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ÜLKE 
TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİ İLGİLİ ÜLKENİN GÖRÜŞLERİ 

14. 
Ege'deki 

Gayriaskerî 
Statüdeki Adalar 

NATO Adres 
Gösterge Grupları 

Dokümanı 
ACP 100 NS-1(Q) 

Yunanistan 

     Askeri Komite nezdinde sessizliğe sunulan 
NATO Adres Gösterge Gruplarına ilişkin 
doküman, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansının 
(NCIA) NSWAN üzerindeki ağ sayfasında 
gayriaskerî statüdeki Limni adasına ait iki adet 
birlik adresinin yer almasından dolayı, söz 
konusu adreslerin ilgili bölümlerden çıkarılması 
talebi ile 07 Ocak 2015 tarihinde tarafımızdan 
kırılmıştır. Dönem içerisinde, Askeri Komite 
alternatif çözüm tekliflerini sunması için ACO’yu 
görevlendirmiş, doküman Ekim 2015 ayında 
yeniden Askeri Komite’nin görüşüne sunulmuş, 
söz konusu adreslerin muhafaza edildiği tespit 
edilerek, 20 Kasım 2015 tarihinde olumsuz 
görüş bildirilmiştir.  

     2014 yılı sonu görüş sürecinde 
Yunanistan tarafından yayımlanan 
memorandumda, gayriaskerî adalara ilişkin 
Lozan hükümlerinin 1936 yılında imzalanan 
Montrö sözleşmesi ile yürürlükten kalktığı 
gerekçesiyle Türkiye’nin görüşlerinin kabul 
edilemez olduğu beyan edilmiştir. 

NATO Yol 
Göstergeleri 
Dokümanı 

ACP 117 NS-1(S) 

Yunanistan 

     21 Kasım 2015 tarihine kadar Askeri Komite 
nezdinde ülke görüşlerine sunulan NATO Yol 
Göstergeleri taslak ACP 117 NS-1(S) 
dokümanına ilişkin olarak; NATO Muhabere ve 
Bilgi Ajansının (NCIA) NSWAN üzerindeki ağ 
sayfasında gayriaskerî statüdeki Limni Adasına 
ait dört adet birlik adının listelendiği tespit 
edilmiştir. Limni adasında gösterilen adreslerin 
ilgili bölümlerden çıkarılmasına yönelik ülke 
görüşü IMS’e bildirilmiştir. Dönem içerisinde bu 
doküman henüz tekrar görüşe sunulmamıştır. 

     2014 yılı sonu görüş sürecinde 
Yunanistan tarafından yayımlanan 
memorandumda, gayriaskerî adalara ilişkin 
Lozan hükümlerinin 1936 yılında imzalanan 
Montrö sözleşmesi ile yürürlükten kalktığı 
gerekçesiyle Türkiye’nin görüşlerinin kabul 
edilemez olduğu beyan edilmiştir. 

NATO Savunma 
Planlama Süreci 

5’inci Safha Çoklu 
Görüşmeleri 

Yunanistan 
     Türkiye, Yunanistan’ın gayriaskerî statüdeki 
Ege Adalarında konuşlu kuvvetlerini içeren 
kuvvet tablolarını veto etmektedir.  

     Yunanistan tarafından, bizim vetomuza 
karşılık olarak Türkiye Kuvvet tabloları da 
(gerekçesiz olarak) veto edilmiştir. 

Daimi Hava 
Harekâtları Direktifi 
(MC 613) ve Birlik 
Tanımlama Kodları 

Yunanistan 
     Türkiye, gayriaskerî adalara ilişkin statünün 
antlaşmalarla belirlendiğini ve halen geçerli 
olduğunu savunmaktadır. 

     Yunanistan, bu adalarda yer alan her 
türlü sivil/askeri radar gibi unsurları 
dokümanlara dâhil etmeye çalışmaktadır. 
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