi hasıla (GDP)
temelinde hesaplanarak Müttefiklere paylaştırılan katkı payı
ödemelerinde sekizinci sıradadır.
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1,36

Savunma Harcamalarından Teçhizat Tedariki ve Modernizasyona Ayrılan Pay (%) (2018)
50
45

44,6
41,6

40

38,6

Türkiye 3. sıradadır.

35
30
25
20
15
10

29,5

28,6

27,5
25,2

25,1

24,8

24,4

24,1

23,8

23,4

23

22,2
20

NATO Hedefi (%20)

19,3
17
14,8

14,5

14,4

14,2

12,5

11,6

11,2

11

10,7
7,9

5

Lü
ks

em
bu
Slo rg
va
ky
Tü a
rk
iye
No
rv
e
Lit ç
va
ny
a
AB
Le D
t
Bu on y
a
lg
ar
ist
a
Ro
n
m
an
ya
Fr
an
İn sa
gil
te
r
Po e
lo
ny
M
ac
a
ar
ist
a
Ho n
lla
nd
İsp a
an
ya
İta
lya
Es
to
Da ny
ni a
m
ar
Al ka
m
an
ya
Çe
ky
Ar
na a
vu
tlu
Ka k
r
Yu ada
na ğ
n
Hı ista
n
rv
at
ist
an
Ka
na
d
Po a
rte
kiz
Be
lç
Slo ika
ve
ny
a

0

40

2.3.1. NATO’nun Ortak Bütçelerine
Katkılarımız
NATO Güvenlik Yatırım Programının (NSIP) da
dâhil olduğu NATO ortak bütçelerine katkı payı
ödemelerimizi 2018 yılı itibariyle gösteren tablo
yanda sunulmuştur.

2.3.2. Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
Kapsamında Sivil Nitelikli Katkılar
Sivil Hazırlıklar, NATO’nun savunma ve caydırıcılık
konusundaki uzun dönemli adaptasyonunun
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Türkiye, NATO’nun sivil olağanüstü hal planlaması
faaliyetleri kapsamında NATO’nun sivil (gayrı-askeri)
yeteneklerinin desteklenmesine uzman katkısı ve
kavramsal katkılar sağlamaktadır.

BÜTÇE

BÜTÇE
TAVANI (1)

KATKI PAYI
ORANIMIZ (2)

ÖDEME
TUTARIMIZ

NSIP (3)

700 milyon
Avro

%4,3819

30.673.300
Avro

Askeri Bütçe

958 milyon
Avro

%4,3819

41.978.602
Avro

AGS(4)

60 milyon
Avro

%5,5437

3.326.220
Avro

NAEW (5)

268,7 milyon
Avro

%1,0345

2.789.702
Avro

Sivil Bütçe

245,8 milyon
Avro

%4,3819

10.769.350
Avro

Toplam

2,2 milyar
Avro

89.527.174
Avro

(1) Tavan rakamlarının tamamı harcanmayabilmektedir.
(2) Katkı Payı Oranları Müttefik ülkelerin GSYİH büyüklüklerine göre belirlenmektedir.
(3) NATO Güvenlik Yatırım Programı
(4) İttifak Satıh Gözetleme
(5) NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol
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2.3.3. Açık Kapı Politikasına ve Ortaklık
Mekanizmalarına Destek
“Açık Kapı Politikası” olarak da adlandırılan NATO’nun genişleme
süreci kapsamında, Kuzey Makedonya’nın İttifaka katılım süreci devam
etmektedir. NATO üyeliğine istekli diğer iki ülke ise Bosna-Hersek

42

ve Gürcistan’dır. İttifak’ın Açık Kapı Politikasını, istikrar ve güvenliği
yaymaya matuf stratejik bir araç olarak gören Türkiye, bilhassa
Balkanların Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir
şekilde savunmaktadır. Bu bağlamda, 2018 Brüksel Zirvesi sırasında
Bosna-Hersek’in Üyelik Eylem Planının (MAP) etkinleştirilmesi ve Kuzey
Makedonya’ya üyelik davetinde bulunulması açıkça desteklenmiştir.

Öte yandan NATO’nun geniş bir ortaklık mekanizması bulunmakta
olup, ortaklıklar istikrarın yayılması bakımından temel bir enstrümandır.
NATO’nun coğrafi (Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi, Akdeniz
Diyaloğu ve İstanbul İş Birliği Girişim, Küresel Ortaklar) ve tematik
ortaklık mekanizmaları (güçlendirilmiş fırsatlar ortakları, harekat
ortakları ve birlikte çalışabilirlik platformu) bulunmaktadır. Bu ortaklık
mekanizmalarının temel amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir:
> Danışmalarda bulunmak,
> Birlikte çalışabilirliği geliştirmek,
> Ortak Ülkelerin NATO misyon ve
harekatlarına desteğini sağlamak,
> Savunma reformuna ve savunma
kapasitesi inşasına yardımcı olmak.

aktif biçimde desteklemektedir. Bu bağlamda, Türkiye 6-7 Mayıs
2019 tarihlerinde Akdeniz Diyaloğu mekanizmasının kuruluşunun 25.
yıldönümü vesilesiyle Kuzey Atlantik Konseyinin Akdeniz Diyaloğu
ülkeleriyle ortak toplantısına Ankara’da ev sahipliği yapmıştır.
Sonuç olarak Türkiye, NATO ile özellikle Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey
Afrika ile Orta Doğu’daki ortakları arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve
NATO’nun Açık Kapı politikasının uygulanması bağlamında öncü rol
oynamaktadır.

Ayrıca NATO Ortak Ülkelerle,
> Terörizmle mücadele (kapasite inşası
suretiyle),
> Kitle imha silahlarının ve fırlatma
araçlarının yayılmasının önlenmesi,
> Siber tehditler, enerji güvenliği, deniz
alanı güvenliği ile deniz haydutluğuyla
mücadele gibi yeni güvenlik sınamalarına
mukabele,
> Sivil olağanüstü hal planlaması gibi
alanlarda tematik iş birliği yapmaktadır.
Türkiye, NATO’nun Ortak Ülkelerle
ilişkilerini geliştirmelerini, Ortak Ülkelerin
Müttefiklerle karşılıklı saygıya dayalı
iyi komşuluk ilişkileri izlemesi koşuluyla

Kuzey Atlantik Konseyinin Akdeniz Diyaloğu ülkeleriyle ortak toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın
ve Sayın Bakanımızın katılımlarıyla çekilen aile fotoğrafı (Ankara,6 Mayıs 2019).
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2.4.

NATO’NUN TÜRKİYE’YE KATKILARI

Türkiye, NATO’nun, Avrupa-Atlantik
coğrafyasında güvenlik ve istikrarın
korunmasındaki başat rolünün devamına
ve üyelerinin güvenliklerini ilgilendiren
konularda siyasi-askeri istişarelerde
bulundukları temel transatlantik forum
olma özelliğinin korunmasına önem
atfetmektedir. Nitekim, İttifakın temelinde
yer alan güvenliğin bölünmezliği,
Müttefik dayanışması, adil risk ve
külfet paylaşımı ile oydaşma ilkelerinin
gözetilmesini ve bunların muhafazasını
gerekli görmektedir.
Türkiye, kendisine yönelik muhtelif
tehditler nedeniyle Vaşington
Antlaşması’nın 4. Maddesine dayalı
olarak Kuzey Atlantik Konseyiyle
aşağıdaki gelişmeler için danışmalarda
bulunmuştur:
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10 ve 16 Şubat 2003

Irak’taki durum ışığında

26 Haziran 2012

Silahsız bir RF-4 keşif uçağımızın Suriye rejimince uluslararası hava sahasında düşürülmesi akabinde

3 Ekim 2012

Suriye rejimince Akçakale’ye açılan top ateşi ile 5 vatandaşımızın şehit olması akabinde

28 Temmuz 2015

DEAŞ’ın Suruç’taki terör saldırısı akabinde

Öte yandan, Türkiye aşağıdaki gelişmeler nedeniyle NATO’dan
destek talep etmiştir:

bulunmasını; Müttefiklerin ve SNMG-2’nin Doğu Akdeniz’deki tatbikatlara
katılımlarının artırılmasını içermektedir.

> “ACE Guard” Harekâtı (3 Ocak 1991–8 Mart 1991): Birinci Körfez Krizi
sırasında Türkiye’ye yönelik tehdide karşı NATO acil mukabele kuvveti
(ACE Mobile) ile İttifak hava savunma yetenekleri Türkiye’nin talebi
üzerine topraklarımızda konuşlandırılmıştır.

> NATO, askeri yeteneklerin geliştirilmesine ve ittifak üyelerinin
sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikiminden istifade edilmesine imkân
sunmaktadır. NATO, Türk Savunma Sanayinin geliştirilmesine, ortak
projeler vasıtasıyla katkı sağlamaktadır. NATO’nun eğitim kurumları,
eğitim ve tatbikat merkezleri, mükemmeliyet merkezlerindeki ferdi ve
toplu eğitimlere katılım sağlanmaktadır. NATO’nun bu imkânları,
askeri personelimizin ve birliklerimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesine
ve yeni yeteneklerin Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılmasına zemin
teşkil etmektedir.

> İkinci Körfez Krizi esnasında, Türkiye’ye yönelik tehdit nedeniyle
talebimiz üzerine 16 Şubat 2003 tarihli Konsey kararı uyarınca
Hollanda’ya ait üç adet Patriot bataryası topraklarımızda (Diyarbakır
ve Batman) konuşlandırılmıştır.
> 22 Haziran 2012’de silahsız bir RF-4 keşif uçağımızın
Akdeniz’de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından
düşürülmesi ve 2 Ekim 2012 tarihinde Akçakale’de 5
vatandaşımızın Suriye rejim güçlerince açılan ateşle şehit
olmasının ardından talebimiz üzerine 4 Aralık 2012 tarihli
Konsey kararıyla ülkemizin hava savunma yeteneklerini
desteklemek amacıyla Müttefiklere ait hava ve füze
savunması bataryaları Ocak 2013’ten itibaren topraklarımızda
konuşlandırılmaya başlanmıştır. Halihazırda İspanya’ya ait
bir Patriot bataryası Adana’da, İtalya’ya ait bir SAMP/T
bataryası ise Kahramanmaraş’ta konuşlu bulunmaktadır.
> Suriye’deki durum karşısında, Konsey 18 Aralık 2015
tarihinde Türkiye’ye Yönelik Uyarlanmış Güvence Tedbirleri
üzerinde mutabık kalmıştır. Bu tedbirler, NATO AWACS
uçaklarının ülkemizde konuşlanarak düzenli uçuşlar
gerçekleştirmesini; hava sahamızın korunması amacıyla bir
hava polisliği misyonu icra edilmesini; Doğu Akdeniz’de
istihbarat-gözetleme-keşif ve deniz devriye uçuşları
gerçekleştirilmesini; NATO Daimi Deniz Kuvvetlerinin
(SNMG-2), Doğu Akdeniz’deki Türk limanlarına ziyaretlerde
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2.5.

İŞ BİRLİĞİ VE YÜRÜTÜLEN PROJELER

2.5.1. Türkiye’nin Desteklediği İş Birlikleri
> Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’dan Ortak Ülkelerin askeri
ve savunma bağlantılı konularda NATO’yla bireysel temelde pratik
iş birliği yapmalarına olanak sağlayan Barış için Ortaklık Programı
(BİO) 1994 yılında başlatılmıştır.
Ortak Ülkelerin sivil ve askeri personelinin, BİO genel prensipleri
doğrultusunda eğitimi ve Ortakların NATO ile müşterek çalışabilirlik
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hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, 29 Haziran
1998 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde “Barış İçin Ortaklık
Eğitim Merkezi (BİOEM)” kurulmuştur. BİOEM, Müttefik ve Ortak
ülkeler ile Akdeniz Diyalogu ülkeleri personeline stratejik ve taktik
düzeyde kapsamlı eğitim vermektedir.
> 1997 yılında kurulan ve çok taraflı bir forum olan Avrupa
Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK), NATO üyeleri ile 21 Ortak Ülkeyi
bir araya getirmektedir.

> 1994’te oluşturulan Akdeniz Diyaloğu
girişimine NATO dışından yedi Akdeniz
ülkesi üyedir. Bunlar Cezayir, Mısır, İsrail,
Ürdün, Moritanya, Fas ve Tunus’tur. Bu
girişimin başlangıcı, Avrupa güvenliğinin
Akdeniz’in güvenliği ve istikrarıyla yakından
bağlantılı olduğu inancına dayanmaktadır.
Bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye,
kuruluşundan bu yana Akdeniz Diyalogunu
desteklemektedir. Avrupa güvenliğinin
Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı ile yakından
bağlantılı olduğu inancıyla Türkiye,
İttifak’ın, Akdeniz Diyalogunun NATO’nun
katma değer sağlayabileceği alanlarda
güçlendirilmesi hedefini paylaşmaktadır.
> NATO İstanbul İş Birliği Girişimi, Haziran
2004’de İstanbul’da düzenlenen NATO
Zirvesinde kurulmuştur. Girişim, Orta
Doğu ülkeleri ile NATO arasında güvenlik
alanında iş birliği geliştirerek, bölgesel
ve küresel güvenliğe uzun vadede katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. Günümüze
kadar Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik
Arap Emirlikleri katılmışlardır. Suudi
Arabistan ve Umman ise ilgi duymaktadır.
Girişim esas olarak, terörizme ve kitle
imha silahlarına karşı tavır sergileyen
bütün Orta Doğu ülkelerinin ilgisine açık
bir politika izlemektedir. Türkiye, “İstanbul
İş Birliği Girişimi”ni çok güçlü şekilde
desteklemektedir.

2.5.2 Ortak Yürütülen Projeler
2.5.2.1. Askeri Boyutlu Projeler
25 Milyon Avro ve üzeri maliyeti bulunan ve NATO’nun kaynak sağladığı projeler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
>
>
>
>

Patlamamış Mühimmat Temizliği Projesi
Havadan Elektronik Taarruz Uçağı (Airborne Electronic Attack – AEA)
İnsansız Deniz Sistemleri (Maritime Unmanned Systems – MUA)
Çok Maksatlı Deniz Uçağı (Maritime Multimission Aircraft - M3A)
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Tamamlanan Altyapı Faaliyetleri
İşin Adı
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Bitiş Tarihi

Diyarbakır Havaalanı F-16 Uçak Tesisleri

1989

Konya Havaalanı Pist ve Paralel Taksiyolu İnşaatı

1992

Diyarbakır ARS Tesisleri İnşaatı

1994

İncirlik Silah Depolama Güvenlik Sisteminin Artırılması

1994

Hava Komuta ve Kontrol Sistemi (ACCS) Eskişehir ARS Projesi

1994

Elazığ-Diyarbakır Akaryakıt Boru Hattı İnşaatı

1996

Mersin Ağalar Limanı Cephane İskelesi İnşaatı

1998

Gölcük Deprem Hasarları İnşaatları

2000

Antalya T.Ç. ile H/A Arasına 10’’ Akar.Bor.Hat.Yap

2016

İleri Mevzi Depolama Tesisleri

1976

Elazığ-Muş Pompa İstasyonu İnşaatı

1980

Antalya-İzmit Dizelizasyon İnşaatı

1980

Ataş Osmaniye Tank Çiftlikleri

1980

Doğu Anadolu Dizelizasyon I.Aşama İnş.

1985

Doğu Anadolu Dizelizasyon II.Aşama İnş.

1986

Bartın’a 3D Radar Temini ve Tesisleri

1986

Arifiye-Çorlu Boru Hattı Modernizasyonu

1986

2’nci ve 3’üncü Ordu Seyya.Muh.Sis.Elk.Kısmı

1986

Devam Eden Altyapı Faaliyetleri

Doğu Anadolu Dizelizasyon II.Aşama İnş.

1987

İşin Adı

Batman Havaalanı Ana Harekât Tesisi

1987

İncirlik Havaalanı Golf Loop Taksiyolu ve Uçak Park Apronlarının Yenilenmesi

Balıkesir Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1987

Konya Havaalanı FOB Uçak Park Sahası Rest.

İncirlik Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1987

Erhaç Havaalanı Taksiyollarının Yenilenmesi ve Uçak Park Sahaları Yapılması

Bandırma Havaalanı F-16 Uçak Tesisleri

1988

Konya Havaalanı Ana Pist Restorasyonu

Saros-Çorlu Akr.Boru Hattı II Aşama İnş.

1989

Aksaz Deniz Üssü Rıhtım,İskeleler ve Yardımcı Tesisler

Balıkesir Havaalanı F-16 Uçak Tesisleri

1989

Gölcük Deniz Üssü İki Adet Denizaltı İskelesi ve Rıhtım İnşaatı ile Sahil Kolaylık Tesisleri

Akhisar Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1989

Çiğli Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1989

Ayancık Hava Savunma Radarlarının Değiştirilmesi

1989

Anamur’a 3D Radar Temini ve Tesisleri

1989

Balıkesir Havaalanı F-16 Uçak Tesisleri

1989

Batman Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1989

Merzifon Havaalanı Uçak Sığınakları İnşaatı

1989

Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (CEPC)

2.5.2.2. Sivil Boyutlu İş Birlikleri
> Afganistan’da Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığında görev
yapmak üzere 2015 yılından itibaren altı aylık sürelerde “Cinsiyet Danışmanı
(Gender Advisor)” kadrosuna kadın memur görevlendirilmesi yapılmakta,
Sivas’ta Afgan kadın polislere eğitim katkısı verilmektedir.
> Türkiye, Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Barış İçin Ortaklık
Eğitim Merkezi (BİOEM) ile ittifak üyelerine ve ortaklık ülkelerine kurs, seminer
vb. eğitim faaliyetleri icra etmekte, bölge ile olan yakın kültürel ilişkisi ve
tarihsel derinliği ile NATO’nun bölgeyi doğru okuması ve anlamasında önemli
katkı sağlamaktadır.
> NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (CEPC), sivil olağanüstü hal
planlaması ve afet yardımı konularında Kuzey Atlantik Konseyi’ne bağlı üst
düzeyli politika ve danışmanlık birimi olarak görev yapmakta; bu çerçevede
kendisine bağlı planlama kurulları ve komitelerin yürüttüğü faaliyetlerin
eşgüdümünü sağlamaktadır.
Ülkemiz, NATO’nun sivil olağanüstü hal planlaması faaliyetleri kapsamında
NATO’nun sivil (gayrı-askeri) yeteneklerinin desteklenmesine uzman katkısı ve
kavramsal katkılar sağlamaktadır.
Yandaki tablo, kendi görev alanlarına giren konularda CEPC’ye bağlı
planlama gruplarındaki toplantılara düzenli olarak iştirak eden Bakanlık,
Kurum ve Kuruluşları göstermektedir.

Grup

İlgili Bakanlık - Kurum

CEPC/CPG: Sivillerin
Korunması Grubu

Milli Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği (MGK) Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı
(AF AD)

CEPC/TG: Taşımacılık Grubu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği

CEPC/JHAFG: Müşterek Sağlık,
Tarım ve Gıda Grubu

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, MGK Genel
Sekreterliği

CEPC/IRCSG: Sınai Kaynaklar
ve Haberleşme Grubu

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, MGK
Genel Sekreterliği

CEPC/EADRCC: Avrupa
Atlantik, Afetle Mücadele
Eşgüdüm Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, MGK
Genel Sekreterliği, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD)

CEPC/KBRN: Kimyasal
Biyolojik Radyasyon ve
Nükleer Savunma

Milli Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, MGK
Genel Sekreterliği, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD)
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CEPC Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlere Örnekler
Kuzey Atlantik Antlaşması gereğince; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce,
NATO tarafından yapılacak harekât, tatbikat ve eğitimler kapsamında,
Türkiye üzerinden Ortadoğu, Kafkas Ülkeleri ve Avrupa Ülkelerine intikal
edecek NATO askeri unsurları ile insani yardım ve göç amaçlı unsurların
demiryolu ile taşınmasına yönelik olarak;
1 ) Demiryolu ve
intermodal taşıma
koridorları belirlenmiştir.
2 ) Bakü – Tiflis – Kars
Demiryolu hattı ile
Marmaray Projesinin
tamamlanarak işletmeye
açılması ile Asya,
Avrupa ve Afrika
arasında yeni ulaşım
koridorları oluşmuştur.
3 ) Demiryolu sınır
geçişlerinde süreçlerin
kısaltılması sağlanmıştır.
4 ) Demiryolunun
kullanımında ev sahibi
ülke desteği verilmesi
planlanmıştır.
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Sivil İmkan Kabiliyetin Kullanıldığı
Bazı Faaliyetler
Türkiye’nin NATO ile iş birliği yaptığı ve sivil
imkan kabiliyetlerin kullanıldığı bazı faaliyetler
aşağıda özetlenmiştir.
Pakistan Depremi
> Pakistan’da 8 Ekim 2005 tarihinde meydana
gelen depreme NATO ve Avrupa Atlantik
Ortaklık Konseyi (AAOK) ülkeleri müdahil
olmuş ve Pakistan’a yardımda bulunmuşlardır.
> Depremde, 73.000 kişi ölmüş, 70.000 kişi
yaralanmış ve yaklaşık 4 milyon insan evsiz
kalmıştır.
> 42 AAOK ülkesi Pakistan depremine
yardımda bulunmuştur.
> Türkiye, Pakistan’a bir adet sahra hastanesi,
toplam 56 kişiden oluşan 3 ayrı sağlık ekibi,
3 cankurtaran, bir adet kamyon, 52 kişi ve 3
köpekten oluşan arama kurtarma ekibi ile bol
miktarda çadır, yiyecek, ilaç, battaniye gibi
yardım malzemesi göndermiştir. Malzemelerin
taşınması için ise iki adet C-130 tipi nakliye
uçağı görevlendirmiştir. Türkiye’nin yaptığı
yardımların mali değeri 115 milyon Doları
bulmuştur. Bu miktarda yardımla Türkiye,
Pakistan’a en fazla yardımda bulunan
ülkelerden biri olmuştur.
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Libya’dan Sivillerin Tahliyesi (2011)
> 2011 yılındaki NATO’nun Libya
harekatının ardından Libya’da mahsur
kalan sivillerin tahliyesi denizden ve
karadan yapılmıştır. Denizden yapılan
tahliyede İskenderun gemisi (askeri), THY
Airbus 330 (Çanakkale) uçağı ilk etapta
kullanılmıştır. Sadece Türk vatandaşları
değil istekli diğer ülke vatandaşlarının da
tahliyesi sağlanmıştır.
Afganistan’dan Geri İntikal (2012-2013)
> ISAF unsurlarının önemli bir kısmı
geri intikal harekâtını Trabzon Limanı ve
Trabzon Havaalanı üzerinden yapmıştır.
> Harekâtta sivil Türk Bandıralı gemiler
de kullanılmıştır. (Ayşenaz gemisi-sivil yük
gemisi)
Japonya Depremi ve Tsunami (2011)
> Japonya’da meydana gelen deprem
afetine gerek EADRCC koordinasyonuyla
gerekse münferiden, 52 ton yardım
malzemesi sağlanmış,
> Yardımlar THY kargo uçağı ile
Japonya’ya intikal ettirilmiş,
> Arama kurtarma faaliyetlerine ekipler
ile iştirak edilmiştir. (AFAD 24 kişi, TAEK 1,
Sağlık Bakanlığı 5,)
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Nato Desteği Kapsamında Ukrayna’ya Sağlanan Yardımlar (2015-)
1
2
3
4
5

)
)
)
)
)

Komuta, Kontrol, İletişim Teknolojileri kapsamında uzman desteği,
Lojistik ve Standardizasyon (Uzman prs. ile teçhizat ve donanım)
Siber Savunma (uzman personel desteği)
Tıbbi rehabilitasyon (Dr., uzman personel,sahra hastanesi teçhizat ve donanım)
Sahra Hastanesi

2.5.3. WeareNATO İletişim
Kampanyası
NATO Uluslararası Yazmanlığı Kamu
Diplomasisi Birimi (PDD)’nin teknik yardımı ile,
stratejik önceliklere odaklanmak amacıyla
çok yıllı ve kapsamlı yürütülen üç iletişim
kampanyasından biri olan ve NATO ve
NATO’nun küresel güvenlikteki rolü ve
faaliyetleri hakkında üye ülke kamuoylarında
farkındalık oluşturmayı amaçlayan
“WeAreNATO” kampanyasına İletişim
Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye de
dahil olmuştur.
Türkiye, NATO Kamu Diplomasisi Birimi
(PDD) tarafından 18-19 Temmuz 2019
tarihlerinde NATO Karargâhı’nda düzenlenen
WeAreNATO İletişim Kampanyası Birinci Yıllık
Konferansı”na katılım sağlamıştır.
Kampanya kapsamında OASIS modeline
dayalı bir “Ulusal Kampanya Planı”nın
oluşturulması süreci ve lansman videosu
senaryo metni hazırlıkları devam etmektedir.
Sağda #WeAreNATO hashtagiyle NATO’nun
resmi twitter adresinden paylaşılan ve Türk
Deniz Kuvvetlerinde kurtarma dalgıçlığı
yapan Mert Çeltek’in hikayesini anlatan kısa
videodan birkaç kare yer almaktadır.
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2.5.4. Nato Projelerinde Türk Özel Sektörünün Katkısı
> Türkiye, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenlik ve
işletme sorumluluğunu da dört yıldır üstlenmektedir.
> HAVELSAN, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile iş birliği anlaşması
imzalayarak, teşkilatın teknoloji ihalelerinde teklif verebilecek firmalar arasına girmiştir.
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3

TÜRKİYE’NİN VE
DİĞER ÜYE ÜLKELERİN
NATO’YA BAKIŞI
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Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu güç
mücadelesi stratejilerine göre kurulan ve
yapısı bu mücadeleye göre belirlenen NATO,
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile yeniden
yapılanmak ve yeni misyonlar yüklenmek
zorunda kalmıştır. Soğuk Savaş sonrasında
dağılan SSCB’nin ardından ortaya çıkan
etnik sorunlar, bölgesel çatışmalar, nükleer/
konvansiyonel silahların kontrol altına alınması
ve uluslararası terörizm gibi problemler
NATO’nun yeniden yapılanması ve yeni
misyonlarının belirleyicisi olmuştur.
Bu kapsamda NATO birimleri 1992
yılından itibaren Balkanlardan Aden
Körfezine, Afrika’dan Afganistan’a
geniş bir bölgede insani yardımdan kriz
yönetimine kadar geniş bir yelpazede
görev yapmaya başlamıştır. Böylece
NATO sadece üyelerinin güvenliğine
hizmet etmenin ötesine geçerek küresel
sorunlarla ilgilenen bir güvenlik örgütüne
dönüşmüştür. NATO bu dönüşümü “iş
birliği” ve “ortaklık” kavramları etrafında
gerçekleştirmiş ve örgütün yeni kimliği
şekillenmiştir. Bu dönüşümle NATO öncelikli
ilgi alanı olan Avrupa-Atlantik Bölgesi’ni
aşmış ve Soğuk Savaş sonrası dönemde
Akdeniz ve Körfez bölgeleri başta olmak
üzere dünyanın dört bir tarafında üye
olmayan ülkelerle kapsamlı bir iş birliği ve
ortaklık ağı kurmayı başarmıştır.
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NATO’nun yeni misyonu ve dönüşüm
süreci, farklı politika alanları ve geliştirdiği
iş birliklerine dair üye ülkeler nezdinde
farklı görüşlerin ve fikir ayrılıklarının ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Özellikle ABD
Başkanı Donald Trump’ın savunma bütçesine
ayırdıkları paylar üzerinden üye devletlere
yönelttiği eleştiriler ve Fransa Cumhurbaşkanı
Macron’un “NATO’nun beyin ölümü
gerçekleşti” şeklindeki açıklamaları NATO’nun
varlığı, misyonu ve geleceği açısından görüş
ayrılıklarının derinleştiğini göstermektedir. Bu
eleştiriler ve açıklamalar Avrupalı devletlerin
güvenlik kaygıları yaşamalarına ve kurumsal
mekanizmalara güvenin azalmasına yol
açmaktadır. Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in 2017 NATO zirvesinin ardından
Münih’te düzenlediği seçim mitinginde
Avrupa’nın güvenliğine yönelik yaptığı
“Avrupa sırtını ABD ve İngiltere’ye dayamayı
artık bırakmalı ve Avrupa olarak artık kendi
kaderini belirlemek için kendisi savaşmalı.
Biz Avrupalıların kendi kaderimizi kendi
elimize almamız gerekiyor” açıklaması da
Avrupalı devletlerin NATO’ya yönelik güvenlik
kaygılarını belirgin olarak göstermiştir.
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3.1.

DEVLET LİDERLERİNİN VE ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNİN
NATO HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

NATO içerisindeki ana tartışma konuları üzerinden üyelerin NATO
hakkındaki olumsuz ve eleştirel görüşleri aşağıda derlenmiştir.

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron:
> “Şu anda deneyimlediğimiz
şey NATO’nun beyin ölümü.
Avrupa “bir uçurumun
kenarında” duruyor ve
jeopolitik bir güç olarak
stratejik bir şekilde kendisini
düşünmeye başlaması
gerekir; yoksa artık
kaderimizin kontrolünü
elimizde tutmayacağız.”
The Economist, 07.11.2019

> “Son birkaç gün
içinde olanları, Batı’nın ve
NATO’nun bölgedeki ciddi
bir hatası olarak görüyorum
ve bu da uzun vadede
tarafımızdan korunduğunu
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düşünerek yanımızda olacak
ortaklar bulma konusunda
güvenilirliğimizi zayıflatıyor.
Bu durum NATO’nun işleyişine
ilişkin soru işaretleri yaratıyor.”
Avrupa Birliği (AB) Liderler
Zirvesi (Brüksel), 18.10.2019

Almanya Başbakanı
Angela Merkel:
> “Avrupa sırtını ABD ve
İngiltere’ye dayamayı artık
bırakmalı ve Avrupa olarak
artık kendi kaderini belirlemek
için kendisi savaşmalı. Biz
Avrupalıların kendi kaderimizi
kendi elimize almamız
gerekiyor.”
CDU Seçim Mitingi (Münih),
29.05.2017

ABD Başkanı Donald Trump:
> “Almanya Rusya’ya gaz
ve enerji için milyarlarca dolar
ödüyorsa NATO ne işe yarıyor?”
“Neden 29 ülkeden taahhütlerini
yerine getiren sadece 5’i? ABD,
Avrupa’nın korunması için para
ödüyor, ardından Ticarette
milyarlarca dolar kaybediyor.
Hemen GSYİH’nın %2’sini
ödemek zorunda, 2025 yılına
kadar değil.”
Brüksel NATO Zirvesi, 11.07.2018

> “İsteğim üzerine, geçen yıl
ziyaretimden beri NATO ülkeleri
tarafından fazladan milyarlarca
dolar harcanıyor, ancak bu
yeterli değil. ABD çok fazla
para harcıyor. Avrupa’nın
sınırları KÖTÜ! Rusya’ya boru
hattı için milyarlarca dolar
verilmesi kabul edilemez!”
Brüksel NATO Zirvesi, 11.07.2018

> “NATO üyelerinden
ekonomik çıktının % 2’sini
savunmaya adamaları
bekleniyor, ancak Almanya
yetersiz kalıyor ve ittifak
kriterine ulaşmak için net bir
planı yok. % 1’e yakın para
ödüyorlar, bu çok büyük
haksızlık.”
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo:
> “Eğer ülkeler NATO’ya
ihtiyaç duyduğu kaynakları
sağlamadan güvenlik yardımı
alabileceklerine inanıyorlarsa,
taahhütlerini yerine
getirmiyorlarsa, NATO’nun
etkisiz kalması veya hükümsüz
hale gelmesi riski vardır.”
Almanya Ziyareti, 08.11.2019

Macaristan Başbakanı
Viktor Orbán:
> “Macaristan bir NATO
ve AB üyesi ve öyle kalacak,
ancak bu, bazı konularda
Rusya ile iş birliği içinde
olmamıza engel teşkil etmiyor.”
Figyelo Dergisi, 14.02.2019

Macaristan Dışişleri Bakanı
Peter Szijjarto:
> “ABD hükümeti, gaz alım
kaynaklarını çeşitlendirmesi
için Macaristan’ı en yüksek
sesle teşvik edenlerden
biridir ancak bu dostlara
bağlıdır: Avusturyalı dostlara,
Hırvat dostlara ve Amerikalı
dostlara, NATO veya AB
üyelerine. Şimdiye kadar
hiçbiri çeşitlendirmemize
yardımcı olmak için gereken
adımı atmadı. Rusya ile ilişki
şeffaf. Macaristan, doğu
ile iletişim hatlarını açık
tutan ‘güvenilir’ bir NATO
müttefikidir.”
Enerji Güvenlik Forumu,
Belgrad, 03.06.2019

İzlanda Başbakanı
Katrín Jakobsdóttir:
> “Partim konum itibariyle
İzlanda’nın NATO üyeliğine
karşıdır. Ancak, İzlanda’da
NATO üyeliğimizi destekleyen
güçlü bir çoğunluğun
olduğunu biliyoruz, fakat

örneğin İzlanda’da sürekli
bir askeri varlığın olması
fikrini desteklemiyoruz. Askeri
varlığın arttığını biliyoruz.
Hükümetimin, ulusal güvenlik
politikasına dayanan konumu,
İzlanda’nın NATO üyesi
olarak kalacağı yönündedir.

Kişisel görüşüm NATO’yu terk
etmemiz gerektiği yönünde,
bu yüzden Kuzey Atlantik’in
askerileştirilmesinin herhangi
bir şekilde artması konusuna
eleştirel bakıyorum.”
ArcticToday, 02.11.2018
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Farklı zamanlarda gerek ABD’den gerekse Avrupalı
devletlerden gelen NATO hakkında eleştirel söylemlerin
aksine Türkiye, NATO’yu savunma ve güvenlik
politikasının ana eksenine oturtmuş ve diğer
Müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması
yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine
getirmiştir. Ayrıca Türkiye ülke olarak NATO’nun
Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlik ve istikrarın
korunmasındaki başat rolünün devamı ile üyelerinin
güvenliklerini ilgilendiren konularda siyasi-askeri
istişarelerde müttefiklik ruhunun korunmasını
önemsemiş ve hali hazırda da NATO’nun temsil ettiği
dayanışma ve kolektif güvenlik olgusunu benimseyerek
buna uygun adımları her zaman desteklemiştir.

60

3.2.

NATO ÜYESİ ÜLKELERİN DEVLET LİDERLERİ VE ÜST DÜZEY
YETKİLİLERİNİN BARIŞ PINARI HAREKÂTI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin İttifak’ın
istikrarına yönelik terörizm
başta olmak üzere tüm
tehditlerle mücadele
etmek için benimsediği
iş birliği anlayışı ve
kararlı tutumuna rağmen,
İttifak üyesi ülkeler
Türkiye’nin kendi sınırlarını
korumak ve Suriye’nin
kuzeyinde oluşturulmak
istenen terör koridorunu
ortadan kaldırmak
için yürüttüğü Barış
Pınarı Harekâtına ilişkin
olumsuz açıklamalarda
bulunmuşlardır.
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Bu açıklamalarla üye ülkeler Vaşington Antlaşması’nın
5. maddesinde belirtilen bir ülkeye yapılan saldırının tüm
üyelere yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğini
öngören kolektif savunma ilkesini hiçe saymışlardır. Türkiye’nin
güney sınırının aynı zamanda NATO’nun güney sınırı
olduğu gerçeğini görmezden gelen bu talihsiz açıklamalar
İttifak ruhunu da zedelemektedir.
Türkiye terörle mücadelesini NATO’nun “demokrasi, bireysel
özgürlük ve hukukun üstünlüğü” ilkeleri temelinde ve
“bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesi” kapsamında
yürütmektedir. Terörizmle mücadele konusunda
Müttefiklerle iş birliğine açık olan Türkiye, İttifak
içerisinde PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere birden
çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak sahada göğüs
göğüse mücadele eden tek ülkedir.
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Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ve terörle mücadeledeki çok
önemli katkılarını görmezden gelerek, NATO üyesi ülkelerin
devlet liderleri ve üst düzey yetkililerinin Barış Pınarı Harekâtı
hakkındaki olumsuz açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

ABD Başkanı
Donald Trump:
> “Üç seçeneğimiz var:
Ya ordumuzu göndermek, ya
Türkiye’yi yaptırımlarla vurmak
ya da Türkler ve Kürtler
arasında arabulucu olmak”
> “Bir NATO ülkesi olan
Türkiye bu sabah Suriye’yi
işgal etti. ABD bu saldırıyı
desteklemiyor ve bu
operasyonun kötü bir fikir
olduğunu da Türkiye’ye iletti”.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo:
> “Türkiye’nin operasyonu
devam ederse, felaket
düzeyinde sonuçlar doğurma
potansiyeli olan ve giderek
büyüyen insani krizi daha
da derinleştirecek. Yeni
Başkanlık Kararnamesi altında

başka yaptırımlara maruz
kalmamak adında Türkiye,
Suriye’nin kuzeydoğusundaki
tek taraflı saldırısını bir an
önce durdurmalı ve Suriye’nin
kuzeydoğusunda güvenliğin
sağlanması konusunda ABD
ile diyalog sürecine geri
dönmelidir.”
ABD Savunma Bakanı
Mark Esper:
> “Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan ABD ile uluslararası
toplumun muhalefeti ve
tekrarladığı uyarılarına
rağmen Suriye’nin kuzeyine
tek taraflı işgal emri
verdi. Bu, geniş çaplı can
kayıpları, sığınmacılar, yıkım,
emniyetsizlik ve ABD askeri
güçlerine büyüyen tehditle
sonuçlandı. Türkiye’nin
sorumsuz eylemleri nedeniyle

Suriye’nin kuzeyinde ABD
güçlerinin karşılaştığı risk
kabul edilemez bir düzeye
ulaşmıştır. Aynı zamanda
daha geniş çaplı bir
çatışmanın içine çekilme
riskiyle karşı karşıyayız.
Dolayısıyla ABD Başkanı’nın
talimatıyla Savunma Bakanlığı
ABD askeri personelini
Suriye’nin kuzeyinden planlı
şekilde çekmektedir. “
> “Türkiye’nin operasyonu
çok sayıda tehlikeli DEAŞ’lının
serbest kalmasına yol açtı.
(...) DEAŞ’ın yeniden ortaya
çıkması olasılığı, olası savaş
suçları ve insani kriz dâhil
operasyonun sonuçlarının
sorumluluğu tamamen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
aittir. (...) Önümüzdeki hafta
NATO’da müttefiklerimize
toplu ve bireysel diplomatikekonomik önlemler alma
yönünde çağrı yapacağım.”

ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin:
> “Başkan Donald Trump
yetkilileri Türkiye’yi hedef alan
“oldukça kayda değer” yeni
yaptırımlarla ilgili bir tasarı
hazırlanması talimatı verdi
ve bankalar haberdar edildi.
Bunlar çok güçlü yaptırımlar,
umarım bunları kullanmak
zorunda kalmayız, ancak
kalırsak işte o zaman Türk
ekonomisinin fişini çekebiliriz.”
Fransa, Almanya, İngiltere,
Belçika ve Polonya:
> BM Güvenlik Konseyi’nin
düzenlediği acil toplantının
ardından yaptıkları ortak
açıklamada, “Türkiye’nin tek
taraflı düzenlediği askeri
operasyona son vermesi
çağrısında bulunuyoruz; bu
operasyonun Türkiye’nin
güvenlik endişelerine yanıt
vereceğini düşünmüyoruz”

> “Bu operasyonla TürkAmerikan ilişkilerine daha
şimdiden büyük bir zarar
verildi.”
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Fransa Cumhurbaşkanı
Emanuel Macron:
> “Suriye’deki tek taraflı
operasyonu güçlü bir şekilde
kınıyorum. Türkiye’nin buna
en kısa zamanda bir son
vermesini talep ediyorum.
Türkiye, uluslararası toplumun
Suriye’deki önceliğinin DEAŞ
ve terörizmle mücadele
etmek olduğunu unutuyor.
Türkiye milyonlarca kişiyi
etkileyebilecek bir insani
sorun yaratmak üzere. Bu da
DEAŞ’ın tekrardan bir halifelik
kurmasını sağlar.”
> “(Kuzey Suriye) Türkiye’nin
nereye gitmek istediğini
görmeye çalışmamız ve
daha makul bir pozisyona
dönmesini sağlamamız lazım.
Bugün bölgede gördüğüm
gerçeklik, güç uygulayarak
kazanan konuma gelen
ülkelerin Türkiye, Rusya ve
İran olduğu. Bunun Avrupa ve
ABD için en iyi stratejik durum
olduğundan emin değilim.
Türklerin şu an yapmakta
olduğu şeyleri yapmak delilik.”
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> “ABD ile NATO müttefikleri
arasında stratejik karar alma
süreçlerinde hiçbir şekilde
koordinasyon yok. Hiç. Aynı
zamanda bir diğer NATO
üyesi Türkiye’nin, çıkarlarımızın
söz konusu olduğu bir
bölgede, koordinasyonsuz
saldırgan eylemleri var.
Ama 5’inci madde yarın
ne ifade edecek? Eğer
Beşar Esad rejimi Türkiye’ye
misilleme yapmaya kalkarsa
buna dâhil olacak mıyız?
Bu kritik bir soru. Trump’ın
ABD’nin Suriye’deki Kürt
müttefiklerini terk etmesi bunu
güçlendirmekle kalmadı, Aynı
zamanda NATO’yu zayıflattı.”

Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian:
> “Harekât, DEAŞ ile
mücadele koalisyonunun
güvenliğini ve insani yardım
çabalarını tehlikeye atıyor
ve Avrupalıların güvenliği
için bir risk”
> “Bu taarruz ciddi insani
tahribata yol açacak. Fransa,
bu toplantıdan ... taarruzun
sona ermesi için özel bir
talepte bulunulmasını ...
Türkiye’ye silah ihracatına karşı
sağlam bir pozisyon alınmasını
... ve ABD’nin (DEAŞ’a karşı)
uluslararası koalisyon toplantısı
düzenlemesini bekliyor.”
Fransa Savunma Bakanı
Florence Parly:
> “(Bu) Kürtlerin güvenliği için
tehlikelidir. Tehlikeli çünkü beş
yıldır savaşmakta olduğumuz
İslam Devletine fayda
sağlıyor. Durmalı.”

Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas:
> “Suriye’nin kuzeyine
yönelik harekâtın devletler
hukuku açısından meşru
ya da meşruiyete uygun
olduğuna inanmıyorum.
Bu tür bir işgalin devletler
hukukunda bir dayanağı
yoksa söz konusu işgal o
zaman devletler hukukuyla
da uyumlu değildir. Ateşkesin
sadece beş gün süreyle değil
daha uzun sürmesi ve işgalin
sona ermesi için elimizden
geleni yapacağız. Suriyeli
mültecilerin kendi istekleri
dışında oluşturulmaya çalışılan
güvenli bölgeye götürülmeleri
konusunda Türkiye ile diyalog
kurmak gerekli.”

> “Türkiye’nin adımları
bölgeyi daha istikrarsız
hale getirme ve DEAŞ’ın
tekrar ortaya çıkmasına
yol açma riski taşıyor.
Türkiye’nin harekâtı yeni bir
insani felakete ve sığınmacı
dalgasına yol açabilir.
Türkiye’yi bu operasyonu
sonlandırmaya ve güvenlik
çıkarlarını barışçıl yollarla
sağlamaya davet ediyoruz.”
> “(Barış Pınarı) Şu anda
Ankara ile fikir ayrılıkları mevcut,
ancak NATO’da da önemli
bir partner olan Türkiye’nin
Avrupa’dan uzaklaşmaması
bizim çıkarımızadır.”
> “Bu savaşa destek olmak
istemiyoruz ve silahların
kullanılmasını istemiyoruz.”

Almanya Savunma
Bakanı Annegret Kramp
Karrenbauer:
> “ABD’nin Kuzey Suriye’den
çekilmesi ve Kürt kuvvetlerini
geride bırakması NATO için
uzun süreli ‘yıkıcı’ bir gelişme
olacaktır. Bu, dünyadaki
en güçlü ittifak ortağımızın
güvenilirliği konusunda
gerçek bir soruyu ortaya
koyuyor. (Türkiye’nin K.Suriye
operasyonları için) komşu bir
ülkenin sınırını zorla ihlal eden
bir NATO üyesi ‘savaş sonrası
düzenin temelini tehlikeye
atmaktadır’.”
> “Türkiye’nin operasyondan
vazgeçmesini ve NATO
müttefikimiz Türkiye’den,
bölgede istikrar sağlanması
için elinden gelen her şeyi
yapmasını ve istikrarsızlık
getirecek her türlü faaliyetten
uzak durmasının bekliyorum.
Almanya, Irak’ın kuzeyindeki
Kürtlere destek vermeye
devam edecektir.”

Almanya’da Koalisyon
Ortağı SPD’nin Meclis Grup
Başkanı Rolf Mützenich:
> “Türkiye’nin NATO üyeliği
sorgulanmalı”
Hollanda Dışişleri Bakanı
Stef Blok:
> “Hollanda, Kuzeydoğu
Suriye’deki Türk taarruzunu
kınıyor. Türkiye Büyükelçisi’ni
çağırdım. Türkiye’ye seçtikleri
yolda devam etmeme
çağrısında bulunuyorum.”
> “Türkiye’ye seçtiği yolu
izlememesi çağrısında
bulunuyorum. Hiç kimse
potansiyel olarak korkunç
insani sonuçlardan yarar
sağlayamaz. Operasyon yeni
mülteci akınlarını tetikleyebilir
ve DEAŞ ile mücadeleye
ve bölgedeki istikrara zarar
verebilir.”

Hollanda Dış Ticaret
ve Kalkınma Bakanı
Sigrid Kaag:
> “Kuzeydoğu Suriye’de
kullanılmayacağına yönelik
net kanıtlar olmadığı sürece
Türkiye’ye tüm silah satışı
lisansları reddedilecek.”
İspanya Savunma Bakan
Vekili Margarita Robles:
> “(Türkiye’ye) İnsanlarla
yani sığınmacılarla jeopolitik
bağlamda oynanması kabul
edilemez. İspanya, AB
kapsamında alınan toplu
kararlara her zaman bağlı
kalacak.”
İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte:
> “AB Türkiye’nin “şantajına”
boyun eğmemeli ve
operasyon derhal son
bulmalıdır.”
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İtalya Dışişleri Bakanı
Luigi Di Maio:
> “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde
düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı
Avrupa’nın güvenliği için tehdit
oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu
saldırganlığı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor
ve sadece İtalya’nın değil, tüm
Avrupa’nın güvenliği için tehdit
oluşturuyor. Zira bölgede bulunan ve
Kürtlere yenilen yabancı militanlar,
özgür olmak için risk alıyor. Hatta
bazıları hâlihazırda özgürlüğüne
kavuştu, çünkü Kürtlerin cezaevlerinde
bulunuyorlardı.”
> “İtalya, Ankara’nın girişimini
kınamaktadır ve bu nedenle Türk
büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı’na
çağrılması için talimat verdim.”
> “Hükümet olarak, Türkiye’nin saldırı
girişiminin kabul edilemez olduğunu
düşünüyor ve bunu kınıyoruz. Çünkü
geçmişte askeri eylemler her zaman
daha fazla teröre yol açtı. Güç
kullanımının son yıllarda trajedi yaşayan
Suriyelilerin yaşamını tehlikeye atmaya
devam etmesi nedeniyle operasyonun
derhal durdurulmasını istiyor ve kesinlikle
kabul edilemez buluyoruz.”
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Kanada Dışişleri Bakanı
Chrystia Freeland:
> “Kanada Türkiye’nin
Suriye’ye saldırısını sert şekilde
kınıyor. Sivillerin korunması
ve tüm taraflara uluslararası
hukukun yükümlülüklerine
uyma çağrısında
bulunuyoruz.”
> “Kanada, Türkiye’nin
bugün Suriye’ye yaptığı
askeri saldırıyı kesin olarak
kınamaktadır. Bu tek taraflı
eylem hâlihazırda kırılgan
bir bölgenin istikrarının zarar
görmesine, insani durumun
ağırlaşmasına ve Türkiye’nin
üyesi olduğu DEAŞ’e karşı
Küresel Koalisyonun kaydettiği
ilerlemenin etkisiz hale
gelmesine neden oluyor.”

Danimarka Dışişleri Bakanı
Jeppe Kofod:
> “Türkiye’nin Suriye’deki
askeri operasyonundan derin
endişe duyuyoruz. Bence bu
pişman olunacak yanlış bir
karar. Bunun hem siviller hem
de DEAŞ’a karşı mücadeleye
ciddi etkisi oluyor. Türkiye
itidalli davranmalı.”
Yunanistan Dışişleri Bakanı
Kiryakos Mitsotakis:
> “Misyonun güney Ege’ye
genişletilmesini istiyoruz,
böylece ülkemizin deniz
sınırlarının tamamını
koruyabiliriz. Kıbrıs’ın deniz
yetki alanında ‘Türkiye’nin
yasadışı eylemleri’ hakkında
Stoltenberg’e bilgi vermiştim.
Bu hareketler uluslararası
hukuku büyük ölçüde ihlal
ediyor, gerginlik yaratıyor ve
BM’nin Kıbrıs müzakerelerini
yeniden başlatma
konusundaki ilkelerini
baltalıyor.”

Norveç Başbakanı
Erna Solberg:
> “Türkiye’yi derhal
operasyonu durdurmaya ve
uluslararası hukuka saygı
göstermeye çağırıyoruz.
Sanırım verebileceğimiz en
önemli mesaj bu. Savaşı
durdurmalılar.”
Norveç Dışişleri Bakanı
Ine Eriksen Soreide:
> “Durumun karmaşık
olduğunu ve sürekli değiştiğini
göz önüne alırsak, dışişleri
bakanlığı bir önlem olarak
Türkiye’ye savunma ya da
farklı amaçlı kullanımlar için
yeni ihracat taleplerine yanıt
vermeme kararı aldı.”
> “Kuzeydoğu Suriye’deki
tek taraflı Türk askeri
harekâtı sebebiyle derinden
dehşete kapıldık ve
Türkiye’ye operasyonu
durdurma çağrısında
bulunuyoruz. İnsani
sonuçlar konusunda güçlü
endişelerimiz var. Türkiye,
uluslararası insani hukuk
dâhil, uluslararası hukuka
saygı göstermeli.”

Çekya İçişleri Bakanı
Jan Hamacek:
> “Suriye’nin kuzeydoğusunda
devam eden Barış Pınarı
Harekâtı nedeniyle Çek
Cumhuriyeti, derhal yürürlüğe
girmek üzere Türkiye’ye askeri
teçhizatın ihracat lisansını
askıya alıyor.”
Çekya Dışişleri Bakanı
Tomáš Petříček:
> “Türk saldırısı yalnızca
bölgedeki sivillerin ve
mültecilerin durumunu
kötüleştirecek. Bu gösterilen
niyetin tam tersiyle
sonuçlanacak- insanların
evlerine dönmesinde
gecikmeye yol açacak.”
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Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov:
> “Askeri eylemlerin
durdurulması için ısrarcıyız.
Diplomasi bu çatışmayı
çözebilecek tek yoldur.
Operasyonun durdurulması
yolundaki gereklilik konusunda
kararlıyız. İnsani kriz riski çok
büyük. İnsani kriz olursa,
bu, göçmen akınının artışı
anlamına gelir.”
Bulgaristan Savunma
Bakanı Krasimir
Karakaçanov:
> “NATO ittifakının gerçekten
büyük sorunlarla uğraştığını,
bunun sebeplerinden
birinin Türkiye’nin Ortadoğu
politikasıdır. “NATO’nun
beyin ölümü geçirdiğini
söylemezdim. Ama NATO’nun
ciddi sorunları var. Bu
sorunlar Avrupa içinde
yaşanan bölünmüşlükten
ve Türkiye’nin, NATO
partnerlerinin çıkarlarını
dikkate almadan Ortadoğu’da
uyguladığı politikadan
kaynaklanıyor”
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Belçika Dışişleri Bakanı
Didier Reynders:
> “Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeydoğusunu işgal etmesini
engellemek için çözüm
arayışına gireceğiz. Silah
ambargosu uygulanması için
çaba göstereceğiz. Diğer baskı
yöntemlerini de görüşeceğiz.”

Lüksemburg Dışişleri Bakanı
Jean Asselborn:
> “Bazı, belki de birçoğu,
bunu henüz bilmiyoruz,
serbest kaldı ve serbestçe
hareket ediyor. Bu, sadece
bölgede değil, Avrupa dâhil
tüm dünyada DEAŞ’a yeni
ivme kazandıracak.”

> “Türk askeri müdahalesi
kırılgan siyasi sürecin
bozulmasına neden olmaktadır
ve bölgesel istikrarı daha
da tehlikeye atabilir. Bütün
bunlar, yerel halk için kesinlikle
kaçınılması gereken yeni insani
felaketlere yol açacaktır.”

> “Olayı anlamak çok
güç. Türkiye 500 kilometre
uzunluğundaki sınırın 30
kilometre derinliğindeki
alanda bulunuyor zira o
bölgenin teröristlerle dolu
olduğunu ifade ediyor. Ancak
son aylarda Suriye’den
Türkiye’ye herhangi bir saldırı
yaşanmadı. Savaş suçu
işleniyor. Türkiye NATO üyesi,
buna yönelik bazı riskler
bulunuyor. Avrupa Birliği açık
ve net bir şekilde tepkisini
ortaya koymalı.”

Letonya Dışişleri Bakanı
Edgars Rinkevics:
> “Askeri seçenekler
değerlendirilmiyor.
Masamızda, AB kapsamında
yaptığımız politik ve
diplomatik baskı, kısıtlayıcı
önlemler tabir ettiğimiz şeyler
görüşülüyor. (...) Türkiye’ye
silah ambargosu uygulama
konusu da ciddi şekilde
görüşülüyor.”

İngiltere Dışişleri Bakanı
Dominic Raab:
> “Türkiye’nin tek taraflı
askeri harekâtı konusunda
ciddi kaygılarım var. Bu,
bölgeyi istikrarsızlaştırma,
insani acıları artırma ve
ortak odak noktamız olması
gereken DEAŞ’a karşı
mücadelenin altının oyulması
riski yaratıyor.”
> “Türkiye’nin kaygılarını
anlıyoruz ancak Ankara’nın
Suriye’deki adımları
pervasızca ve ters tepki
yaratacak cinsten. Bu aynı
zamanda Rusya’nın elini
güçlendiren bir adım. Türkiye
ile ilgili ABD gibi müttefiklerle
daha yakın iş birliği yapılması
gerekiyor.”

Polonya Dışişleri Bakanlığı:
> “Polonya ve diğer AB
ülkeleri, bu eylemlerin,
bölgenin tümünün güvenliğine
daha fazla zarar vereceğini,
sivillerin çektiği acıları
arttıracağını ve daha fazla
kişinin yerinden edilmesine yol
açacağını vurguladılar. Ayrıca,
uluslararası insani hukuka
koşulsuz bir şekilde saygı
duyulması gerektiğinin ve
çatışmanın bütün taraflarının
sivillerin ve insani yardım
personelinin korunmasını
sağlamaları gerektiğinin altını
çizdiler. Polonya ve diğer AB
ülkeleri, demografik değişime
yönelik girişimlerin
kabul edilemez olduğunu
belirttiler.”

İzlanda Hükümeti:
> “İzlanda, Türkiye’nin
Suriye’nin kuzeyinde Kürtlere
yönelik askeri harekâtını güçlü
bir şekilde eleştirmektedir.
Bu tutum, Türk makamlarına
resmi bir şekilde iletilmiştir.
Bu askeri harekât, uluslararası
hukuka uygun olmadığından
İzlanda Türkiye’ye
operasyonlarını derhal
durdurması ve uluslararası
hukuka saygı göstermesi
çağrısında bulunmaktadır.
İzlanda, söylenenlere göre
sivilleri hedef alan ve zayiata
neden olan askeri
operasyonları da
kınamaktadır.”

Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias:
> “AB, Türkiye’yi Suriye’ye
yapmış olduğu hukuka
aykırı müdahale nedeniyle
kınamış ve yaptırımlardan,
silah ambargosundan
özel olarak bahsetmiş ve
mülteci meselesinden de
çok daha özel olarak söz
etmiştir. Uluslararası hukukun
daima rehberimiz olması
gerektiğine, herkesin rehberi
olması gerektiğine inanıyoruz.
Hepimiz bu çerçeveye
başvurmalıyız ve Türkiye bunu
ihlal ettiğinde ülkelerin nasıl
etkileşimde bulunması ve
kendilerini nasıl yönlendirmesi
gerektiğini herkesin anlaması
için yaptırımların olması
gerekiyor.”
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4

TÜRKİYE’NİN NATO’DAN
BEKLENTİLERİ
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4.1.

TERÖRİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE

11 Eylül 2001’de ABD’de
meydana gelen terör saldırıları
NATO için yeni bir dönüm
noktası teşkil etmiştir. Saldırıların
ardından NATO, Müttefiklerin
ABD’yle dayanışmasını ortaya
koymak üzere, tüm Müttefiklerin
oydaşması temelinde, 12 Eylül
2001’de, İttifak tarihinde ilk
defa Vaşington Antlaşması’nın
5. maddesini işletmiştir. Bu
kapsamda, Ekim 2001-Mayıs
2002 döneminde ABD’nin
hava savunmasını desteklemek
üzere yedi NATO AWACS
uçağı, ABD hava sahasında
“Kartal Yardımı” (Eagle Assist)
Harekâtını icra etmiştir.
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Brüksel’de 25 Mayıs 2017
tarihinde gerçekleştirilen
Devlet ve Hükümet Başkanları
Toplantısında, “Uluslararası
Toplumun Terörizmle
Mücadelesinde NATO’nun
Rolünün Güçlendirilmesi”
başlıklı belge ve ekindeki
Eylem Planı Devlet ve Hükümet
Başkanlarınca tasdik edilmiştir.
NATO Devlet ve Hükümet
Başkanlarınca mutabık kalınan
belgede “NATO’nun terörizmle
mücadelede rolü bulunduğu
ve gayretlere katma değer
sağladığı” ve “Müttefiklerin
terörizmin her türüyle kararlılık
ve tam dayanışma içinde
mücadele edeceği”, NATO’nun
terörizmle mücadele alanında
“İttifak dayanışması ve
güvenliğin bölünmezliği ilkesiyle
desteklenecek geliştirilmiş bir role
ve daha uyumlu bir yaklaşıma
sahip olacağı” kaydedilmektedir.
Hazırlık sürecinde fikri katkıda
da bulunmak suretiyle aktif
şekilde rol aldığımız Eylem Planı
sayesinde, terörle mücadele
konusu İttifak’ın gündeminde
öncelikli bir tema haline gelmiştir.
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Brüksel’de 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesine giden süreçte,
NATO’nun terörizmle mücadeledeki odak alanları şu şekilde belirlenmiştir:
1 ) NATO ortaklarının terörizmle mücadele kapasitesinin desteklenmesi;
2 ) DEAŞ’a karşı Küresel Koalisyonun, NATO AWACS uçakları da tahsis edilerek desteklenmesi
(muharip destek verilmemektedir),
3 ) İhtiyaca göre, Müttefiklerin topraklarındaki terör tehdidine mukabelesinin desteklenmesi.
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Zirvede, Müttefiklerin muhtelif
tehditlere karşı birlik ve dayanışma
içinde hareket edecekleri vurgulanmış,
terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle
mücadeleye de açık atıfta bulunulması
sağlanmıştır. Bu vesileyle, terörizm
dâhil olmak üzere, İttifaka yönelik
tehditlere karşı Müttefiklerin birlik ve
dayanışma içinde hareket edecekleri
Zirve Bildirilerine yansıtılmıştır.
Ülkemiz her vesileyle terörizmle
mücadelenin sadece DEAŞ’la ve
El Kaide’yle sınırlı olmadığını, PKK,
PYD/YPG ve FETÖ gibi tüm biçim ve
tezahürleriyle ele alınması ve ayrım
gözetilmeden terörle mücadelede
dayanışma sergilenmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Bu bağlamda,
Türkiye uzun yıllardır PKK, El-Kaide,
DHKP-C gibi terör örgütleriyle
mücadele ederken, Suriye iç savaşının
patlak vermesiyle bu örgütlere
DEAŞ ve PKK’nın Suriye yapılanması
YPG ve 15 Temmuz 2016’daki hain
darbe girişiminin faili FETÖ eklenmiştir.
Türkiye ulusal güvenliğine tehdit
oluşturan böyle bir terör cephesine
karşı mücadele verirken bazı
NATO üyesi Müttefiklerinden yeterli
desteği görmemiştir.
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Bu bağlamda, Türkiye’nin terörle mücadele açısından NATO’dan beklentileri şöyle
özetlenebilir:
> Tüm Müttefiklerin, terörizme karşı İttifak ruhuna uygun biçimde hareket etmesi,
> Terörist unsurlara karşı da kullanılabilecek, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve satın alma
taleplerine yaklaşımın gözden geçirilmesi,
> Üye ülkelerin üst düzey yetkililerinin, Türkiye’nin terörle mücadelesini iç siyasetin konusu yapmaması,
> Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadelede Türkiye’ye destek olmaları,
> Üye ülkelerin kendi sınırları içindeki PKK/YPG ve FETÖ terör yapılanmalarına müsaade etmemeleri,
> Sınırları içinde bulunan PKK/YPG ve FETÖ terör örgütü üyelerinin İttifak ruhuna uygun olarak
Türkiye’ye iadesi,
> Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve DEAŞ konusunda ortaya koyulan hassasiyetin
PKK/YPG ve FETÖ konusunda da sergilenmesi.

4.2.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMASINA NATO’NUN
KATKILARININ SÜRDÜRÜLMESİ

NATO’nun en büyük ikinci askeri
gücü konumunda bulunan ve
İttifak’ın güney kanadını oluşturan
Türkiye’nin sınır güvenliğinin
sağlanması, NATO açısından
da kritik bir önem taşımaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, özellikle
son dönemde Türkiye’nin
güney sınırlarında cereyan
eden terör tehdidinin bertaraf
edilmesi için İttifak üyelerinin,
güvenliğinin bölünmezliği,
Müttefik dayanışması, adil risk
ve külfet paylaşımı ile oydaşma
ilkeleri çerçevesinde Türkiye’nin
terörizme karşı çabalarına katkı
vermeleri beklenmektedir.
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22 Haziran 2012’de silahsız bir RF-4 keşif uçağımızın Akdeniz’de
uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülmesi ile
2 Ekim 2012 tarihinde Akçakale’de 5 vatandaşımızın Suriye rejim
güçlerince açılan ateşle şehit olmasının ardından, talebimiz üzerine
4 Aralık 2012 tarihli Konsey kararıyla ülkemizin hava savunma
yeteneklerini desteklemek amacıyla Müttefiklere ait hava ve füze
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savunması bataryaları Ocak 2013’ten itibaren topraklarımızda
konuşlandırılmaya başlanmıştır. Halihazırda İspanya’ya ait bir
Patriot bataryası Adana’da, İtalya’ya ait bir SAMP/T bataryası
ise Kahramanmaraş’ta konuşlu bulunmaktadır. Bu çerçevede
Türkiye’nin beklentisi, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasının
güçlendirilmesine verdiği desteğin sürdürülmesidir.

4.3.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK KAYGILARININ
ANLAŞILMASI VE GİDERİLMESİ

Soğuk Savaş yıllarında SSCB
ile kara sınırı bulunan tek İttifak
üyesi olan Türkiye, bugün de kritik
çatışma bölgelerine en yakın
Müttefik konumundadır. Türkiye’nin
güvenliğinin, NATO’nun güvenliği
anlamına geldiği şüphe götürmez
bir gerçektir. Ancak, özellikle
Suriye’deki karışıklıkların bir iç
savaşa dönüşmesini takip eden
süreçte Türkiye’nin meşru güvenlik
kaygılarının kimi Müttefiklerce
doğru şekilde anlaşılmadığı
görülmeye başlamıştır.
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Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO’nun Doğu ve
Güneydoğu sınırlarının güvenliğini temin etmektedir.
İçinde bulunduğu şartlar ve çevresindeki coğrafyanın
mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda,
Türkiye’nin üstlendiği ağır sorumluluk daha iyi
anlaşılacaktır. Türkiye, 1990’lı ve 2000’li yıllarda
aktif silahlı çatışmalara sahne olan Balkanlar ve
Kafkasya’nın, günümüzde aktif çatışmaların sürdüğü
Ukrayna, Suriye ve Irak’ın ve Akdeniz üzerinden Kuzey
Afrika’nın tam merkezinde yer almakta ve tüm bu
bölgelerle komşuluk etmektedir. Türkiye’nin komşuları
arasında balistik füze sistemlerine ve kimyasal silahlara
sahip sorunlu rejimler de yer almaktadır.
Bu bağlamda, Türkiye’nin en önemli beklentisi, tüm
Müttefiklerin, NATO’nun “güvenliğin bölünmezliği”
temel ilkesine dayalı İttifak Ruhu’na uygun biçimde
hareket etmesidir. Örneğin, Birinci Körfez Savaşı’nda
Saddam Rejimi’nin elindeki Scud füzelerinin
yarattığı tehdit dolayısıyla açığa çıkan, Türkiye’nin
hava savunma ihtiyacı bazı Müttefiklerce doğru
değerlendirilmemektedir.
Türkiye Birinci Körfez Savaşı nedeniyle 1991, Irak
Harekâtı dolayısıyla 2003 ve Şam Rejimi’nin bir Türk
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uçağını düşürmesi dolayısıyla 2012 yıllarında olmak
üzere üç kez Müttefiklerden bu konuda destek
istemiştir. Üç talepte de çeşitli Müttefikler Patriot ve
SAMP/T sistemlerini Türkiye’de konuşlandırarak NATO
kapsamında dayanışma göstermiştir. Ancak, Suriye’deki
iç savaşın en fazla şiddetlendiği ve Türkiye’nin Rusya
ile sınır ihlali sorunları yaşadığı 2015 yılında, Türkiye’deki
Patriot bataryalarının bir kısmının geri çekilmesi, İttifak’ın
vazgeçilmez bir üyesi olan Türkiye’nin güvenliğinde
ciddi bir açık meydana getirmiştir.
Türkiye acil ve hayati bir güvenlik sorununa dönüşen
hava savunma sistemi ihtiyacını Patriot veya SAMP/T
sistemleri edinerek çözmek amacıyla defalarca
girişimde bulunmuştur. Ancak, o dönemde, Müttefikler
Türkiye’nin kriterlerini sağlayan bir teklifte bulunmadıkları
gibi, Türkiye’nin başvurusuna bir yıl sonra cevap
vermişlerdir. Türkiye, zaruri şartlar altında bu ihtiyacını
S-400 Hava Savunma Sistemi satın alarak çözmeye
mecbur kalmıştır. Bu bağlamda, hâlihazırda S-300
Sistemleri’ni envanterde bulunduran çeşitli NATO üyeleri
(Bulgaristan, Slovakya, Yunanistan) varken, Türkiye’nin
S-400 Sistemleri’ni edinmesinin bazı NATO üyesi
ülkeler tarafından bir krize dönüştürülmeye çalışılmasını
anlamak mümkün değildir.

4.4.

NATO ÜLKELERİ DONÖRLERİNİN GÜVENLİ BÖLGE
TESİSİNE YÖNELİK KATKI SAĞLAMALARI

Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Yükün ve sorumluluğun adil şekilde
dağılımı ilkesince, Türkiye tarafından tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye uluslararası toplum
ve Müttefikler tarafından daha fazla insani yardım sağlanması beklenmektedir.

Güvenli Bölge,
> Misafir edilen Suriyelilerin güvenli,
gönüllü ve saygın bir şekilde geri
dönüşlerine imkân tanımak,
> Bölgede istikrarı sağlamak,
> Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin
güneyinde bir terör devleti
oluşmasına engel olmak için en
mantıklı ve en makul yoldur.
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Gönüllü dönüşler için oluşturulan Güvenli
Bölge içerisinde yeni yerleşim yerleri
planlanmıştır. Kuzey Suriye’nin Türkiye
ile sınırında oluşturulacak Güvenli Bölge
içerisinde, 5 bin nüfuslu 140 köyden ve
30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan 1 milyon
Suriyeli nüfusu barındıracak bir yerleşim
yeri kurulacaktır.
Tüm köyler, her biri (3 oda + 1 salonu
olan) 100 m2 büyüklüğünde ve her
birinde bir ahır bulunan 1,000 konutun
olacağı şekilde tasarlanacaktır. Köylerde
aynı zamanda 2 cami, 16 sınıflı 2 okul,
bir gençlik merkezi, bir kapalı spor
salonu ve bir idari merkez bulunacak
ve köylerdeki her konuta toprağın
büyüklüğü nedeniyle 4 dönüm tarım
alanı verilecektir.
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Her ilçede (3+1 ve 2+1) ortalama 100 m2
büyüklüğünde 6,000 konut, bir merkezi
cami, 10 mahalle camii, 16 sınıflı 8 okul,
bir lise, iki kapalı spor salonu, 5 gençlik
merkezi, bir küçük stadyum, 4 mahalle
futbol sahası, sosyal tesisler, 8 ilçede 10
yatak kapasiteli hastane, iki ilçede 200
yatak kapasiteli hastane, küçük sanayi
siteleri, üniversiteler ve bu yerleşim
yerlerinin teknik altyapı ihtiyaçlarını
karşılayacak diğer yapılar tasarlanacaktır.
Her bir köy için 590 bin m2 olmak üzere
140 köy yerleşimi için 82,6 milyon m2;
her bir ilçe için 1 milyon m2 olmak üzere
ilçe yerleşimleri için 10 milyon m2 ve
toplamda 92,6 milyon m2 alan gereklidir.
Aynı zamanda tarım alanına ayrılmak
üzere toplam 140 milyon m2 alana
ihtiyaç duyulmaktadır.
Her köyde 1.000 konut; 140 köyde
140.000 konut. Her ilçede 6.000 konut;
10 ilçede 60.000 konut. Toplam 200.000
konut.
1 milyon kişilik yerleşim yerinin inşaat
maliyeti yaklaşık 150.965.400.000 TL’dir
(26.392.552.448 USD).
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4.5.

MÜTTEFİKLİK RUHUNU ZEDELEYİCİ OLUMSUZ
SÖYLEMLERİN SONA ERDİRİLMESİ

NATO üyesi kimi ülkelerin medya organlarında
Türkiye aleyhtarı yalan haberler gündeme gelmekte
ve kimi zaman aynı söylemler devlet/hükümet
yetkilileri tarafından da dile getirilmektedir. Çeşitli
çevreler “Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması” gibi
gerçekleşmesi mümkün olmayan iddiaları gündeme
getirerek İttifak’a zarar vermektedir. Oysa, NATO’da
tüm kararlar oybirliği ile alınmakta ve hiçbir üyenin
‘NATO’dan çıkarılması’ söz konusu olmamaktadır.
Ayrıca, Müttefik ülkelerin bazı devlet/hükümet
yetkilileri, Türkiye’nin tamamen BM Hukuku’nun
ve insani değerlerin çizdiği sınırlar dahilinde
gerçekleştirdiği sınır ötesi terörle mücadele
operasyonlarını İttifak Ruhu’na aykırı bir üslupla
eleştirmekte ve terör örgütlerinin yaydığı
dezenformasyon içerikli yalan haberleri gündeme
taşımaktadır. Türkiye’nin tamamen şeffaf ve
Müttefiklerle istişare içerisinde yürüttüğü harekatlar
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hakkında Türkiye’nin verdiği bilgiler yerine en büyük
silahı dezenformasyon olan terör örgütlerinin yaydığı
yalanların ciddiye alınmasının Müttefiklikle hiçbir
ilgisinin olmadığı aşikardır.
Türkiye bugüne dek yaptığı gibi bundan sonra
da NATO bağlamında tüm ödevlerini fazlasıyla
yerine getirecektir. İhtiyaç hâsıl olduğu zaman da
gerekli sorumluluğu almaktan imtina etmeyecek ve
İttifak Ruhunun zedelenmemesi için azami gayreti
göstermeye devam edecektir. Aynı şekilde, tüm
Müttefiklerin bu tavırla hareket etmesini beklemek
Türkiye’nin en tabii hakkıdır.
40.000 masum vatandaşını terörizm nedeniyle
kaybeden Türkiye, terörle mücadelede ağır bedeller
ödemiştir. Türkiye, Müttefiklerinden, kınama, silah
ambargoları ve CAATSA gibi yaptırım girişimleri
yerine dayanışma beklemektedir.

4.6.

TÜRKİYE’YE UYARLANMIŞ GÜVENCE TEDBİRLERİNİN
TAM OLARAK UYGULANMASI

Güvence Tedbirleri kararlılık, tutarlılık ve kolektif savunmaya bağlılık gösterilmesi suretiyle
Müttefiklere güvence vermeyi, caydırıcılığa katkıda bulunmayı, Müttefiklerin Silahlı Kuvvetleri
için daha iyi eğitim fırsatları sağlamayı ve bu şekilde topluma güçlü ve açık bir mesaj
vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye özelinde uygulanan tedbirler ise “ittifakın bölünmezliğini,
birlikteliğini, Türkiye ile dayanışmayı ve İttifak bölgesindeki nüfusun güvende olduğunu
göstermeye devam etmektedir” şeklinde ifade edilmektedir. Toplam 6 başlık altında toplanan
tedbirler ne yazık ki tam olarak uygulanamamaktadır.
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4.7.

EGE FAALİYETİNİN SONLANDIRILMASI

Ege Faaliyeti, 13 Şubat 2016’da başlatılmıştır. Faaliyet, amacına ulaşmış, göçmen ve mülteci
sayısında önemli oranda azalma sağlanmış, durum milli unsurlarla idame edilebilir seviyeye
gelmiştir. Faaliyet nedeniyle NATO Deniz Unsurlarının harbe hazırlık yetenekleri ile diğer
görevlerinin olumsuz etkilendiği, ağırlıkla Türk ve Yunan katılımıyla icra edilen faaliyetin ucu
açık şekilde devamına yönelik operasyonel bir ihtiyaç kalmadığı bir gerçektir. NATO’nun
faaliyette kayda değer bir katma değeri bulunmamaktadır. Yunanistan faaliyeti istismar
etmekte, ikili sorunları NATO’ya taşımaktadır. Siyasi bir anlayışla devam ettirilen faaliyet
sonlandırılmalı, buradaki deniz gücü ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmelidir.
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4.8.

TÜRKİYE’YE UYARLANMIŞ GÜVENCE TEDBİRLERİNİN
TAM OLARAK UYGULANMASI (1)

Hâlihazırda, NATO-AB arasındaki kurumsal iş birliği, başta Yunanistan olmak üzere bazı
Müttefiklerin, “Uzlaşılmış Çerçeve” hilafına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ni söz konusu
iş birliğine dâhil etme çabaları nedeniyle aksamaktadır.

(1) NATO-AB iş birliği esasları, “Uzlaşılmış Çerçeve (Agreed Framework)” (bir mektup
ve 14 doküman) ile belirlenmiştir.
> Çerçeve belgelerinden dördünü kapsayan Berlin (+) Düzenlemeleri, AB liderliğinde icra
edilecek harekâtlarda, AB’nin NATO’nun imkân ve kabiliyetlerine erişimini düzenlemektedir.
(Barış İçin Ortaklık (BİO) programına dâhil olmayan ve NATO ile ikili güvenlik anlaşması
bulunmayan ülkeler (GKRY), NATO-AB Stratejik İş Birliği ve Berlin (+) Düzenlemeleri kapsamı
dışında tutulmuştur.)
> Uzlaşılmış Çerçeve belgelerinden Nice Uygulama Belgesi ile AB üyesi olmayan Avrupalı
Müttefiklerle, Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası-OGSP kapsamında, güvenlik, savunma
ve kriz yönetimi konularını kapsayacak şekilde kalıcı ve daimî danışmalarda bulunulması
kararlaştırılmıştır.
> 2003 yılındaki mektup teatisiyle mutabık kalınan NATO-AB Güvenlik Anlaşmasıyla da,
NATO-AB arasında gizlilik dereceli bilgilerin değişimine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
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4.9.

AB ÜYESİ OLMAYAN MÜTTEFİKLERİN AB ORTAK GÜVENLİK VE
SAVUNMA POLİTİKASI (OGSP) KAPSAMINA DÂHİL EDİLMESİ

NATO’nun Müttefik olmayan AB üyesi “Ortaklarla” iş birliği etkin bir şekilde yürütülmektedir.
Bununla birlikte, AB’nin (AB’ye üye olmayan) Müttefiklerle OGSP kapsamında iş birliği, Yunanistan
ve GKRY’nin engellemeleri nedeniyle arzu edilen seviyede yürütülememektedir. AB’nin Nice
Uygulama Belgesi kapsamında Türkiye’nin OGSP’ye dâhil edilmesine yönelik taahhütlerini daha
fazla gecikmeden yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin özellikle NATO-AB Ortak çalışma
alanlarında yürütülen faaliyetlere dâhil edilmesi önem arz etmektedir.
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4.10.

NATO’NUN KARADENİZ’E YÖNELİK POLİTİKALARINDA
KIYIDAŞ ÜLKELERİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETMESİ

Hâlihazırda bir güven ve istikrar denizi olan Karadeniz bu değerini öncelikle Montrö
Boğazlar Sözleşmesine borçludur. Bu nedenle bu bölgeye yönelik yürütülecek politikalarda
Montrö Boğazlar Sözleşmesinin özüne zarar verecek her türlü girişim İttifak tarafından
da engellenmelidir. Öte yandan, Rusya Federasyonu’nun da bir kıyıdaş olduğu dikkate
alınarak, provakatif eylemlerden kaçınılması ve diyalog kanallarının açık tutulması, bölge
istikrarına katkı sağlayacaktır.
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4.11.

ÜYELER ARASINDA İTTİFAK DAYANIŞMASININ
GÜÇLENDİRİLMESİ VE DERİNLEŞTİRİLMESİ

Dünyadaki bölgesel ihtilaf,
çatışma ve gerginlik
alanlarının önemli bir kısmı
yakın coğrafyamızda yer
almaktadır. Söz konusu bölgenin
güvenliği, Türkiye’nin yanı sıra
Avrupa’nın barış ve istikrarını
da etkilemektedir. Bu sebeple,
Türkiye’nin güvenliği ve NATO
üyeliği İttifak için kilit önemde
olmaya devam edecektir.
Üye ülkeler arasındaki iş
birliği ve dayanışma nükleer,
konvansiyonel ve hibrit
tehditlere daha etkili caydırıcılık
sağlayacak şekilde geliştirilmeli,
derinleştirilmeli ve istikrarlı
biçimde sürdürülmelidir.

88

STRATEJİK İTTİFAKIN
GÜÇLÜ ÜYESİ

TÜRKİYE

STRATEJİK İTTİFAKIN
GÜÇLÜ ÜYESİ

TÜRKİYE

