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SIRA 
 NO. 

KONU 
DOKÜMAN / 

OLAY 

SORUN 
YAŞANAN 

ÜLKE 
TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİ İLGİLİ ÜLKENİN GÖRÜŞLERİ 

19. 
Ege Denizi'nde 

Uluslararası 
Hava Sahası12 

Uçuş Malumat 
Bölgesi -  

Flight Information 
Region (FIR) 

Yunanistan 

     Türkiye, Ege'nin uluslararası hava 
sahasında gerçekleştirdiği askeri uçuşlarda 
Yunanistan’a bilgi vermemektedir. Link-16 
koordinasyon sahasının FIR’a dayandırılması 
nedeniyle ADatP-33 dokümanının onayı 
durdurulmuştur.  

     Yunanistan,  NATO Hava Polisliği ile 
ilgili tüm dokümanlara FIR ve milli hava 
sahası terimlerini dâhil ettirmek suretiyle, 
FIR ile hükümranlık alanını eşleştirmeye, 
bu şekilde tüm Ege Denizi’ni kendi kontrolü 
altına almaya çalışmaktadır.  

NATO Entegre 
Hava Savunma 

Sistemi 
(NATINADS) 

Konsepti 

Yunanistan 

     Konsey tarafından, NATO Entegre Hava 
Savunma Sistemi (NATINADS) Konseptine 
“Füze Savunması”nın da dâhil edilmesine karar 
verilmiştir. Konsept hazırlama faaliyetleri, 
“NATO Entegre Hava ve Füze Savunma 
Sistemi (NATINAMDS)” adı altında devam 
etmektedir. Konsept ve Daimi Savunma Planı 
hazırlık çalışmalarında, Yunanistan tarafından 
teklif edilen değişiklikler takip edilmekte Ege ve 
uluslararası hava sahasının özgür kullanımı 
konusundaki hassasiyetlerimiz kapsamında 
gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

     Yunanistan tek taraflı olarak ilan ettiği  
10 NM hava sahasını ilgili dokümana ilave 
etmeye çalışmaktadır.  

20. 
Mısır 

Destekleyici 
Değerlendirme 

NATO Strategic 
lntelligence 
Estimate  

NSIE / 2015 

ABD 
Fransa 

Yunanistan 
ve İtalya 

     NSIE 2015 dokümanına ilave edilmesi 
maksadıyla Türkiye tarafından hazırlanan ve  
03 Aralık 2015 tarihine kadar Askeri İstihbarat 
Komitesi (MIC) seviyesinde sessizlik süreciyle 
ülkelerin onayına sunulan Mısır ile ilgili 
Destekleyici Değerlendirmeye ilişkin sessizlik 
süreci ABD-Fransa-Yunanistan (birlikte) ve 
İtalya tarafından kırılmıştır.  
     Türkiye, mevcut Mısır yönetiminin 
uygulamalarının dokümanda yer alması 
gerektiğini savunmaktadır. 

     İlgili ülkeler tarafından genel olarak 
siyasi görüşleri ihtiva ettiği ve istihbarata 
dayalı olmadığı iddia edilmektedir. 

 
12 1944 Şikago Sözleşmesi 1’nci Bölüm Md.2’de, bir ülkenin hükümranlık haklarının, ana kıtası, kara suları ve üzerindeki hava sahasında geçerli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca; AAP-6 NATO Terimler ve 
Tanımlar Sözlüğü dokümanlarında NATO hava sahası terimi, bir NATO ülkesinin ana kıtası ve kara suları üzerindeki hava sahası olarak tanımlanmıştır. Uluslararası hukuk, barış döneminde açık deniz ve 

uluslararası hava sahasında “seyir ve uçuş serbestisini” öngörmektedir. Yunanistan’ın bu prensibe aykırı  olan, 10 mil hava sahası iddiası, Türkiye’nin olduğu gibi diğer devletlerin hak ve çıkarlarını da göz 
ardı etmektedir. Uluslararası hava sahasına yönelik egemenlik iddiaları ve burada yapılabilecek müdahale veya angajmanlar uluslararası hukuk ile bağdaşmamaktadır.  N
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