


Türkiye var olduğu coğrafya itibarıyla dünya üzerinde jeostratejik açı-
dan çok hassas bir konuma sahiptir. Bu konumundan dolayı, üç tarafı deniz-
lerle çevrili olan ülkemizde denizlerimizin emniyeti büyük önem arz etmek-
tedir. Temelleri 1859 yılında atılan Rusumat Emaneti Teşkilatına dayanan 
ve 1982 yılından itibaren bugünkü hukuki niteliğini kazanan Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, denizlerimizi güvenli ve emniyetli hâle getirmek, vatandaşları-
mızı ve kaynaklarımızı korumak için kurulmuştur. 29 yıldır müstakil bir kuv-
vet yapısına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, gelişen teknoloji ışığın-
da, sahip olduğu platformlarını modernize ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin                                                                                          
diğer kurumları gibi günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek nite-
likleri kazanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı; arama kurtarma, doğal afetlerde yardım, 
yasa dışı su ürünleri avcılığı, deniz kirliliği ile mücadele, turizme destek alan-
larında görevler icra ederek ülkemizin çok büyük bir bölümünü kapsayan so-
rumluluk alanında hizmet vermektedir. Bu özellikleriyle birlikte gerek kuvvet 
yapısı gerekse büyüklüğüyle dünyadaki sayılı Sahil Güvenlik Komutanlıkları 
arasında yer almaktadır.

Dergimizin 404’üncü sayısında başladığımız “XXI. Yüzyılda Kuvvet Ko-
mutanlıklarındaki Gelişim ve Projeler” konulu söyleşi dizimizi, son olarak Sa-
hil Güvenlik Komutanı Tüma.İzzet ARTUNÇ ile yapılan söyleşi ile bitiriyoruz.       
Sahil Güvenlik Komutanlığının tarihî gelişim sürecinden günümüzde ulaştığı 
seviyeye kadar pek çok ayrıntıyı dergimizin bu sayısında okuyabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne bölgesel ve küresel 
barışın sağlanmasında daima aktif bir rol üstlenmiştir. Bu anlayış doğrul-
tusunda Türkiye Cumhuriyeti, barışı destekleme görevlerine azami ölçüde 
katılım sağlamaktadır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Güneydoğu Avru-
pa ülkelerini kapsayan ve iş birliği esasına dayanan bir askerî girişim olan           
Güneydoğu Avrupa Tugayı (South Eastern Europe Brigade – SEEBRIG) için-
de de yerini almıştır. 2007 yılından itibaren ülkemizin ev sahipliği yaptığı                
SEEBRIG ile ilgili detaylı bilgiyi bu sayımızda bulabilirsiniz. 

Geçtiğimiz ay içerisinde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 96’ncı yıl dönümü-
nü kutladık. 18 Mart günü Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olmasının yanında, 
aynı zamanda Şehitler Günü olarak anılmakta ve 18 Martta tüm şehitleri-
miz adına anma törenleri düzenlenmektedir. Canlarını ortaya koyarak bizlere 
cennet vatanımızı armağan eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve 
rahmetle anıyoruz. Dergimizin bu sayısında yer alan “İlk Havacı Şehitlerimiz,                    
İstanbul - Kahire Seferi ve Ardındaki Tarihî Gerçek” adlı makalede İlk havacılık 
şehitleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Dergimizin bu sayısını da beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

            Abdullah ATAY
            Korgeneral
            ATASE Başkanı
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Silahlı Kuvvetler Dergisi olarak XXI. 
yüzyılda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ge-
lişim ve projeleri okurlarımıza tanıtmak 
amacıyla başlattığımız söyleşi serisini, 
bu sayıda Sahil Güvenlik Komutanı Tü-
mamiral İzzet ARTUNÇ ile yaptığımız 
söyleşiyle sonlandırıyoruz.*

Sahil Güvenlik Komutanlığının ku-
ruluşu ve genel yapısıyla ilgili bilgi verir 
misiniz? 

Tüma.İzzet ARTUNÇ: Sahil Güvenlik 
Teşkilatı kuruluş çalışmaları, XIX. yüzyılın ikin-
ci yarısına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde 
Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi, 
üretimde ve uluslararası ticarette büyük geliş-
meler olması sonucu gümrük konuları önem 
kazanmış ve gümrük sorunları ile kaçakçılıkla 
mücadele konuları ön plana çıkmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ge-
rek konumu ve gerekse eşya cinsi göz önüne 
alınarak gümrüklere farklı isimler verilmiştir. 
Bunlardan deniz kıyısında bulunanlara “Sa-
hil Gümrükleri”, sınır boyunda kurulu olanlara 
“Hudut Gümrükleri” ve orta yerde bulunanla-
ra da “Kara Gümrükleri” denmektedir. Sahil 
Gümrükleri hem iç hem de dış ticaret malları 
için söz konusudur. İstanbul, İzmir, Antalya, 
Selanik, Beyrut, Trabzon, Kefe gibi merkezler 
sadece dış ticaret değil deniz taşımacılığının 

da daha ucuz ve bazı hâllerde daha kolay olu-
şu nedeniyle iç ticaret için de önemli liman ve 
gümrük merkezleriydi. Bu dönemde gümrük 
vergileri devlet için önemli gelir kaynağı idi. 
Ancak vergilerin toplanma usulleri nedeniyle 
çeşitli sorunlar ve şikayetler ortaya çıkıyor; bu 
da mal sahiplerinin yasa dışı yollara başvur-
malarına neden oluyordu. 

Bu dönemde Hazineye bağlı olan Taşra 
Gümrük İdareleri tarafından yerine getirilen 
Anadolu Yarımadası’ndaki kıyıların korunma-
sı, kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi görev-
leri; bu idareler arasında herhangi bir irtibat 
bulunmaması ve yapısal dağınıklık nedeniyle 
etkinlikle icra edilememekteydi. Gümrüklerin 
bu durumdan kurtarılması için teşkilat yapısı 
ile ilgili çalışmalara başlanmış, yapılan çalış-
malar sonucunda 1859 yılında Taşra Gümrük 
İdareleri, İstanbul Emtia Gümrük Eminliğine 
bağlanmış ve 1861 yılında da bu kurumun 
adı “Rüsumat Emaneti” olarak değiştirilmiştir.

 * Bu söyleşi, 15 Şubat 2011 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhında gerçekleştirilmiştir. Bizleri kabul ederek 
Sahil Güvenlik Komutanlığındaki gelişim ve projeleri okurlarımızla paylaşan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet 
ARTUNÇ’a şükranlarımızı arz ederiz.

XXI.YÜZYILDA SAHİL GÜVENLİK        
KOMUTANLIĞINDAKİ GELİŞİM VE         
PROJELER
Silahlı Kuvvetler Dergisi
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1. STRATEJİDE KÜLTÜRÜN YERİ

Geçmişin geleceği şekillendirmesinde 
uygulanan ve/veya gelecekte muhtemelen 
başvurulacak yeni yöntemlerin her birinin fi krî 
tomurcuklarının tutunduğu dallar, strateji çı-
narının çok boyutlu kollarından can almakta-
dır. Orduların kültür, büyüklük, kompozisyon, 
teşkilat, eğitim ve öğretim yapısı, teknolojik 
kapasitesi, sevk ve idare kabiliyeti, coğrafi  ve 
harekât bölgelerinin öncelikleri ve lojistik ye-
tenekleri gibi stratejinin boyutlandığı her bir 
kol, gövdeye oradan da köklere hem etki hem 
de tepkilidir. Bitkilerin yaşam güçlerini üzerin-
de yeşerdikleri topraktan almalarında olduğu 
gibi stratejinin tüm boyutları da hayatiyetlerini 
kök saldıkları kültürden sağlar. 

Kültürü, çınarın bir dalı olarak görenler 
olduğu gibi her koldaki en belirgin dal misali 
her boyutta etkili bir unsur olarak yorumla-
yanlar da vardır. Kültür, belki stratejinin göv-
desi belki toprağa tutunan ana kökü belki de 
toprağın ta kendisidir. Ancak ne olursa olsun, 
kültürün stratejiyi etkilediği gibi stratejinin her 
bir boyutunun da birbirleriyle tesirleştiği husu-
su, askerî bir belittir. GRAY’ın bu konuyla ilgi-
li, “İddia ettiğim şey, stratejinin birçok boyutu 
olduğu ve bu boyutların her birinin daha faz-
la ya da daha az oranda oyuna sürekli dâhil 
olduğudur. Örnek verecek olursak strateji, 
diğer bütün şeyler yanında motoru, vitesleri, 
freni, lastikleri ve şoförü olan bir yarış araba-
sına benzer; stratejik icraat ya da stratejinin 

(boyutlarından) herhangi birinde yetersizlik 
ya da kötü şans, tüm müessese için öldü-
rücü olabilir… Stratejinin birçok boyutundan 
herhangi birinde mükemmellikte eksiklik belli 
sınırda mazur görülebilir. Az önce sözünü et-
tiğimiz mekanik kıyaslamayı takip edersek bir 
aracın iyi çalışması için mekanik, elektrik ve 
insan boyutlarının hepsinde mükemmel olma-
sı gerekmemektedir… Eğer sürücü makineyi 
kontrol etme yeteneğinden mahrumsa birçok 
kazaya sebep olacaktır.”1 şeklindeki ifadeleri 
ve bu ifadelerini Alman Silahlı Kuvvetlerinin 
her iki dünya savaşı sırasındaki durumuyla 
örneklendirerek “Savaşmakta çok iyiydiler; 
ancak başarılı savaşmakta son derece yete-
neksizdiler.”2 düşüncesiyle açıklaması dikka-
te değerdir. Bu yorumun dayanak noktasının 
kültüre odaklı sevk ve idare kalitesi sorunu ol-
duğu görülmektedir. Konu, farklı açı ve amaç-
lar doğrultusunda tartışılabilir. Örneklenen 
seviye, büyük stratejinin bir altı olan genel 
stratejidir ve bunun her bir millî güç unsuru 
için ayrı ayrı düşünülmesi gerektiğine inanıl-
maktadır. Askerî güç görüngesinde incelenen 
örnek; ekonomik, psikososyal, teknolojik ve 
insan gücü vb. bakımlardan da benzer şekil-
de yorumlanarak değerlendirilmelidir. Çünkü, 
etki tepki boyutunda askerî güç içerisinde 
benzer pozisyonlarda verilmesi muhtemel 
tepkiler ne kadar kültürün ürünüyse diğer güç 
unsurları açısından oranlar farklı olsa da bun-
ların tamamının aynı toprağın mahsulü oldu-
ğu anlaşılmaktadır.

Colin S. Gray; Modern Strateji, çev. Handan Öz, Truva Yayınları, İstanbul, 2008, s. 51.
age.; s. 51. 

STRATEJİ KÜLTÜRÜNDEN YOKSUN          
MÜCADELE
Tümg.Ergüder TOPTAŞ
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Günümüzden bir yüz-
yıl önce uçak, ülkeler ve 
milletlerarası gündemde yer 
almaya başladığında Os-
manlı Devleti’nin asker/sivil 
yöneticileri, uçağın askerî 
alanda kullanımının ülke sa-
vunması ve güvenliği konu-
sunda son derece etkili ola-
cağının kuvvetli sezgisiyle, 
havacılık alanında gerekli 
çalışmaların başlatılmasına 
önderlik etmişler ve hemen gecikmeksizin başlatılan çalışmalar neticesinde ülkemizde 

havacılık önce askerî alanda kendisine yaşam alanı bulmuştur.

Uçağın ilk defa bir savaş silahı olarak İtalyanlar tarafından kul-
lanıldığı Trablusgarp Harbi,1 1912’de Osmanlı Devleti’nin İtalya ile 
imzaladığı Uşi Antlaşması ile sona ermekle birlikte bölgede Osmanlı 
Devleti’nden kalan silahlar ve subaylarla teşkilatlanan Trablusgarp 
ve Bingazi’nin yerli halkı, Senusi Ahmet Şerif’in idaresinde mücade-
lelerini sürdürmüşlerdir.2 

Bölge ile ilgisini kesmeyen Osmanlı Devleti, seferberlik ila-
nından önce devletin Arap toprakları üzerindeki hâkimiyetinin korunması hususunda 
psikolojik harekât unsurlarından yararlanma yoluna gitmiş ve Enver Paşa savaş baş-
lamadan önce farklı ekiplerle İstanbul’dan Suriye, Filistin üzerinden Mısır istikametine 
planlanan uçuş seferlerinin gerçekleştirilmesini istemiştir. 

Birinci Dünya Harbi arifesinde siyasi kulislerde savaşa ilişkin ikili ya da çok tarafl ı 
anlaşmalar tamamlanırken diğer taraftan ilgili devletlerce belirlenen askerî ittifak ve 
stratejilere göre uygun hazırlıklar da yapılmaktadır. 

Yavuz Kansu-Sermet Şensöz-Yılmaz Öztuna; Havacılık Tarihinde Türkler 1, Ankara, 1971, s. 121.
Orhan Koloğlu; Mustafa Kemal’in Yanında İki Libya’lı Lider, Ankara, 1981, s. 2.

Sadık Bey, İsmail Hakkı Bey, Fethi Bey, Nuri Bey
08 Şubat 1914

İLK HAVACI ŞEHİTLERİMİZ
İSTANBUL-KAHİRE SEFERİ VE 
ARDINDAKİ TARİHÎ GERÇEK
Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP

74

Silahlı Kuvvetler Dergisi

 Silahlý Kuvvetler Dergisi, Nisan 2011, Sayý 408

27

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden 
bugüne Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün, “Yurtta barış, dünyada barış...” 
direktifi  doğrultusunda gerek var olduğu coğ-
rafyada gerekse tüm dünya çapında barışın 
tesis edilmesi ve korunması girişimlerinde 
daima aktif bir rol üstlenmiştir. Türkiye’nin 
jeopolitik konumu, ülkemizin daima barıştan 
yana olan tutumunu tüm dünya barışı açısın-
dan daha da önemli kılmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda Türkiye, ba-
rışı destekleme görevlerine; uluslararası 
yükümlülükleri, ulusal menfaatleri, imkân 
ve kabiliyetleri dâhilinde azami ölçüde katı-
lım sağlamaktadır. İlk kez 1950’de, Kore’de 
yaşanan anlaşmazlık doğrultusunda Barışı 
Destekleme Harekâtı’na katılan Türkiye, gü-
nümüze kadar geçen süreçte, dünyanın pek 
çok bölgesinde barışın sağlanması 
ve korunması hususunda başa-
rılı çalışmalara imza atmıştır.

Soğuk savaş döne-
mini müteakip, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılması, dün-
yanın genel konjonktürü-
nü değiştirmiş; Doğu Blo-
ku dağılmış, bağımsızlı-
ğına kavuşan pek çok ülke 
yeni dünya düzeni içinde 
yerlerini almıştır. Güneydoğu 
Avrupa’da yeni çatışmaların çık-

ması sonucu yaşanan çalkantılı dönem do-
layısıyla bölgede barış ve güvenliğin sağlan-
ması ve sürdürülmesine yönelik olarak NATO 
öncülüğünde icra edilen harekâtı takiben, bu 
bölgede devamlı bir iş birliği organizasyonu-
nun kurulmasının gerekli olduğu düşüncesi, 
uluslararası toplumun zihninde yer etmiştir. 
Aynı zamanda Doğu Blokunun etkisinden 
yavaş yavaş kurtulan bu ülkelerden bazıları 
(örneğin Bulgaristan, Romanya, Arnavut-
luk, Makedonya) Batı ittifakına dâhil olmak 
istemiştir. Bu ülkelerin Batı ittifakına katılım 
süreçlerinin daha sağlıklı ve başarılı gelişe-
bilmesi için bu ülkeler ile coğrafi  komşuluk 
ilişkileri olan ve ayrıca Türkiye gibi NATO’da 
eskiden beri aktif olarak rol alan ülkeler ara-
sında bir iş birliği fi kri gündeme gelmiştir. Bu 
düşünce Güneydoğu Avrupa Savunma Ba-

kanları (South Eastern Europe Defen-
ce Ministerial - SEDM) Girişimini 

ortaya çıkarmıştır. Balkanlarda 
yer alan bu ülkelerin geçiş 

sürecinde baştan itibaren 
dostluk ilişkilerinin gelişti-
rilmesi ve NATO’da uzun 
zamandır yer alan ülke-
lerin deneyimlerinin bu 
ülkelere aktarımını sağ-

lamak düşüncesiyle oluş-
turulan SEDM Girişimi, 

Güneydoğu Avrupa’da gü-
venlik ve istikrarı sağlamak, si-

yasi ve askerî iş birliği ve anlayışı                                                     

GÜNEYDOĞU AVRUPA TUGAY 
KARARGÂHI

(SOUTH EASTERN EUROPE 
BRIGADE-SEEBRIG HQ)

Silahlı Kuvvetler Dergisi
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Stratejik konsept, NATO’nun temel he-
def ve görevleri ile bunların yerine getirilme-
sinde kullanılacak siyasi ve askerî araçları 
belirleyen en üst düzeyli siyasa belgesidir. 
NATO’nun güvenlik ve istikrara yaklaşımını 
belirlemekte, ayrıntılı politikaların ve askerî 
planların geliştirilmesinde genel bir rehber 
görevi görmektedir.1 

Stratejik konsept; NATO bünyesinde 
planlanacak, icra edilecek her faaliyette esas 
alınan ve ittifakın temel dokümanlarının isti-
nat ettiği en önemli belgedir. İttifak tarihinde, 
1949 - 1990 arasında dört, 1990 sonrasında 
ise üç olmak üzere toplam yedi ayrı stratejik 
konsept   hazırlanmıştır. 1991 yılında hazır-
lanan stratejik konsept, önce 1999 yılında ve 
son olarak ise 19 - 20 Kasım 2010 tarihlerin-
deki zirve toplantısında yenilenmiştir.

Bir önceki paragrafta ifade edilen stra-
tejik konseptlere ait tarihler, küresel güvenlik 
ortamı ve buna paralel olarak da ittifakın ge-
çirdiği değişimi yansıtması bakımından önem 
arz etmektedir. 1949 - 1990 dönemi, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası ve soğuk savaş döne-

mi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde itti-
fakın temel görevi, Avrupa - Atlantik bölgesini 
muhtemel bir Sovyet taarruzuna karşı koru-
mak olarak belirlenmiştir. Esas tehdidin Sov-
yetler Birliği’nden kaynaklanan bir konvansi-
yonel harp tehdidi olduğu konusunda bütün 
NATO müttefi kleri fi kir birliği içerisinde bulun-
maktaydılar. Bu nedenle, hazırlanan stratejik 
konseptler, konvansiyonel harp esaslarını ve 
bunlarda meydana gelen zamana bağlı deği-
şimleri esas almaktaydı. 

1949 Washington Antlaşması’nın 5’inci 
maddesinde yer alan kolektif savunma kav-
ramı geçerliliğini muhafaza ederken dağılma-
nın etkisi ile meydana gelen boşluk ve özel-
likle bu dönemde Yugoslavya’nın parçalanma 
süreci ittifakın geleceğini belirleyecek yeni 
bir rehber doküman ihtiyacını doğurmuştur. 
2010 tarihli konsept ise ifade edilen bu ça-
tışma ortamının dinamiklerini önemli ölçüde 
yitirdiği, küresel güvenlik ortamının nispeten 
daha belirgin bir hâle geldiği, Avrupa - Atlantik 
bölgesine yönelik konvansiyonel bir tehdidin 
(tamamen yok olmamakla birlikte) neredeyse 
ortadan kalktığı bir döneme rastlamaktadır.   

NATO El Kitabı, NATO Public Diplomacy Division, 1110, Brussels, Belgium, 2001, s. 42.

GİRİŞ

Küresel güvenlik ortamında meydana 
gelen gelişmelere bağlı olarak NATO gerek 
Türkiye gerekse dünya kamuoyunda son 
zamanlarda daha sık gündeme gelmektedir. 
1949’da kurulan ve ülkemizin de 1952 yılında 
üye olduğu ittifak, 19 - 20 Kasım 2010 tarih-
lerinde, Lizbon/Portekiz’de icra edilen Devlet 
ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde yeni stra-
tejik konseptini kabul etmiştir.   

NATO’NUN YENİ STRATEJİK KONSEPTİ
 Kur.Alb.Oktay ŞENYİĞİT
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SORULAR
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, açık denizlerde arama kurtarma etkinliğimizi 

artırmak maksadıyla başlatılan proje kapsamında; ağır deniz ve hava şartları da dâhil olmak 
üzere kesintisiz görev yapabilme özelliği bulunan 1700 tonluk 4 adet Sahil Güvenlik açık de-
niz arama kurtarma gemisinden ilk olarak denize indirilen TCSG’nin adı nedir?

2. Güneydoğu Avrupa Tugayının (South Eastern Europe Brigade - SEEBRIG) şu andaki 
Komutanı kimdir ve hangi ülkeye mensuptur?

3. Deniz Çarkçı Okulundan mezun olduktan sonra 1910 yılında Hamidiye kruvazöründe 
motor çarkçısı olarak görev yapan ve ilk hava şehitlerimizden olan subayımız kimdir?

4. Müstahkem Mevki ressamı olması nedeniyle 1914 - 1918 yılları arasında Çanakkale 
civarındaki yerleri ve savaş görüntülerini özellikle kara kalem olarak yaptığı resimlere aktaran 
ressam kimdir?

5. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk dili ile ilgili çalışmalarını birinci sayfasın-
da “Dil Yazıları” başlığı altında yayımlayan gazetenin adı nedir?

 1.  P.Bnb.O.Tolga KILINÇARSLAN
2.  Doç.Hv.Tbp.Alb.Ahmet AKIN
3.  Dz.Elk.Astsb.Bçvş. Ayhan AKKUŞ
4.  J.Bnb.Hasan AKSOYLU
5.  Dz.Mk.Kd.Yzb.Ünsal KIZIL
Doğru yanıtı gönderenler arasında yapılan çekiliş sonucunda ödül almaya hak kazanan aboneleri-

mizin armağanları birlik adreslerine gönderilmiştir.

 1.  Yargan
2.  Bursa’nın işgali nedeniyle TBMM kürsüsüne örtülen siyah örtü, Bursa’nın düşman işgalinden 

kurtulması üzerine kaldırılmıştır.
3.  Mehmet Tevfi k BIYIKLIOĞLU
4.  Haydar Mehmet ALGANER
5. Norveç Nobel Komitesi; İsveç, Norveç

 407’NCİ SAYIDA YER ALAN ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASININ            
DOĞRU YANITLARI

ÖDÜL KAZANAN ABONELERİMİZ

 YARIŞMA ESASLARI

1. Düzenlemiş olduğumuz Ödüllü Bilgi Yarışmasında, verilen sorulara doğru yanıtları gönderen abonelerimiz 
arasında yapılacak çekilişle beş kişiye,”ATATÜRK’ün Dil Yazıları I (Sözlük Çalışmaları)”, “Birinci Dünya Savaşı’nda 
Doğu Cephesi’nde Sağlık Hizmetleri”, “Hareket Ordusu ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal”, “Askerî Tarih Belgeleri 
Dergisi (Sayı:126)” adlı kitaplar ile “Mehter Marşları” yoğun diski hediye edilecektir.

2. Yarışmaya, Silahlı Kuvvetler Dergisi’ne abone olan personel katılabilir.
3. Tüm doğru yanıtları bilenin çıkmaması durumunda en çok doğru yanıtı gönderen abonelerimiz arasında 

çekiliş yapılacaktır. 
4. Yarışmaya Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı personeli ve bu personelin birinci 

derece yakınları katılamaz.
5. Yanıtların Genelkurmay ATASE Bşk.lığı Yayım Ş.Md.lüğü Silahlı Kuvvetler Dergisi Bakanlıklar/Anka-

ra adresine posta ile (kargo hariç) ya da TSK-Net üzerinden Outlook ortamında Dz.Kd.Alb.Akif Kemal BURDUR                  
(Gnkur.ATASE) ya da Öğ.Alb.Mesut KIZILCA (Gnkur.ATASE) adına, en geç 13 Haziran 2011 Pazartesi günü mesai 
bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

6. Şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Postadaki gecikmelerden dergimiz sorumlu değildir.

 Silahlý Kuvvetler Dergisi, Nisan 2011, Sayý 408
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Öğ.Alb.K.Türker GEÇER*

 * Kara Harp Okulu Dekanlığı
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Osmanlı Devleti’nin son dönemi, iki ayrı 
sistemin ve bu iki sistemde yetişmiş insan 
tipinin birbiriyle mücadelesi içinde geçmiş-
tir. Osmanlı Devleti’nin mevcut siyasi yapısı, 
sorgulamaksızın itaat eden bir insan tipine 
ihtiyaç duyuyordu. Medrese tarzı eğitim sis-
temi, sorgulamasız itaat eden insan tipi an-
layışıyla birebir örtüşüyordu. Oysa devletin 
gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilme-
si ve ayakta kalabilmesi için devlet kadrola-
rında çağdaş eğitimden geçmiş, nitelikli in-
san gücüne ihtiyaç vardı. Bu amaçla 1734’te 
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, 1795’te 
Mühendishane-i Berri-i Hümayun, 1827’de 
Askerî Tıbbiye, 1834’te Mekteb-i Harbiye, 
1845’te askerî rüştiye ve idadilerle birlikte 
sivil rüştiye ve idadiler, yine aynı tarihte ya-
bancı dille eğitim yapan Sultanîler, 1859’da 
Mekteb-i Mülkiye, 1870’te Darülfünun açıl-
mıştır. Bu okulların açılması ve mezunları-
nı vermeye başlaması ile birlikte Osmanlı 
Devleti’nde yeni bir süreç başlamıştır. Bir 
tarafta klasik bağnaz eğitimini devam ettiren 
okullar ve bu okullardan mezun olan bağnaz 
düşünceli insan tipi ile çağdaş eğitim ve öğre-
tim kurumlarından mezun, dolayısıyla çağdaş 
değerlere sahip iki insan tipi ortaya çıkmıştır. 
Bu iki insan tipi ve bunların dünya görüşlerinin 
çatışması Osmanlı Devleti’nin son dönemine 
damgasını vurmuştur. Muhafazakâr ve yeni-
likçi düşünceyi temsil eden bu iki insan tipinin 

mücadelesini, çağdaş değerleri temsil eden 
yenilikçi düşüncenin galip gelmesi sonucunu 
doğurmuş, çağdaş bir devlet ve toplum yapısı 
oluşturulmuştur.

Çağdaş, yenilikçi düşüncelerin bay-
raktarlığını ise Harbiye Mektebinin 
mezunları olan subaylar yapmış-
tır. Üniformayı giydikleri andan 
itibaren yurdun her türlü sorunu 
ile mücadele etmeyi kendi do-
ğal görevleri olarak algılayan 
Harbiyeliler ve Harbiye me-
zunu subaylar, Harbiyede, 
kendilerini bu sorun-
larla mücadele 
edebilecek şe-
kilde hayata 
h a z ı r l a -
mış lar -
dır.

Mustafa Kemal ATATÜRK; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2006, s. 570.

ATATÜRK VE ULUSAL EGEMENLİK
Öğ.Alb.K.Türker GEÇER
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Hv.Plt.Yzb.Coşkun KÜRKÇÜ*

 * Hava Harp Akademisi K.lığı * Hava Harp Akademisi K.lığı
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GİRİŞ

Uzay, XX. yüzyılın başlarında roket 
teknolojisinin geliştirilmesi, Rusya’nın 1957 
yılında ilk uzay üssü olan Baykonur’u inşa 
etmesi ve ilk Sputnik uydusunun fırlatılma-
sından bu yana insanlığın kendi dünyasını ve 
içinde yaşadığı evreni kavraması için temel 
bir araştırma alanı hâline gelmiştir. Dünya, 
Güneş sistemi ve yörüngeleri üzerine yapılan 
araştırmalar ve icra edilen uygulamalar ile 
uzay; teknoloji ve bilgi alanlarında ilerleme-
lerin kaydedildiği bir bilim olmuştur. Önceleri 
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın te-
kelinde olan uzay araştırmalarına daha sonra 
mütevazı başlangıçlarla katılan başka uluslar 
da önemli katkılar getirmişlerdir.

Ülkelerin uygulamaya koydukları bilim 
ve teknoloji politikaları, yaptıkları teknolojik 
araştırmalarla ülkelerin kalkınmalarını belli 
bir sistem içinde düzenli ve sürekli hâle getir-
melerine olanak sağlamaktadır. Teknolojinin 
bu etkinliği nedeniyle bütün ülkeler teknolo-
jiyi üretmek, elde etmek, kullanmak ve yay-
mak için her türlü çabayı göstermektedirler. 
Bu doğrultuda uzay teknolojileri de ülkelerin 
ekonomik ve askerî imkânları açısından ha-
yati önem kazanmaktadır. Savunma gücünü 
geliştirirken uygulanacak dönüşümün amacı, 
süreçteki değişikliklere ya da başkalarının 
ortaya koyduğu değişikliklere ayak uydur-
mak olmamalıdır. Teknolojik dönüşüm ile 
geleceğe doğru yürümek ve yeni bir standart 
geliştirmek amaçlanmalıdır. Çünkü teknoloji, 
insanların fi ziki ve zihinsel imkân kabiliyetleri-
nin üstünde sistemler üretebilmektedir.

Günümüzde teknolojik alanda yaşanan 
gelişmeler harekât stratejilerinde önemli de-
ğişikliklere yol açmıştır. Bilgi çağının gereği 
olarak klasik askerî araç ve silahlar yerini 
akıllı sistemlere bırakmakta, bilgiye ulaşma-
nın seçenek değil ihtiyaç olduğu bu dönemde 
harekât alanındaki alıcılar, silah sistemleri, 
bilgisayarlar ve komuta kontrol merkezleri 
arasında yoğun ve hızlı veri aktarımı büyük 
önem kazanmaktadır. İlgi alanlarının dinamik 
bir yapıda olması nedeniyle harekât alanın-
daki unsurlar arasındaki süreklilik, hareketlilik 
ve esneklik esaslarına dayalı bir bilgi aktarımı 
ve analizi harekâtın temposunu belirlemekte-
dir. Uzay sistemleri stratejik/taktik hedefl erin 
tespit ve teşhisi, güvenli ve hızlı veri iletişi-
mi, ihbar/ikaz ve kuvvet kullanımı alanlarında 
etkin kabiliyetler sağlamaktadır. Geliştirilen 
konseptler ile uzay, geleceğin harekât ortamı 
olarak değerlendirilmektedir.

Sait Yılmaz; “Savunma Teknolojileri Kapsamında Dünya Orduları Yol Ayrımında”, BÜSAM Dergisi, 2008, s. 3. 
agm.; s. 1.

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ 
KAPSAMINDA UZAYIN KONTROL VE 
PAYLAŞIMINA YÖNELİK FAALİYETLER 
VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
Hv.Plt.Yzb.Coşkun KÜRKÇÜ
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P.Ütğm. İsa HASKOLOĞLU*

 * Gnkur.Bşk.lığı
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA (İHA) 
GENEL BİR BAKIŞ

İnsanların yeme içme gibi temel ihtiyaç-
ları karşılandıktan sonra ikincil ihtiyaçlarından 
olan savunma ihtiyacı, geçmişten beri tekno-
lojik gelişmelerin de esasını teşkil etmiştir. Bu 
gelişmeler çeşitli dönemlerde sıçramalar ger-
çekleştirerek yeni bir boyuta geçmiş, bir süre 
bu seviyede devam ettikten sonra yeni bir 
sıçramayla farklı bir seviyeye çıkarak gelişi-
mini sürdürmüştür. Bıçak, mızrak gibi savun-
ma aletlerinden ok, kılıç ve kalkana, barutun 
bulunmasıyla birlikte top ve tüfeğe, endüstri 
devriminin gerçekleşmesinden kısa bir süre 
sonra da araçların muharebe sahasında kul-
lanımına; ilk zırhlı araçlara ve uçaklara kadar 
uzanan teknolojik değişim ve gelişimler bu 
sıçramaların sonuçlarıdır. 

Günümüzde, bilgisayar teknolojisinin 
gelişmesi ile birlikte yetişmiş insan hayatı-
nın öneminin de farkında olarak muharebe 
sahasında insansız teknolojilerin geliştirilme-
sine ağırlık verilmektedir. Bu makalede kısa 
bir geçmişe sahip olan havacılık sektöründe 
ağırlığını hissettirmeye başlayan İnsansız 
Hava Araçları (İHA) teknolojisi hakkında ge-
nel bir değerlendirme yapılacaktır. 

1. İHA NEDİR?

İnsansız Hava Araçları, “İçinde pilotu 
bulunmayan; aerodinamik güçlerle kalkış, 
uçuş ve iniş yapan; otomatik olarak veya bir 
operatör kontrolünde uçuşunu gerçekleşti-
ren; üzerinde silah, mühimmat veya faydalı 
yük taşıyabilen hava aracı” olarak tanımlan-
maktadır.

İHA’lar, üzerlerinde taşıdığı kameranın 
özelliğine göre gündüz/gece uçuş yaparak 
gerçek zamanlı video, fotoğraf ve dijital veri-
ler elde edebilmektedir. Ayrıca uçulan bölge-
nin ve hedefi n koordinatı tespit edilebilmek-

tedir. Böylece komutanlara harekât alanının 
gece ve gündüz anlık görüntüsünü sağlaya-
rak onların karar verme süreçlerinde etkin rol 
oynamaktadır. Ayrıca harekât alanının uzun 
süre gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi sa-
yesinde operasyonlar daha kolay yönetilebil-
mektedir. Bu özelliklerinden faydalanılarak 
İHA’lar, keşif ve gözetleme görevlerinde etkin 
bir şekilde kullanılmaktadır. 

İHA’ların keşif gözetleme görevlerinde 
kullanımının bilinen ilk örneği İsrail’in, 1982 
yılında Suriye’nin Bekaa Vadisi’ndeki 19 
hava savunma bataryasından 17’sini imha 
ettiği saldırılardır. Bu saldırılarda İHA’lar keşif 
ve gözetleme; hedef tespit, teşhis ve teyidi; 
elektronik aldatma ve karıştırma; saldırı son-
rası hasar tespiti ve kıymetlendirmesi görev-
lerinde kullanılmıştır. Günümüzde ABD; Irak 
ve Afganistan’da hedef tespiti ve imhası için 
50.000 feet (15 km) irtifadan uçabilen, 2000 
deniz mili (3700 km) menzili olan ve üzerinde 
Hellfi re füzesi taşıyabilen MQ-9 Predator B 
(Resim-1) adlı İHA’yı kullanmaktadır. Meskûn 
mahal ve küçük çaplı operasyonlarda ise mini 

Resim-1: MQ-9 Predator Silahlı İHA

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA (İHA)        
GENEL BİR BAKIŞ
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Savunma sanayisi alanında faaliyet gös-
teren yerli fi rma ve şirketler tarafından Silahlı 
Kuvvetler Dergisi’ne reklam verilebilir.

Reklam konuları ve resimler derginin ön 
kapak arka sayfası ile arka ve ara sayfalarda  
tam sayfa olacak şekilde yayımlanabilir. Rek-
lam bir sayfadan fazla olamaz.

Reklam vermek isteyen yerli fi rma ve şir-
ketlerin kendileriyle ilgili bilgileri içeren (Firma 
adı, adresi, faaliyet alanları, iletişim bilgileri vs.) 
bir dilekçe ile vermek istedikleri reklamı, yayım 
ilkelerinde belirtilen esaslara göre yoğun disk 
(CD) ortamında Gnkur. ATASE Bşk.lığı Silahlı 
Kuvvetler Dergisi 06100-Bakanlıklar/ANKARA  
adresine göndermeleri gereklidir.

Silahlı Kuvvetler Dergisi, gönderilen rek-
lamları yayımlayıp yayımlamamakta serbest-
tir. Gönderilen reklamlar yayımlansın veya 
yayımlanmasın iade edilmez 

Yayımlanmasına karar verilen reklam-
lar için reklam bedeli, derginin yayımlanma-
sından en az bir ay önce sadece bir sayılık 

olarak Silahlı Kuvvetler Dergisi’nin Ziraat 
Bankası Ankara Saraçoğlu Şubesindeki                         
TR 76-0001-0010-5939-7752-1950-04 nu-
maralı ABONE IBAN hesabına, % 18 oranın-
daki KDV bedeli ise Maliye Bakanlığına peşin 
olarak yatırılır. Reklam ücretinin banka hesa-
bına yatırıldığını gösteren dekont ile KDV be-
delinin Maliye Bakanlığına yatırıldığını göste-
ren dekontun birlikte Gnkur. ATASE Bşk.lığı 
Silahlı Kuvvetler Dergisi 06100 - Bakanlıklar/
ANKARA  adresine gönderilmesi durumunda 
reklam ilgili mevzuat esasları doğrultusunda 
yayımlanır. 

Aynı reklamın tekrar yayımlanması 
hâlinde her defasında % 10 oranında indirim 
uygulanır. Bu indirim oranı % 50’den fazla 
olamaz.

Reklamı yayımlanan fi rmaya Silah-
lı Kuvvetler Dergisi’nden beş adet ücretsiz 
gönderilir. 

İletişim Bilgileri

Gnkur.ATASE Bşk.lığı Yayım Ş. Md.lüğü 06100 - Bakanlıklar/ANKARA

tel. (0312) 402 23 14 - (0312) 402 23 41 - (0312) 402 61 00 / 23 43

SİLAHLI KUVVETLER DERGİSİ REKLAM ÜCRETİ  

Dış arka kapak sayfası  2500 TL + % 18 KDV

Dış arka kapak sayfası içi  2000 TL + % 18 KDV

Ön kapak sayfa arkası  2000 TL + % 18 KDV

Ara sayfa  1500 TL + % 18 KDV

SİLAHLI KUVVETLER DERGİSİ
REKLAM YAYIMLAMA KOŞULLARI
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 ATATÜRK’ÜN “DİL YAZILARI” I (Sözlük Çalışmaları)
Red.Uzm.Yasemin YILMAZ
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Arşivinde mevcut olan ATATÜRK 

Koleksiyonu’nda ATATÜRK’ün çeşitli konulara ilişkin parça parça kâğıtlara yazdığı notlar arasında dil çalış-
malarına ait olanlar da yer almaktadır. 1934-1935-1936 tarihleri ile değişik zamanlarda yazıldığı anlaşılan bu 
notlar, içeriklerine göre tasnif edilmiş ve sözlük çalışmalarına yönelik olanlar eserde bir araya getirilmiştir. 

ATATÜRK’ün doğumunun 130. yıl dönümünde, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış belgelerden 
oluşan bu çalışmanın Türk dili alanında araştırma yapanların yolunu aydınlatacağı değerlendirilmektedir. 

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA DOĞU CEPHESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Tar.Uzm.Özlem DEMİREĞEN, Tar.Uzm.Alev KESKİN, Tar.Uzm.Fatma İLHAN
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde savaş ortamı ve kış şartlarının olumsuzlukları göz önün-

de bulundurulduğunda salgın şeklini almış hastalıkların askeri yıprattığı görülmüştür. Fakat en büyük sorun, 
bulaşıcı hastalıklardan ziyade askerlerin uzun süre maruz kaldığı mahrumiyet ve açlıktır. 

Hastalıklara dair verilen istatistiki bilgiler, o günün şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilme-
lidir. Uzun savaş ortamı ve imkânsızlıklar dikkate alındığında güç şartlar altında tutulmaya çalışılan raporlar, 
genel durum hakkında bilgi ve fi kir verme açısından önem taşımaktadır.

Eserin Birinci Dünya Savaşı dönemi tarihi ile Türk askerî tarihi ve sosyal tarih konularında çalışma 
yapacak araştırrmacılara önemli bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir. 

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 BALKAN SAVAŞLARI’NDA EDİRNE
Prof.Dr.Necdet HAYTA, Arş.Gör.Togay Seçkin BİRBUDAK
Balkanlara geçişte kilit nokta olan Edirne, bütün bu olayları en ağır şekilde yaşamıştır. İlk kez 1828-1829 

Osmanlı-Rus Harbi’nde Rusların işgaline uğrayan Edirne, XX. yüzyılın başlarında da kurulan Balkan ittifakı-
nın hedefl eri arasında yer almış ve düşmanlar tarafından kuşatılmıştır.

İstanbul’un fethine kadar Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış önemli bir kültür şehrinin işgaller al-
tında yaşadığı zorlukları, esareti ve Türk askeri ile halkının düşman saldırılarına karşı kahramanca direnişini 
anlatan bu eserin okuyuculara ve araştırmacılara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2010

 HAREKET ORDUSU VE KURMAY YÜZBAŞI MUSTAFA KEMAL
Dr.Öğ.Alb.Zekeriya TÜRKMEN
Hareket Ordusu ile onun sevk ve idaresinde önemli bir görevi üstlenen Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ke-

mal ATATÜRK’ün rolünü belgesel olarak ortaya koyan bu eser bilim dünyasına katkıda bulunması açısından 
önemlidir. Ayrıca Ebedî Başkomutan ATATÜRK’ün, henüz genç bir subay iken kurmay yüzbaşı rütbesinde 
bulunduğu dönemde liderlik özelliklerini ortaya koyması bakımından da değerli bir çalışmadır. 

1999 yılında birinci baskısı yapılan eserin ikinci baskısına birinci elden arşiv kaynakları ve ATATÜRK’ün 
not defterlerinden yararlanılarak yeni bilgi ve belgeler eklenmiştir. “Hareket Ordusu ve Kurmay Yüzbaşı                
Mustafa Kemal” adlı eserin, II. Meşrutiyet dönemiyle ilgili çalışma yapanlara önemli bir kaynak olacağı değer-
lendirilmektedir.  

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 ARIBURNU MUHAREBELERİ RAPORU
MUSTAFA KEMAL
(Yay.hzl.:Dr.Öğ.Alb.Suat AKGÜL, Dr.Tar.Uzm.Hülya TOKER, Arş.Uzm.Sema DEMİRTAŞ)
Bölgede yapılan muharebelerin başından sonuna kadar rütbesinin (yarbay ve 01 Haziran 1915’ten 

itibaren albay) çok üstünde farklı görevlerde bulunan Mustafa Kemal, Harp Tarihi Şubesinin kendisinden 
hatıralarını yazmasını istemesi üzerine “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nu yazmıştır.  

Eserde, Mustafa Kemal’in raporu 03 Aralık 1916’da yazmaya başladığı ve 10 - 12 Aralık 1916’da ya-
verine okuttuğu belirtilmektedir. Mustafa Kemal’in “Pek güzeldir. Kuvvetli vesaik vardır.” şeklinde tanımladığı 
“Arıburnu Muharebeleri Raporu” Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivinde bulunan orijinal belgeler esas 
alınarak güncellenmiş ve Türk gençliğine tarih bilincinin doğru bir şekilde kazandırılması amacıyla yayımlan-
mıştır.  

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 ANAFARTALAR MUHAREBELERİ’NE AİT TARİHÇE
MUSTAFA KEMAL
(Yay.hzl.:Dr.Öğ.Alb.Suat AKGÜL, Dr.Tar.Uzm.Hülya TOKER, Arş.Uzm.Sema DEMİRTAŞ)
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Muharebeleri ile ilgili anılar sonraki dönemler-

de kaleme alınarak genç nesillerin tarih bilincini artırmak amacıyla yayımlanmıştır. Bu anılardan biri de oriji-
nali Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivinde bulunan “Anafartalar Muharebeleri’ne Ait Tarihçe”dir. Mustafa 
Kemal, Anafartalar Muharebeleri ile ilgili anılarının 1937 yılında Belleten’de yayımlanmasını emretmiş; ancak 
o tarihte mümkün olamamıştır. Anıların yayımlanması 1943 yılında Uluğ İĞDEMİR tarafından gerçekleştiril-
miştir.

Mustafa Kemal’in el yazısı ile hazırlanmış olan “Anafartalar Muharebeleri’ne Ait Tarihçe” Genelkurmay           
ATASE Başkanlığı Arşivinde bulunan orijinal metin esas alınarak güncellenip yayımlanmıştır. 

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 TAKTİK TATBİKAT GEZİSİ I
MUSTAFA KEMAL
Mustafa Kemal’in askerliğe dair yazmış olduğu eserlerden birisi olan Ta’biye Tatbîkat Seyâhati, 1995 

yılında ATASE Başkanlığı Birinci Askerî Tarih Kurulu tarafından “Taktik Tatbikat Gezisi” adı altında, tek kitap 
hâlinde; birinci kısmı günümüz Türkçesi, ikinci kısmı Osmanlıca çevirim yazıları olarak yayımlanmıştır. 

Eserin ATASE ATEM Başkanlığı tarafından hazırlanan bu baskısı “Taktik Tatbikat Gezisi 1” adı altında, 
günümüz Türkçesi ile yayıma hazırlanmıştır. 

Bu baskıda daha önceki baskıdan farklı olarak üç olan harita sayısına dördüncü harita eklenmiştir. 
Tarihler Rumi takvimden miladi takvime çevrilirken 13 günlük fark eklenmiştir. 

Başkanlığımız, yapılan bu çalışma ile Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün askerlikle ilgili 
yazmış olduğu eserleri yaşayan Türkçeye çevirerek okurlarına sunmayı amaçlamıştır. 

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011

 TAKTİK MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ VE EMİRLERİN YAZILMASINA İLİŞKİN   
ÖĞÜTLER

MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK, Çanakkale Muharebelerinde edindiği tecrübeler ışığında, taktik meselesinin çözümü ve 

emirlerin yazılmasına ilişkin önemli noktaları bu eserinde anlatmıştır. Bunların bütün subaylar tarafından 
bilinmesi gerektiğine işaret etmiş ve okunmasını önermiş, 16’ncı Kolordu Komutanı olarak verdiği bir emirle 
de subayların bu tecrübelerden yararlanmasını istemiştir.

Eserde ATATÜRK, taktik meselesini çözerken nasıl bir yöntem izleneceği, hangi noktaların göz önünde 
tutulması ve emir verilirken nelere dikkat edilmesi, emrin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği gibi günü-
müzde de geçerliliğini koruyan konularda çok önemli bilgiler vermektedir.

Ge nel kur may As kerî Ta rih ve Stra te jik E tüt (ATASE) Başkanlığı Ya yın la rı, 2011
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Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden 
bugüne Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün, “Yurtta barış, dünyada barış...” 
direktifi  doğrultusunda gerek var olduğu coğ-
rafyada gerekse tüm dünya çapında barışın 
tesis edilmesi ve korunması girişimlerinde 
daima aktif bir rol üstlenmiştir. Türkiye’nin 
jeopolitik konumu, ülkemizin daima barıştan 
yana olan tutumunu tüm dünya barışı açısın-
dan daha da önemli kılmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda Türkiye, ba-
rışı destekleme görevlerine; uluslararası 
yükümlülükleri, ulusal menfaatleri, imkân 
ve kabiliyetleri dâhilinde azami ölçüde katı-
lım sağlamaktadır. İlk kez 1950’de, Kore’de 
yaşanan anlaşmazlık doğrultusunda Barışı 
Destekleme Harekâtı’na katılan Türkiye, gü-
nümüze kadar geçen süreçte, dünyanın pek 
çok bölgesinde barışın sağlanması 
ve korunması hususunda başa-
rılı çalışmalara imza atmıştır.

Soğuk savaş döne-
mini müteakip, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılması, dün-
yanın genel konjonktürü-
nü değiştirmiş; Doğu Blo-
ku dağılmış, bağımsızlı-
ğına kavuşan pek çok ülke 
yeni dünya düzeni içinde 
yerlerini almıştır. Güneydoğu 
Avrupa’da yeni çatışmaların çık-

ması sonucu yaşanan çalkantılı dönem do-
layısıyla bölgede barış ve güvenliğin sağlan-
ması ve sürdürülmesine yönelik olarak NATO 
öncülüğünde icra edilen harekâtı takiben, bu 
bölgede devamlı bir iş birliği organizasyonu-
nun kurulmasının gerekli olduğu düşüncesi, 
uluslararası toplumun zihninde yer etmiştir. 
Aynı zamanda Doğu Blokunun etkisinden 
yavaş yavaş kurtulan bu ülkelerden bazıları 
(örneğin Bulgaristan, Romanya, Arnavut-
luk, Makedonya) Batı ittifakına dâhil olmak 
istemiştir. Bu ülkelerin Batı ittifakına katılım 
süreçlerinin daha sağlıklı ve başarılı gelişe-
bilmesi için bu ülkeler ile coğrafi  komşuluk 
ilişkileri olan ve ayrıca Türkiye gibi NATO’da 
eskiden beri aktif olarak rol alan ülkeler ara-
sında bir iş birliği fi kri gündeme gelmiştir. Bu 
düşünce Güneydoğu Avrupa Savunma Ba-

kanları (South Eastern Europe Defen-
ce Ministerial - SEDM) Girişimini 

ortaya çıkarmıştır. Balkanlarda 
yer alan bu ülkelerin geçiş 

sürecinde baştan itibaren 
dostluk ilişkilerinin gelişti-
rilmesi ve NATO’da uzun 
zamandır yer alan ülke-
lerin deneyimlerinin bu 
ülkelere aktarımını sağ-

lamak düşüncesiyle oluş-
turulan SEDM Girişimi, 

Güneydoğu Avrupa’da gü-
venlik ve istikrarı sağlamak, si-

yasi ve askerî iş birliği ve anlayışı                                                     



Güneydoğu Avrupa Tugay Karargâhı (South Eastern Europe Brigade - SEEBRIG HQ)
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SEEBRIG, diğer adıyla Güneydoğu Av-
rupa Çok Uluslu Barış Gücü (GAÇBG); SEDM 
ülkeleri arasından Arnavutluk, Bulgaristan, 
Yunanistan, İtalya, Makedonya, Roman-
ya ve Türkiye tarafından kurulan çok uluslu 
bir tugaydır. SEEBRIG’in kurulması, anılan 
yedi ülkenin Savunma Bakanları tarafından 
“Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü 
Anlaşması”nın 26 Eylül 1998’de, Üsküp’te im-
zalanması sonucunda gerçekleşmiştir. Baş-
langıçta, Slovenya ve ABD, SEEBRIG’in iki 
gözlemci ülkesi olmuştur. İlerleyen dönemde 
Hırvatistan ve Ukrayna’yı takiben Bosna Her-
sek gözlemci ülke olarak oluşuma katılmıştır. 
Kiev’de 2007 yılı Ekim ayındaki Güneydoğu 

artırmak amacıyla 1996 
yılında başlatılmıştır. 
Hâlihazırda oluşuma 14 
ülke üyedir. Bu ülkeler; 
Türkiye, Arnavutluk, Bul-
garistan, Yunanistan, 
İtalya, Makedonya, Ro-
manya, Slovenya, ABD, 
Hırvatistan, Ukrayna, 
Bosna Hersek, Sırbistan 
ve Karadağ’dır. Gürcistan 
ve Moldova ise gözlemci 
statüsündedir. 

Türkiye, barış odak-
lı dış politikasına paralel 
olarak siyasi ve askerî iş 
birliği anlayışına dayanan 
dostluk temelli bu girişimin 
kuruluş sürecinde ve tesis 
edilmesinde en başından 
beri öncü bir rol üstlenmiştir. SEDM Girişimi 
kapsamında, bu girişime dâhil olan ülkelerin 
Savunma Bakanları/Genelkurmay Başkanla-
rı yılda bir kez toplanmakta, NATO’da olduğu 
gibi oy birliğiyle karar almaktadır. Alınan ka-
rarları takip ve koordine etmek üzere SEDM 
Koordinasyon Komitesi kurulmuştur. SEDM 
ülkeleri arasında barış, istikrar ve iş birliğini 
güçlendirmek için SEDM altı proje1 oluştur-
muştur. Güneydoğu Avrupa Tugayı (South 
Eastern Europe Brigade - SEEBRIG) SEDM 
Girişimi kapsamındaki altı projeden birisi ve 
en önemlisidir. 

1 SEEBRIG’ten başka diğer beş iş birliği projeleri şunlardır: Nükleer Silahsızlanma, Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele 
(CBSC), Güney Doğu Avrupa Savunma Sanayi, Araştırma ve Teknolojisi (SEEDIRET), Güney Doğu Avrupa Askerî 
Eğitim ve İş Birliği (SEMEC), Askerî Hastaneler Arasında Karşılıklı Bağlantı (IMIHO), Güney Doğu Avrupa Simülasyon 
Ağı (SEESIM). 
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Avrupa Savunma Bakanları toplantısında, 
Ukrayna SEEBRIG’e tam üye olarak kabul 
edilmiştir. Ancak Ukrayna’nın kendi prose-
dürleri devam ettiğinden onay süreci hâlâ ta-
mamlanmamıştır. 

SEEBRIG’in konuşlandırılması, kullanıl-
ması ve diğer faaliyetleri ile ilgili siyasi direk-
tifl eri ve gözden geçirmeyi sağlamak üzere 
Siyasi Askerî Yönlendirme Komitesi (PMSC) 
teşkil edilmiştir. SEEBRIG, bu komite altında 
faaliyet göstermektedir.

Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış 
Gücü Anlaşması’nda SEEBRIG ülkeleri,2 
“Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması’nda belir-
tilen ilke ve amaçlara bağlılıklarını yineleye-
rek Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları 
Süreci ve Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi 
(AAOK) bağlamında ve Barış İçin Ortaklık 
(BİO) ruhuna uygun olarak Güneydoğu Av-
rupa ülkeleri arasında iyi komşuluk ilişkilerini 
güçlendirmek ve bölgesel güvenlik ile istikra-
ra katkıda bulunmak” yönündeki taahhütlerini 
dile getirmişlerdir. 

Anlaşmada belirtilen ilkelere göre; 
SEEBRIG; üçüncü bir tarafı hedef almaz 
veya herhangi bir ülke ya da ülke grubuna 
karşı bir askerî ittifak oluşturmayı amaçla-
maz; şeffaftır ve ileriki safhalarında Kuzey 
Atlantik Antlaşması (NATO) ve BİO üyesi 
bölgedeki “ehil ve istekli” ülkelerin katılımı-
na açıktır; BİO çerçevesindeki bölgesel iş 
birliğini geliştirmeyi amaçlayan program-
ları destekleyicidir ve BM, NATO, Avrupa 
Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) ve 
Avrupa Birliği (AB) çerçevesindeki asli iş 
birliğine izin vermektedir. 

SEEBRIG Anlaşması’na göre; SEEB-
RIG BM veya AGIT’in yetki ve kontrolünde; 
NATO veya AB öncülüğündeki çatışmanın 
önlenmesi ya da diğer Barışı Destekleme 
Harekâtlarında (Barışı Koruma, Barışı Yap-
ma, Barışın Tesisi, İnsani Harekât) kullanıla-
bilir. Ayrıca “gönüllüler koalisyonu” tipi ulusla-
rarası girişimlere katılabilir. 

Anlaşmaya göre; Tugay Komutanı iki 
yıllık bir süre için ülkeler arasında dönüşüm-
lü olarak atanmaktadır. İlk Tug.K.Tuğg.Hilmi 
Akın ZORLU’nun (Türkiye) 1999 - 2001 yılları 
arasında görev yapmasını müteakip Tuğg.
Andreas KOUZELIS (Yunanistan) 2001 – 
2003; Tuğg.Giovanni SULIS (İtalya) 2003 
– 2005; Tuğg.Neyko NENOV (Bulgaristan) 
2005 – 2007; Tuğg.Virgil BALACEANU (Ro-
manya) 2007 - 2009 yılları arasında görev 
yapmıştır. 2009 yılında görevi devralan Tuğg.
Zyber DUSHKU (Arnavutluk) hâlen Tug.K.lığı 
görevini yürütmektedir. 2011 - 2013 yılları için 
Tugay Komutanını Makedonya, 2013 - 2015 
yılları için tekrar Türkiye görevlendirecektir. 

2 Anlaşma gereği, SEEBRIG’e üye ülkeler belirtilirken isimleri değil ülke numarası kullanılmaktadır. Bunlar;                                
Ülke 1 : Arnavutluk, Ülke 2 : Bulgaristan, Ülke 3 : Yunanistan, Ülke 4 : İtalya, Ülke 5 : Makedonya, Ülke 6 : Romanya, 
Ülke 7 :  Türkiye’dir.  



Güneydoğu Avrupa Tugay Karargâhı (South Eastern Europe Brigade - SEEBRIG HQ)

Silahlý Kuvvetler Dergisi, Nisan 2011, Sayý 408

30

SEEBRIG, çok uluslu bir karargâh, 
karargâh bölüğü, muhabere bölüğü, alay - ta-
kım seviyesinde muharebe, muharebe des-
tek ve muharebe hizmet destek birliklerinden 
oluşmaktadır. Teşkilat şeması Tablo-1’de 
gösterilmiştir.

SEEBRIG Karargâhı da dör-
der yıllık sürelerle ülkeler arasında 
yer değiştirmektedir. 31 Ağustos 
1999’da, Filibe’de kurulmasından 
bugüne kadar Karargâha, Bulgaris-
tan (1999 - 2003), Romanya (2003 
- 2007) ve Türkiye (2007 - 2011) ev 
sahipliği yapmıştır. Temmuz 2011’de 
SEEBRIG Karargâhı, Larissa/
Yunanistan’a konuş değiştirecektir. 
2015 yılında SEEBRIG Projesi ye-
niden değerlendirilecek, geleceği ile 
ilgili ayrıca planlama yapılacaktır. 

SEEBRIG Karargâhı, Köstence/
Romanya’da konuşlu olduğu dönemde, NATO 
Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Napo-
li) tarafından değerlendirilmiş; tam harekât 
kabiliyetini elde etmiştir. Daha sonra Kabil/
Afganistan’a intikal ede-
rek Şubat - Ağustos 
2006 tarihleri arasında 
6 ay süreyle Uluslarara-
sı Güvenlik Yardım Kuv-
veti (UGYK) nin komu-
tası altında Kabil Çok 
Uluslu Tugay (KÇUT) 
Karargâhı görevini icra 
etmiştir. SEEBRIG’in 
Afganistan’daki görevi; 
KÇUT harekât sahasın-
da güvenlik ve yardım 
harekâtını icra etmek, 
güvenli ve emniyetli bir 
ortamın sağlanmasında 
Afganistan Hükûmetini 
desteklemek olmuştur. 
SEEBRIG, bu görevini 
başarıyla yerine getir-
miştir.

Tablo-1: SEEBRIG Teşkilatı 



Silahlý Kuvvetler Dergisi, Nisan 2011, Sayý 408

31

SEEBRIG’e tahsisli bir-
likler, kendi ülkelerinde, daimî 
konuşlu oldukları garnizonlar-
da bulunmakta, anlaşmada 
belirtilen sürecin işletilmesi 
ve kendi ülkelerinin onayını 
müteakip, olası bir harekâtta 
kullanılmak üzere SEEBRIG 
komutanının komutasına gir-
mektedirler.

Türkiye, bu güce; barışta 
kendi garnizonlarında konuş-
lu bir Mekanize Piyade Tabu-
ru, bir Keşif Bölüğü, bir Topçu 
Bataryası, bir İstihkâm Bölüğü ve Muharebe 
Hizmet Destek Unsurları ile katılmaktadır. 

SEEBRIG’e tahsisli birliklerin olası bir 
Barışı Destekleme Harekâtı ve İnsani Yar-
dım Görevlerine hazırlık seviyelerini yerin-
de görmek ve değerlendirmek maksadıyla               
SEEBRIG Karargâhı tarafından teşkil edilen 
değerlendirme heyetleri marifetiyle ülke bir-
liklerine her iki yılda bir denetleme ziyaretleri 
icra edilmektedir. 

SEEBRIG Karargâhı barış kadrosu 38 
kişiden, sefer kadrosu ise 107 kişiden oluş-
maktadır. Barış kadrosu Tablo-2’de göste-
rilmiştir. Kadrolardan bazıları sabit, bazıları 
dönüşümlü, bazıları ise ev sahibi ülkeye 
tahsislidir. Hâlihazırda, Türkiye’nin ev sahibi 
ülke olması nedeniyle SEEBRIG Karargâhı 
barış kadrosunda Kurmay Başkanı (SEEB-
RIG Türk Kıdemli Subayı) komutasında 10 
Türk personel görev yapmaktadır. Diğer ül-
kelerden Arnavutluk’un 4, Bulgaristan’ın 4, 
Yunanistan’ın 7, İtalya’nın 4, Makedonya’nın 
2, Romanya’nın 7 personel kadrosu bulun-
maktadır. Yunanistan’a intikal edildiğinde 

Karargâhta, 7 Türk personel görev yapacaktır. 
SEEBRIG’in çalışma ve yazışma dili İngiliz-
cedir. Ayrıca SEEBRIG’in tanıtımını yapmak 
amacıyla yılda bir kez dergi çıkarılmaktadır. 

Tablo-2: SEEBRIG Kh. Barış Kadrosu



Güneydoğu Avrupa Tugay Karargâhı (South Eastern Europe Brigade - SEEBRIG HQ)

SEEBRIG’in Eğitim ve Tatbikat            
Faaliyetleri

SEEBRIG, kuruluşundan itibaren her 
yıl (2006 ve 2009 yılları hariç) tugay seviye-
sinde bir adet komuta yeri/arazi tatbikatı icra 
etmekte; muhtelif NATO/BİO tatbikatlarına 
katılmaktadır. 1999 yılında icra edilen ilk ko-
muta yeri tatbikatından sonra SEEBRIG tatbi-
katları, “SEVEN STARS” adı altında icra edil-
mektedir. SEEBRIG Karargâhı, Türkiye’de 
konuşlu olduğu dört yıllık dönemde, SEVEN 
STARS-2007, 2008 ve 2010 tatbikatlarını icra 
etmiş; EURASIAN STAR-2007, BLONDE 
AVALANCHE-2008, COMBINED ENDEA-
VOR-2008 ve 2009, SEESIM-2008 ve 2010, 
ANADOLU SAHINI-09 ve NOBLE JEWEL-10 
NATO/BİO tatbikatlarına gözlemci, oyuncu/
oyuncu karargâh olarak katılmıştır.

SEEBRIG tatbikatlarından sonuncusu 
“SEVEN STARS-10” Komuta Yeri Tatbika-
tı, 01 - 11 Kasım 2010 tarihleri arasında ev 
sahibi ülke Türkiye’nin desteğinde, Ayazağa/
İstanbul’da ve Çerkezköy/Tekirdağ’da icra 
edilmiştir.

Tatbikat senaryosu, Birleşmiş Millletler 
Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmiş 
NATO öncülüğündeki bir Barışı Koruma Gücü 
tarafından başlatılan ve icra edilen harekât 
sonrasında, SEEBRIG’in Barışı Destekleme 
Harekâtı ve insani yardım için bölgede ko-
nuşlandırılmasına dayandırılmıştır.

Ülkelerin SEEBRIG ortak bütçesine 
katkı payları, ülkelere tahsisli barış kadrosu 
personel mevcutları esas alınarak hesap-
lanmaktadır. Buna göre, hâlihazırda toplam 
38 kadronun 10’u Türkiye’ye ait olduğu için 
Türkiye’nin katkısı % 26,32’dir. Bu oran, 
Yunanistan’a intikal edildiğinde % 18,42 ola-
caktır. Ülkelerin 2010 yılı ortak bütçesine kat-
kı payları Tablo-3’te olduğu gibidir.  

SEEBRIG, Türkiye’de konuşlandığı 
2007 yılından itibaren, Türkiye’nin NATO’ya 
tahsis ettiği 3’üncü Kolordu Komutanlığı ile 
aynı kışlada görev yapmaktadır. NATO Ra-
pid Deployable Corps - Turkey (NRDC - T) 
olarak adlandırılan ve NATO Mukabele Kuv-
veti olarak görev yapan bu Kolordu ile aynı 
kışlada görev yapmak hem SEEBRIG hem 
de NRDC-T için pek çok avantaj sağlamıştır. 
Karşılıklı iş birliği ve dostluk anlayışına daya-
nan bu ilişki, beraberinde pek çok kazanım 
getirmiştir. 

ÜLKE PERSONEL SAYISI PAY %

1 ARNAVUTLUK 5 % 13,16

2 BULGARİSTAN 4 % 10,53

3 YUNANİSTAN 7 % 18,42

4 İTALYA 4 % 10,53

5 MAKEDONYA 1 % 2,63

6 ROMANYA 7 % 18,42

7 TÜRKİYE 10 % 26,32

TOPLAM 38 % 100,00

Tablo-3: Ülkelerin 2010 Yılı Ortak Bütçesine Katkı Payları
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Tatbikatın amacı; Güney-
doğu Avrupa Tugay Komutan-
lığı (SEEBRIG) Karargâhı ve 
karargâha tahsisli tüm birlik-
lerin harekât kabiliyetini artır-
mak, Barışı Destekleme ve 
İnsani Yardım Harekâtında 
müşterek anlayış ve birlikte 
harekât icra etme yeteneğini 
geliştirmektir.

Tatbikatın planlama, koordine ve icra 
makamı SEEBRIG Karargâhıdır. SEEBRIG 
Komutanı tatbikat direktörü olarak görev yap-
mıştır.

Tatbikat teşkilatı şu ana unsurlardan 
oluşmuştur.

- Asıl Eğitilen Gruplar: SEEBRIG 
Karargâhı, Karargâh Bölüğü, Muhabere Bö-
lüğü, 

- Tali Eğitilen Gruplar: SEEBRIG’e tah-
sisli birliklerin Cevap Hücreleri (CH)

- Tatbikat Kontrol Merkezi (Tatbikat Kont-
rol Merkezi Amiri, Tatbikat Kontrol Karargâhı, 
Beyaz Hücreler, üst birlikler CH, ast birlikler 
CH, Senkronizasyon Hücresi, Faaliyet Sonu 
İncelemesi/Alınan Dersler Hücresi), 

- Basın Bilgi Merkezi, 

- Ziyaretçi ve Gözlemci 
Bürosu,

- Ev Sahibi Ülke Destek 
Birliği.

Tatbikata, yedi SEEB-
RIG ülkesi personeli, Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) Türkiye 
Temsilciliği, Kızıl Haç (Bulga-
ristan, İtalya), Türk Kızılayı, 
Arama Kurtarma Derneğinden 
(AKUT) temsilciler, ayrıca SE-
EBRIG Karargâh ve Muhabe-
re Bölükleri (Türkiye) perso-
neli olmak üzere toplam 183 
kişi iştirak etmiştir.
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Tatbikatın Seçkin Ziyaretçi 
Günü, SEDM ülkeleri ve kuruluş-
larından üst düzey askerî ve sivil 
temsilcilerin katılımıyla 11 Kasım 
2010 tarihinde icra edilmiştir.  Tatbi-
katı 1’inci Ordu Komutanı Org.Hay-
ri KIVRIKOĞLU ve 3’üncü Kolordu 
(NRDC-T) Komutanı Korg. Hulusi 
AKAR da izlemiştir.  

SEEBRIG Karargâhı, başta 
3’üncü Kor. (NRDC-T) K.lığı olmak 
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin des-
teğiyle tatbikatı başarıyla icra etmiş-
tir. Tatbikat hedeflerine ulaşılmıştır.  



Silahlý Kuvvetler Dergisi, Nisan 2011, Sayý 408

35

SEEBRIG Komutanı Tuğg.Zyber 
DUSHKU (Arnavutluk), SEEBRIG’in kuru-
luş sürecini, amaçlarını, icra ettiği görev, 
tatbikat ve faaliyetleri değerlendirerek gö-
rüşlerini okurlarımızla paylaşmıştır: 

SKD: SEEBRIG’in kuruluş sürecini 
değerlendirir misiniz?

Tuğg.DUSHKU: İlk kez 1996’da, 
Tiran’da bir araya gelen Savunma Bakanları, 
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Giri-
şimini (South Eastern Europe Defence Minis-
terial - SEDM) kurmaya karar verdiler. Bu gi-
rişimin devamı olarak 1998’de Üsküp’te yapı-
lan anlaşma sonucunda SEEBRIG, 1999’da, 
Bulgaristan/Filibe’de kuruldu. 

Bu çok uluslu tugayın oluşturulmasında 
ve birlikte çalışmamızdaki ana fikir, bölgemiz-
de barış ve istikrarın oluşturulması ve genel 
olarak Barışı Destekleme Harekâtlarına katkı 
sağlanmasıdır. Evet, genel hatlarıyla kuruluş 
amacımız böyle değerlendirilebilir. 

SKD: SEEBRIG’in 
kuruluşundan bugüne, 
gelişim sürecini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Sizce kuruluş amaçlarına 
ulaşmış mıdır?

Tuğg.DUSHKU: SE-
EBRIG Karargâhında, 1999 
- 2001 yıllarında ilk kuruluş 
aşamasında çalıştığım için 
kendimi ayrıcalıklı hissedi-
yorum. O dönemden beri 
“Tek ekip tek görev” slo-

ganıyla gösterilen üstün gayretler Köstence 
ve İstanbul’da aynı şekilde devam etmiş; 
SEEBRIG ülkelerinden birçok askerî ve sivil 
personel SEEBRIG’e çok değerli katkılarda 
bulunmuşlar ve onun tarihini daha da zengin-
leştirmişlerdir. 

O günden bu yana, SEEBRIG çok de-
ğişti; kendisini adım adım geliştirerek büyü-
dü ve ülkelerin ihtiyaç duyduğunda kendisine 
vereceği her türlü görevi ne zaman nerede 
olursa olsun yerine getirebilecek operasyonel 
bir askerî güç hâline geldi. 
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fırsatı elde etmiştir. Üst seviyedeki uzmanlık 
ve profesyonelliklerini sergileme, bilgi alış-
verişinde bulunma, fikirlerini ve tecrübelerini 
paylaşma imkânı elde etmişlerdir.

SKD: SEEBRIG Komutanlığını dev-
raldığınız süreçte, Komutanlık Karargâhı, 
ülkemizde konuşluydu. Türkiye’de geçen 
komutanlık sürecinizi askerî, kültürel ve 
sosyal açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tuğg.DUSHKU: SEEBRIG Karargâhı, 
Köstence’den İstanbul’a 2007 yılında taşın-
dıktan sonra ben komutanlığı 2009 yılında 
devraldım. Öncelikle, SEEBRIG Komutanlığı 
görevini İstanbul’da yaptığım için çok mutlu 
olduğumu ifade etmek isterim. İstanbul’da 
daha önce kısa sürelerle pek çok kez bu-
lunmuştum. İstanbul’da uzun süre yaşa-
mak benim için büyük bir fırsat oldu. Çünkü 
Türkiye’nin en büyük ve kozmopolitlik açısın-
dan en önemli şehri olan İstanbul, sosyal, kül-
türel ve tarihî özellikleri ile harika ve heyecan 
verici bir şehir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
olması dolayısıyla İstanbul bizlere birçok baş-
ka fırsat da sunmuştur. 

Bölgedeki en önemli şehirlerden biri 
olan İstanbul’u ilk defa ziyaret edenler genel-
likle şehrin doğal güzelliğine kapılırlar. İstan-
bul, zengin ve ihtişamlı tarihinin izleriyle hem 
büyülemeyi hem şaşırtmayı eşit ölçüde başa-
rabilen bir şehirdir.

İstanbul’da kaldığımız süre içerisinde, 
SEEBRIG personeli ve aileleri, inceleme ve 
tetkik gezileriyle Türkiye’deki birçok başka 
askerî, tarihî ve turistik yerleri ziyaret etme 

SEEBRIG, iyi komşuluk ilişkilerini geliş-
tirmek, Güneydoğu Avrupa ve hatta ötesinde 
barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlamak 
maksadıyla kuruldu. Kurulduğundan bu yana 
SEEBRIG, olumlu güven ortamı ve iş birliği 
içinde Afganistan’daki görevini başarıyla ger-
çekleştirmiş ve birçok toplantı, konferans, se-
miner, sempozyum ve çalışma grupları gibi 
faaliyetlerden başka 19 tatbikat icra etmiş, 26 
tatbikata da katılmıştır. Bu çok uluslu askerî 
gücün kurulmasındaki amaca ulaşıldığını dü-
şünüyorum ve bence bu büyük bir başarı ola-
rak değerlendirilmelidir. 

SKD: Çok uluslu bir yapıya sahip ol-
manın faydaları nelerdir?

Tuğg.DUSHKU: Çok uluslu bir güç ola-
rak SEEBRIG, her bakımdan faydalı olduğu-
nu kanıtlamıştır. Yedi ülkeden askerî ve sivil 
binlerce personel birlikte çalışma imkânı bul-
muş ve bir diğerini dostluk ışığında tanıma 
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imkânı da bulmuştur. Bu güzel ülkenin do-
ğal güzelliklerinin tadını çıkartmak, tarihi ve 
kültürü hakkında bilgi sahibi olmak bizim için 
büyük bir fırsat olmuştur.

Komutanlığı devraldığım zaman kendi-
mi, İstanbul’da gerekli bütün tesisleri barındı-
ran çok iyi bir ortamda buldum ve bütün bun-
ların ötesinde mükemmel bir ev sahibi ülke 
desteğiyle karşılaştım. Türkiye, bizlere ev sa-
hibi ülke desteğini en üst seviyede sağlamış-
tır. Bizler, ev sahibi Türkiye’nin bize sağladığı 
desteği hayatımız boyunca unutmayacağız.

Ayrıca şunu da belirtmek is-
tiyorum: NRDC-T ile bir ara-
da olduğumuz için ken-
dimizi ayrıcalıklı kabul 
etmeliyiz. NRDC-T 
bize çok iyi çalışma 
koşulları ve gerçek 
yaşam desteği 
sağlamanın yanı 
sıra başka birçok 
imkân sunmuştur. 
Pe rsone l im iz in , 
NRDC-T’nin icra et-
tiği birçok Barışı Des-
tekleme Harekâtı (BDH) 
tatbikatlarına katılarak 
NATO standartları ve prosedür-
lerini takip etmesi, SEEBRIG’in harekât 
kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunmuş-
tur. NRDC – T’nin diğer askerî ve sosyal faa-
liyetlerine dâhil edilmek, tesis edilmiş olan iş 
birliğine ayrı bir renk ve tat katmıştır. 

Bu vesile ile 3’üncü Kolordu Komutan-
lığından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst ka-

demesine kadar ev sahibi ülke yetkililerine, 
bizim adımıza yaptıkları her şey için en içten 
minnet ve şükran duygularımı sunuyorum.  

SKD: SEEBRIG’in 2006’da, Uluslara-
rası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK) ko-
mutası altında icra ettiği Afganistan göre-
vini değerlendirir misiniz?

Tuğg.DUSHKU: UGYK komutası al-
tındaki bu görev, SEEBRIG için önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Her ne kadar zor 
ve emek isteyen bir görev olsa da bu görev 
NATO ihtiyaç ve gereklerine cevap verme 

açısından gerçek bir sınav ve fır-
sat olmuştur. Hiç şüphesiz 

Afganistan’daki görev ba-
şarı ile icra edilmiş ve 

SEEBRIG’e itibar ka-
zandırmıştır. 

Eski NATO 
Genel Sekrete-
ri Jaap de Hoop 
S C H E F F E R , 
Afganistan’ı ziya-

reti sırasında, “SE-
EBRIG çok iyi bir iş 

çıkarmış; sadece tugay 
adına değil, NATO adına 

da büyük bir başarı elde et-
miştir. SEEBRIG’in bir sonraki gö-

revini dört gözle bekliyoruz.” demiştir. 

Bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere 
küresel güvenlik ihtiyaçları SEEBRIG’in sa-
dece kendi bölgesinde değil bu bölgenin öte-
sinde de barış ve güvenliğin sağlanması için 
rol üstlenmesini gerektirebilir. 



tekleme Harekâtı’na yönelik olarak karargâh 
personelinin günlük faaliyetlerini yürütmesini, 
komuta kontrol ve muhabere sistemlerinin 
tesisini, karar verme sürecinin işletilmesini 
sağlamıştır. 

Seven Stars-2010 Tatbikatı’na Bulgaris-
tan ve İtalyan Kızıl Haçı, Türk Kızılayı, Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Türkiye Temsilciliği ve Arama Kurtarma Der-
neği (AKUT) gibi ulusal ve uluslararası sivil 
kuruluşların temsilcileri de katılmıştır. Bu ku-
ruluşların değerli tecrübeleri de tatbikatın ba-
şarısına katkıda bulunmuştur.

SKD: SEEBRIG’in gelecekte ulaşmayı 
planladığı hedefleri nelerdir? Bu hedeflere 
ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapılmak-
tadır?

Tuğg.DUSHKU: PMSC/SEDM-CC’nin 
rehberliğinde, alınan dersler ve çağın gerek-
lerini dikkate alarak SEEBRIG, ihtiyaç duyu-
lacak herhangi bir göreve hazır olmak için 
eğitim seviyesini yükseltmeye ve harekât ka-
biliyetini artırmaya yönelik planlı faaliyetlerini 
icra etmeye devam edecektir. 

Anlaşma gereği, SEEBRIG Karargâhı, 
bu yıl İstanbul’dan Larissa’ya taşınacaktır. Ev 
sahibi ülke yetkilileriyle yakın iş birliği içinde 
konuşlanmanın aksaksız gerçekleşmesi için 

SKD: Kasım 2010’da icra ettiğiniz SE-
VEN STARS-2010 Tatbikatı’nı değerlendi-
rir misiniz? Sizce bu tatbikat, hedefIerine 
ulaştı mı? Tatbikat sırasında dikkat çeken 
hususlar nelerdir?

Tuğg.DUSHKU: Yıllardır icra edilen Se-
ven Stars Tatbikatları, SEEBRIG’in amaçları-
na ulaşmasında, harekât kabiliyetinin artırıl-
masında ve göreve hazırlanmasında önemli 
rol oynamıştır. 

Her bir Seven Stars Tatbikatı bir önce-
ki tatbikatta alınan dersler üzerine inşa edil-
miş; yeni uluslararası ortamı yansıtacak ve 
çağımızın başlıca gereksinimlerine cevap 
verecek şekilde icra edilmiştir. Başarının en 
önemli ön koşulu olan uzmanlık ve yeterlilik 
seviyesi yıllar geçtikçe gözle gö-
rülür düzeyde yükselmiştir. 

SEEBRIG komutasında icra 
edilen bu tatbikatların sekizincisi 
olan Seven Stars-2010 Tatbikatı, 
SEEBRIG Karargâhı sefer kadro 
personeli ve SEEBRIG’e tahsis 
edilen birliklerin kilit personelini 
bir araya getirmiş ve gerçekçi bir 
senaryo dâhilinde çok uluslu bir 
ortamda muhtemel bir Barışı Des-
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gerekli tüm çabayı harcayacağız. İstanbul’da, 
Haziran ayında bir uğurlama töreni düzenle-
nirken Temmuz ayının ortalarında Larissa’da 
benim komutanlığı devredeceğim bir devir 
teslim töreni icra edilecektir. Görevi benden 
teslim alacak komutan ve personelinin birlikte 
aynı hedef doğrultusunda sıkı bir şekilde çalı-
şacağından eminim. 

SEEBRIG, sürekli barışı sağlama yolun-
da, geçmişte olduğu gibi Barışı Destekleme 
ve Afet Yardım Harekâtı icra etmeye hazır, 
çok uluslu operasyonel askerî birlik olarak iyi 
bir örnek teşkil etmektedir. 

SEEBRIG’in geleceğinin parlak olacağı-
na inancım tamdır. 

SEEBRIG Kurmay Başkanı olarak gö-
rev yapan Türk Kıdemli Subayı Kurmay 
Albay Selami CİNBAT, 2007 yılından beri 
yaklaşık 4 yıldır SEEBRIG’e ev sahipliği 
yapan ülkemizin bu oluşuma verdiği des-
teği okuyucularımızla paylaşmıştır:

SKD: SEEBRIG Türk Kıdemli Subayı, 
aynı zamanda SEEBRIG Kurmay Başkanı 
olarak ev sahibi ülke desteği kapsamında 
Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
SEEBRIG’e sağladığı başlıca imkânları ve 
desteği anlatır mısınız?

Kur.Alb.CİNBAT: Öncelikle Türkiye’nin 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, SEDM oluşumu 
sürecinde, SEEBRIG’in kurulmasına ve geliş-
tirilmesine en başından itibaren büyük önem 
vererek öncülük ettiğini, hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadığını ve bugünkü seviyesine gel-
mesinde büyük desteğinin olduğunu; bu 
desteğini SEEBRIG Karargâhının İstanbul’a 
taşınmasıyla daha da artırdığını belirtmek is-
tiyorum.  

SEEBRIG Karargâhının İstanbul’da bu-
lunduğu süre içinde, ev sahibi ülke desteğinin, 
müttefi k personelin Türkiye ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri hakkında olumlu izlenim edinmesi 
açısından son derece önemli olduğunun bi-
lincinde olarak faaliyetlere yön verilmiştir. Bu 
anlayış içinde ev sahibi ülke olarak -bazıları 
Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü 
Anlaşması gereği olmak üzere- SEEBRIG 
Karargâhına ve karargâh personeline sağla-
nan başlıca imkânlar ve destek şunlardır:  
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Yeni Levent Lojmanları bölgesinde top-
lam 30 daire yabancı askerî personele tahsis 
edilmiştir. Bu personel, lojmanlar bölgesindeki 
kolaylık ve spor tesisleri ile dispanserden isti-
fade edebilmektedir. SEEBRIG Karargâhında 
görev yapan yabancı askerî personel ayrıca 
İstanbul Garnizonunda bulunan orduevlerin-
den de günübirlik istifade edebilmektedir. 

SEEBRIG’in icra ettiği SEVEN STARS 
serisi tatbikatlar ile SEEBRIG Komutanlığı 
ve PMSC/SEDM-CC Başkanlığı devir tes-
lim törenleri gibi önemli faaliyetlerde 3’üncü 
Kor.K.lığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuv-
vetleri her türlü idari ve lojistik desteği sağla-
mış ve bu faaliyetler başarıyla gerçekleştiril-
miştir. SEVEN STARS-2010 Tatbikatı’na Türk 
Kızılayı, Arama ve Kurtarma Derneği, Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Türkiye Temsilciliği gibi kuruluşların davetiyle 
SEEBRIG’in görünürlüğüne katkıda bulunul-
muştur.

Bunların dışında, yılda iki defa incele-
me ve tetkik gezisi planlanmış, bu gezilerde        
SEEBRIG Karargâh personelinin; Genelkur-
may Karargâhı, Kara Harp Okulu, Terörle 
Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, Barış İçin 
Ortaklık Eğitim Merkezi, İstihkâm Okulu ve 

3’üncü Kor. (NRDC-T) K.lığı 
Org.M.Mazlum İSKORA kışlasında bir bi-
nayı Tugay karargâh binası olarak SEEB-
RIG Karargâhına tahsis etmiştir. SEEBRIG 
Karargâhının NRDC-T Karargâhı ile aynı 
kışlada bulunması bir taraftan NRDC-T per-
soneliyle bilgi ve tecrübe aktarımını kolay-
laştırırken diğer taraftan SEEBRIG Karargâh 
personelinin kışlada bulunan yemekhane ve 
kafeterya, spor salonu, toplantı salonu, kan-
tin, dispanser, banka şubesi, PTT şubesi gibi 
tesislerden faydalanmaları uygun bir ortamda 
görev yapmalarını sağlamıştır. 

SEEBRIG Karargâhının temel hizmet-
lerinin karşılanması maksadıyla 2007 - 2011 
dönemi için Türk Kıdemli Subaylığı (SEEB-
RIG Kurmay Başkanlığı) emir komutasında 
Tug.Kh.Hiz.Des.Brl. ile Ev Sahibi Ülke Des-
tek (ESÜD) Timi teşkil edilmiştir. 

SEEBRIG Karargâhının her türlü ulaşım 
ihtiyacı karşılanmıştır. Tüm ülkelerdeki NATO 
Karargâhlarında çalışan personele uygula-
nan kolaylıklara benzer olarak yabancı per-
sonel şahsi araçları için vergiden muaf akar-
yakıt alabilmektedir. 

Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetle-
ri, acil diş tedavileri ve acil hâllerde sunulan 
sağlık hizmetleri ücretsiz olarak 
verilmekte, bunların dışındaki 
Askerî Hastane hizmetleri ise üc-
reti mukabili sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda yabancı askerî perso-
nel ve yakınları TSK Sağlık Pro-
vizyon ve Tahakkuk Sistemi’ne 
dâhil edilmiştir.
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Eğitim Merkez Komutanlığı, İzmir’deki NATO 
Müttefik Hava Komutanlığı Karargâhını ziya-
ret etmeleri sağlanarak Türk Silahlı Kuvvet-
lerini ve NATO Karargâhını daha yakından 
tanımaları, bilgi ve tecrübelerini artırmaları 
sağlanmış, aileleriyle birlikte başta İstanbul 
olmak üzere Anıtkabir, Gelibolu, Efes, Ka-
padokya, Bursa, İznik gibi tarihî, kültürel ve 
turistik yerleri gezmeleri sağlanmak suretiyle 
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunulmuştur. 

Tüm bunların yanında gerek 3’üncü Kor. 
K.lığının gerekse SEEBRIG’in gerçekleştirdi-
ği sosyal faaliyetlere karşılıklı personel davet 
edilerek hem iki birlik arasındaki anlayış ve 
dostluk pekiştirilmiş hem de Türk misafirper-
verliği en güzel şekilde gösterilmiştir.

Sonuç olarak Türkiye’nin ve TSK’nın 
başlangıçtan itibaren SEEBRIG’e sağladığı 

destek, SEEBRIG’in gelişimine ve kuruluş 
anlaşmasında belirtilen hedeflere ulaşmasına 
büyük katkı yapmıştır. SEEBRIG’in, Balkan-
larda barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması, 
ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve iş birli-
ğinin geliştirilmesine yönelik olarak kurulmuş 
yegane siyasi ve askerî nitelikli bir oluşum 
olduğu gerçeğinden hareketle, SEEBRIG’e 
verilen desteğin bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da devam ettirilmesinin önem 
arz ettiği düşünülmektedir. 

Silahlı Kuvvetler Dergisi’nin Notu: İstanbul/Ayazağa’da konuşlu Güneydoğu Avrupa Tugay (South 
Eastern Europe Brigade-SEEBRIG HQ) Karargâhını 19 - 21 Ocak 2011 tarihinde ziyaret ettik. Ziyaretimiz 
esnasında bizlere çok yakın ilgi gösteren ve sorularımızı içtenlikle yanıtlayan SEEBRIG Komutanı Tuğg.
Zyber DUSHKU (Arnavutluk) ve SEEBRIG Kur.Bşk. ve Türk Kd.Sb. Kur.Alb.Selami CİNBAT’a; ayrıca 
bu vesileyle bizleri makamlarında kabul eden 3’üncü Kor. (NRDC-T) K.Korg.Hulusi AKAR’a ve Kur.Bşk.
Tümg.İsmail Serdar SAVAŞ’a şükranlarımızı arz ederiz.




