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Gn.P.P. Başkanlığı  

1. KONU   : HİP/SHP/OYETP Revizesi (Kablo Güdümlü Balon Sistemi Projesi)  

 AÇIKLAMA : Gnkur.MEBS Bşk.lığının “Kablo Güdümlü Balon Sistemi Projesi” kapsamında; 

yerli savunma sanayi firmalarının çalışmalarının değerlendirilebilmesi ve hizmet alımı seçeneğinin 

de gerektiğinde uygulanabilmesine olanak sağlanması maksadıyla Proje Tanımlama Dokümanı’nın 

(PTD) revize edilmesi talep edilmiştir. 

 DEĞERLENDİRME:  

- Mevcut uydu ve insansız hava araçlarının zafiyetlerini gidererek bunları desteklemek, 

genişleyen muharebe sahasında keşif ve gözetleme faaliyetlerinin devamını sağlamak ve kapsama 

alanını genişletmek maksadıyla yürütülen Kablo Güdümlü Balon Sistemi Projesi, 2014-2033 

dönemi Harekât İhtiyaçları Planı (HİP)/Stratejik Hedef Planı (SHP), 2014-2023 dönemi On Yıllık 

Temin/Tedarik Programı (OYTEP) ve 2017-2026 dönemi HİP’te yer alan, öncelikle 4 adedi 

K.K.K.lığı için olmak üzere 10 adet sistemin tedarikinin öngörüldüğü planlı/programlı bir projedir.  

- Onaylı PTD ile ihtiyaçların ancak yurt dışı tedarik ile karşılanabileceği öngörülmektedir. 

- Gnkur.MEBS Bşk.lığı tarafından, yerli savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen prototip 

sistemler TSK’ya maliyet oluşturmayacak şekilde denenerek sistemlerin başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 TEKLİF   : Kablo Güdümlü Balon Sistemi ihtiyacının yurt içi çözümler de dâhil edilerek 

çözülebilmesi ve hizmet alımı seçeneğinin de gerektiğinde uygulanabilmesi maksadıyla 

Gnkur.MEBS Bşk.lığı tarafından teklif edilen proje revize talebinin uygun olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

2. KONU   : Dışişleri Bakanlığı veya Karma Bir Heyetle Pakistan Afganistan İlişkilerinin 

       Geliştirilmesine Yönelik Girişimde Bulunulması.  

 AÇIKLAMA : Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi kapsamında, Türkiye’de icra edilen 

faaliyetlere Türkiye ile olan iyi seviyedeki ikili ilişkiler sebebiyle Afganistan ve Pakistan’ın katıldıkları 

ancak Pakistan’da yapılan faaliyetlere Afganlıların, Afganistan’da yapılan faaliyetlere de 

Pakistanlıların katılmadığı görülmüştür. 

 DEĞERLENDİRME: İkili askerî faaliyetler kapsamında Afganistan’da ve Pakistan’da icra 

edilecek bir faaliyete diğer tarafın katılmayacağı değerlendirilmektedir. İki ülkenin de Türkiye ile 

olan yüksek seviyedeki ilişkilerinden yola çıkarak; 

 - 01 Kasım 2011 tarihinde Devlet Başkanlarının ve Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımı ile 

gerçekleştirilen Altıncı Üçlü Zirvede imzalanan protokol gereği icra edilmesinde mutabık kalınan 

faaliyetlerin öncelikle Türkiye’de planlanmasının, faaliyetlere Afganistan ve Pakistan’ın azami 

katılımı konusunda girişimde bulunulmasının, şartlar olgunlaştıktan sonra bu faaliyetlerin diğer iki 

ülkede olacak şekilde planlanmasının, 

 - Protokol kapsamındaki faaliyetlerin geliştirilerek artırılmasının, 

 - Sekizincisi 12-13 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılan Üçlü Zirve görüşmelerinin 

Türkiye’de yeniden başlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

3. KONU   : Japonya Deniz Öz.Svn.K.nın Gnkur.Bşk.na Nezaket Ziyaret Talebi.  

 AÇIKLAMA : 07-11 Haziran 2016 tarihleri arasında Dz.K.K.nın resmî davetlisi olarak 

Türkiye’yi ziyaret edecek olan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Ora.Tomohisa 

TAKEI 08 Haziran 2016 tarihinde öğleden sonra Gnkur.Bşk.na nezaket ziyareti gerçekleştirmeyi 

talep etmektedir. 
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 Dz.K.K.Ora.Bülent BOSTANOĞLU, 31 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında “Ertuğrul 

Fırkateynini Anma Etkinlikleri” kapsamında Japonya’ya icra ettiği resmî ziyaret sırasında Japonya 

Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı’na makam ziyareti gerçekleştirmiştir. 

 DEĞERLENDİRME: Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Ora.Tomohisa 

TAKEI’nin 08 Haziran 2016 tarihinde Gnkur.Bşk.na gerçekleştirmek istediği nezaket ziyareti 

talebine olumlu cevap verilmesinin mütekabiliyet kapsamında uygun olacağı ve iki ülke arasındaki 

ilişkilere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

4. KONU   : İsrail, Ürdün, Katar ve Kuveyt’in NATO Temsilciliklerinin Açılması. 

 AÇIKLAMA : 28 Nisan 2016 tarihinde, TMR Başkanlığı ile yapılan görüşmede; NATO’nun 

Akdeniz Diyaloğu (MD) ortaklık ülkesi olan İsrail’in, NATO nezdinde Temsilcilik açmak istediği ve 

konuya Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğince olumlu yaklaşıldığı öğrenilmiştir. Müteakiben, 

NATO Konseyince, 03 Mayıs 2016 tarihinde; 

 - Akdeniz Diyaloğu (MD) ortaklık üyeleri olan; İsrail (28 Temmuz 2011 başvuru tarihi) ve 

Ürdün’ün (08 Nisan 2012 başvuru tarihi),  

 - İstanbul İşbirliği Ortaklık (ICI)  üyeleri olan; Katar (29 Nisan 2016 başvuru tarihli) ve 

Kuveyt’in, NATO nezdinde Temsilcilik açma talepleri uygun görülmüştür. 

 DEĞERLENDİRME: Hâlihazırda NATO Kh.nda (Brüksel); Barış İçin Ortaklık üyesi (PfP) 

ülkelerinden birçoğunun daimi temsilciliği bulunmakta (Örnek: Gürcistan, Azerbaycan, Rusya vb.), 

İstanbul İşbirliği Ortaklık üyesi ülkelerinden sadece Birleşik Arap Emirliklerinin temsilciliği 

bulunmakta, Küresel Ortaklık ülkelerinin ise temsilciliği bulunmamaktadır. 

 

5. KONU  : İran Askerî Ataşesi ile Yapılan Görüşme. 

 AÇIKLAMA : İran Askeri Ataşesi Alb.Hossein BEKHOON, 24 Mayıs 2016 tarihinde 

Gnkur.Dış İlş.D.Bşk.Hv.Plt.Tümg. Muhittin Fatih SERT tarafından makamında kabul edilmiştir.  

 - Yapılan görüşmede İran Askerî Ataşesi,  

  a. Aynı coğrafyada barış içerisinde yaşayan İran ve Türkiye’nin, askerî ilişkilerini 

geliştirmesi gerektiğini, 

  b. İran’ın her alanda eğitim, ziyaret ve iş birliği taleplerinde bulunduğunu ancak 

Türkiye’den taleplere yönelik henüz olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etmiştir. 

- Tümg.SERT tarafından ise,  

  a. İran ile, Türkiye’nin güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu, mevcut ticari ve siyasi 

ilişkiler paralelinde askerî ilişkilerin de kademeli olarak artırılabileceği, 

  b. Şht.Tğm.Caner GÖNYELİ ve Efes-2016 tatbikatlarına İran Askerî Ataşesi’nin gözlemci 

olarak katılımının ilk aşamada faydalı olacağı (Konuya ilişkin DİB onayı alınmıştır), 

  c. Sonraki dönemde gözlemci grupları ve karşılıklı heyet ziyaretleri ile iş birliği seviyesinin 

tedricen artırılabileceği ifade edilmiştir. 

 

 KONU : İran Büyükelçisi’nin Ziyaret Talebi. 

 AÇIKLAMA : İran Askeri Ataşesi, 14 Nisan 2016 tarihli bir yazı ile, İran Büyükelçisi (BE) 

refakatinde Gnkur.Bşk.nı ziyaret talebinde bulunmuştur. 

- Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı (DİB) tarafından, İran BE’nin Gnkur.Bşk. tarafından kabul 

edilmesinin, mütekabiliyet hususları çerçevesinde uygun olmayacağı bir yazı ile bildirilmiştir. 

- Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı tarafından 17 Mayıs 2016 tarihli yazı ile DİB’in, son dönemde 

Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ziyaretler ve uluslararası ortamda yaşanan gelişmeler 

doğrultusunda, İran BE’nin ziyaret talebini tekrar değerlendirmesi talep edilmiştir. 
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- DİB tarafından gönderilen cevabi yazıda “iki yıl önce göreve başlayan Türkiye’nin Tahran 

BE’sinin, İran Gnkur.Bşk. tarafından kabul edilmesi halinde konunun tekrar değerlendirilmesinin 

uygun olacağı” bildirilmiştir. 

- İran Askerî Ataşeliği ile kurulan telefon koordinesinde, bugüne kadar Tahran BE’sinin İran 

Gnkur.Bşk.ndan bir randevu talebi olmadığı öğrenilmiş olup İran Askerî Ataşesi’ne gelişmelerin 

Tahran BE’sine aktarılması talimatı verilmiştir.   

 

6. KONU   : Afganistan'da Peştunca, Pakistan'da Urduca veya İngilizce Yayın Yapan TRT 

       Kanalı Kurulması. 

 AÇIKLAMA : TRT Genel Md.lüğü ile yapılan koordinasyonda, TRT Radyosu vasıtasıyla her 

gün belirli aralıklarla Pakistan’da Urduca ve Afganistan’da Peştunca yayın yapıldığı, bu yayınların 

internet vasıtasıyla tekrarlandığı, TRT World kanalı vasıtasıyla da dünya çapında İngilizce yayın 

yapıldığı ifade edilmiştir. 

 DEĞERLENDİRME: Afganistan ve Pakistan’da Türkiye’nin tanıtılması ve görünürlüğünün 

artırılması maksadıyla TRT Radyosu’na benzer şekilde TV yayını yapılmasının faydalı olacağı; bu 

kapsamda, Afganistan ve Pakistan’da TRT tarafından TV yayını yapılması hususunun T.C. 

Başbakanlığına iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

7. KONU   : Afganistan'ın Talepleri ve Varşova Zirvesine Yönelik Hazırlıklar. 

 AÇIKLAMA : Afganistan’ın Türkiye’den taleplerine yönelik olarak icra edilen faaliyetler ile 

NATO Varşova Zirvesi öncesi yapması tavsiye edilen hazırlıkları konusunda, Afganistan tarafından 

bilgi talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak hazırlanan Detay Arz Formu ile Afganistan’ın talepleri ile 

ilgili gelinen son durum özetlenmiş, NATO Varşova Zirvesi (08-09 Temmuz 2016) öncesinde 

yapabileceği hazırlıklar belirtilmiştir. 

 DEĞERLENDİRME: Yukarıda ifade edilen hususların Afganistan Savunma Bakanı Vekili ile 

Afganistan Genelkurmay Başkanı’na iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

8. KONU   : Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Politikalar ve Stratejiler İçin Çerçeve Belgesi 

       Taslağı. 

 AÇIKLAMA : İlgili tüm kurumların görüş ve önerileri çerçevesinde, AFAD Bşk.lığı tarafından 

hazırlanan “Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Politikalar ve Stratejiler İçin Çerçeve Belgesi Taslağı” 

görüşe sunulmuştur. 

 DEĞERLENDİRME: Taslak’ta; 

 - Türkiye'nin kara sınır güvenliğinin artırılması gerektiği, geçişlerin kontrol edilememesinin ciddi 

terör olaylarına neden olabileceğinin vurgulandığı, 

 - 3497 sayılı Kanun gereği kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından 

sorumlu olan K.K.K.lığına “Güvenlik” alanında destek sağlayan kurumlar arasında yer verilmediği 

tespit edilmiştir. 

 TEKLİF   : Çerçeve Belgesi’nde; sınır güvenliği konusundaki yetersizliğin, sınır 

bölgesindeki fiziki güvenlik sistemi yetersizliğinden kaynaklandığı ve K.K.K.lığının, “Güvenlik” 

alanında destek sağlayan kurumlar arasına yer alması gerektiği konularına yer verilmesine ilişkin 

yazının AFAD Bşk.lığına gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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9. KONU   : Sahil Güvenlik Komutanlığının, Asya Sahil Güvenlik Teşkilat Liderleri 

       Toplantısı oluşumuna üye olması. 

 AÇIKLAMA : Sahil Güvenlik Komutanının Ocak 2016 ayı içindeki Pakistan ziyaretinde, 

Pakistan tarafınca HACGAM’a üyelik daveti yapılmıştır. 2004 yılında teşkil edilen ve Asya 

ülkelerinden müteşekkil 20 üyesi1 bulunan oluşuma, 51 kuruluş da gözlemci konumundadır. 

Forumun amaçları; üye ülkelerin sahil güvenlik teşkilatlanmalarının imkân ve kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, ikili iş birliğinin artırılması ve bölgede seyir yapan gemilerin emniyet ve güvenliğinin 

sağlanmasıdır. 

 DEĞERLENDİRME : Sahil Güvenlik Komutanlığının HACGAM üyeliğinin; bölgedeki 

gelişmelerin takip edilmesini, mevcut iş birliği alanlarının ve görev etkinliğinin artırılmasını 

sağlayacağı, Türk savunma sanayinin ve gemi inşa sanayinin bölge coğrafyasında tanınması, yeni 

iş birliği alanlarının ortaya çıkması bakımından faydalı olacağı kıymetlendirilmektedir. 

 TEKLİF   : Sahil Güvenlik Komutanlığının HACGAM’a üyelik işlemlerinin başlatılmasının 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

10. KONU   : J.Gn.K.nın Azerbaycan Ziyareti. 

 AÇIKLAMA  :  J.Gn.K.Org.Galip MENDİ ve beraberindeki heyet, 03-06 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Azerbaycan İçişleri Bakanı Korg.Ramil USUBOV’un resmî davetlisi olarak Azerbaycan’ı 

ziyaret etmiş ve faaliyet sonuç raporu yayımlanmıştır. 

 - Söz konusu ziyaret kapsamında J.Gn.K., Azerbaycan İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve 

Dahili Koşunlar Komutanı ile görüşmeler yapmıştır. Bahse konu görüşmelerde Azerbaycan 

makamlarının özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde son dönemde yaşanan çatışmalarla ilgili 

taleplerde bulunduğu belirtilerek, TSK ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında iş birliği 

yapılabileceği değerlendirilen konular J.Gn.K.lığınca teklif edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME : Kuv.K.lıkları / Kh.Bşk.lıklarınca, J.Gn.K.lığı tarafından teklif edilen 

konuların incelenerek uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki sonuçların 

Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığına bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

11. KONU : Kıbrıs’ta Liderlerin 15 Mayıs 2016 Tarihli Ortak Açıklaması. 

 AÇIKLAMA : KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ve Rum Lider Nikos 

ANASTASİADİS, aralarındaki görüşmelerin birinci yıl dönümü vesilesiyle 15 Mayıs 2016 tarihinde 

ortak bir açıklama yayımlamışlardır. 

 DEĞERLENDİRME: Rum tarafının bugüne kadar müzakerelere bir zaman sınırı konulmaması 

şeklindeki tutumu dikkate alındığında, ortak açıklamada çözüm için 2016 yılının vurgulanmasının 

önemli olduğu değerlendirilmektedir 

 

12. KONU : Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı (MC/CS). 

 AÇIKLAMA : 18 Mayıs 2016 tarihinde icra edilen MC/CS Toplantısı’nda; NATO Genel 

Sekreteri, Strateji, Kararlı Destek Misyonu, Birlikte Çalışabilirlik Platformu, Gürcistan, Ukrayna ve 

Askeri Komite Başkanı Oturumları icra edilmiştir. Söz konusu oturumlar neticesinde; 

 - Güney kanada yönelik çalışmaların etkin bir çerçeveye sahip olduğu ancak detaylı 

uygulama planlarının hayata geçirilmesinin gerektiği, 

 - NATO’nun Afganistan’daki varlığını şartlara bağlı olarak sürdürmesinin önemli olduğu, 2016 

yılı içerisinde, birinci safhadan ikinci safhaya geçiş şartlarının sağlanamayacağı, RSM K.lığı 

tarafından ihtiyaç duyulan kuvvet seviyesinin korunması gerektiği, 

 
1 Avustralya, Bangladeş, Brunei, Filipinler, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Hong Kong, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Laos, 

Maldivler, Malezya, Myanmar, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Vietnam. 
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 - Romanya, Bulgaristan ve Polonya’nın, Baltık ile Karadeniz Bölgesi’nde kara ve deniz 

unsurlarını içeren ileride kuvvet bulundurma önerilerinin, sahildar Müttefiklerin yapacakları ön 

koordinasyon neticesinde ulaşılacak esaslar kapsamında geliştirilmesi hususları öne çıkmıştır. 

 

13. KONU  : 2016 Yılı Dış Askerî Yardım Programı. 

 AÇIKLAMA : 

 - 22 Mart 2016 tarihinde icra edilen 22’nci Dış Askerî İlişkiler Değerlendirme Toplantısı 

sonucunda, 2016 yılında 37 ülkenin Dış Askerî Yardım Programı’na alınması kararlaştırılmıştır. 

 - Müteakiben, 30 Mart 2016 tarihinde icra edilen Dış Askerî Yardım Koordinasyon Toplantısı 

neticesinde ise söz konusu ülkelere tahsis edilecek kaynak miktarları ile kaynakların kullanımına 

ilişkin ilke ve öncelikler tespit edilmiştir. 

 - ‘‘Çok ülkeye azar azar yerine, az ülkeye yeterli ve etkili olacak kadar yardım’’ prensibi 

doğrultusunda, ülkelere tahsis edilecek kaynakların daha verimli ve maksadına uygun bir şekilde 

kullanımına ve savunma sanayimizin görünürlüğünün artmasına katkı sağlamak maksadıyla; 

  * İlk kez dış askerî yardım kapsamına alınan Angola, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gabon, 

Gana, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Mozambik, Ruanda ve 

Tanzanya’ya Nakdî Yardım Uygulama Protokolleri vasıtasıyla eğitim ağırlıklı yardım, 

  * Afganistan, Bangladeş, Bosna Hersek, Etiyopya, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, 

Makedonya, Moğolistan, Somali, Tunus ve Ukrayna’ya ise mal/hizmet alımı ağırlıklı yardım 

planlanmış ve söz konusu ülkelere mümkün olduğu kadar azami miktarda kaynak tahsis 

edilmesine özen gösterilmiştir.  

 

 

Gn.P.P.Bşk. 
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