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DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR 
 

İLGİ : (a) Genelkurmay Başkanlığının 23 Mayıs 2016 tarihli, 26702250-5350-72574-16/YKDH 
 D.(Dz.cilik Ş.) sayılı ve “Karadeniz Güvenliğine İlişkin Koordinasyon Toplantısı” 
 konulu yazısı (HAY). 

  (b) Genelkurmay Başkanlığının 16 Mayıs 2016 tarihli, 26702250-5350-69596-16/YKDH 
 D.(Dz.cilik Ş.) sayılı ve “Karadeniz Güçlendirilmiş Deniz Güvenliği İş Birliği Girişimi 
 Konsept Kağıdı” konulu yazısı (HAY). 

 
1. “Romanya'nın Karadeniz'e yönelik teklifleri konusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yazının incelenmesi, Romanya Genelkurmay Başkanı ile yapılan toplantıda görüşülen 
konuların çalışılması, bu çalışmaların sonucunda TSK'nın Karadeniz'de ne yapması gerektiğinin ve 
atacağı adımların belirlenmesi, diğer makamlara (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MSB, DİB, MİT) 
teklif edilecek hususların kararlaştırılması ve bir askerî yol haritasının ortaya çıkarılması” 
maksadıyla ilgi (a) gereğince 25 Mayıs 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında 
Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığından temsilci personelin iştiraki ile koordinasyon toplantısı icra edilmiştir. 

2. Toplantının açılışında, Karadeniz politikamızın temelini oluşturan;  

 a. Karadeniz’de istikrar ortamının sağlanması,  

 b. NATO’nun güvence tedbirleri Montrö kısıtlamaları çerçevesinde aktif olarak desteklenirken 
RF’nin gereksiz yere provoke edilmemesi prensipleri ifade edilmiş, bu prensipler üzerinde kurumlar 
arasındaki anlayış birliği teyit edilmiştir. 

3. Karadeniz’de deniz güvenliğine yönelik mevcut mekanizmaların etkin hale getirilmesi ve 
bunları da kapsayıcı yeni iş birliği alanlarının hayata geçirilmesi temelinde Dışişleri Bakanlığı 
koordinesinde hazırlan “Karadeniz Güçlendirilmiş Deniz Güvenliği İş Birliği Girişimi Konsept 
Kağıdına (Taslak)”1 yönelik görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi tarafından; 

 a. Bakanlık içerisinde yapılan değerlendirme ve onay sürecinde Kağıdın savunma ve 
caydırıcılık yönünün eksik olduğunun dile getirildiği, bu eksikliğin giderilmesi için çalışmalara 
devam edildiği, 

 b. Bu kapsamda, Konsept Kağıdına BM Şartı’nın 51’inci maddesinin2 ithal edilmesi yönünde 
Bakanlık bünyesinde bir çalışma başlatıldığı, 

 c. Romanya ve Bulgaristan’ın talepleri doğrultusunda Konsept Kağıdı üzerinde çalışılmaya 
devam edildiği ve dahili onayı müteakip görüşlerin alınması için Kağıdın tekrar paylaşılabileceği 
ifade edilmiştir. 

 
1 Konsept Kağıdına (Taslak) ilişkin Genelkurmay Başkanlığı görüşleri ilgi (b) ile Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
2 Madde 51- Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması 
halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal 
olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken 
aldıkları önlemler hemen Güvenlik  Konseyi’ne bildirilir ve Konseyin işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve 
güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve  görevini hiçbir 
biçimde etkilemez. 
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