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Güvenlik kovromı, insonlığın boşlongıcındon itiboren, birey, toplum ve ulus temelinde vor
olmonın ve devomlılığı sürdürebilmenin temel unsurlorındon biridir.

GüvenliK bİreysel onlomdq bokıldığındo, bireyin vorlığıno ve sohip olduklorıno ilişkin "endişe
bütününü" onlotmoktodır.

İslevse! olorok güvenlİk, omoco ilişkin bir ifodedir. "Vorlığın korunmosı - sürdürülmesi
irodesini" ton ı mlomoktodır.

Bireylerin ve toplumlorın en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyocı olon güvenlik korşılonomodığı
tokdirde; toplumlorın özgürlük ve refohı gerçekleştirmeleri mümkün olomomoktodır. Bu
nedenle, güvenli( refohın temeli olorok görülmektedir.

Güvenlİk, sözlükte; "Toplum yoşomındo yosol düzenin oksomodon yürütülmesi, kişilerin
korkusuzco yoşoyobilmesi durumu, emniyet. " şeklinde tonımlonmıştır.
İnsonın vor oluşundoki özgüvenlik ihtiyocı, toplumtorın sosyol teşkilotlonmosıno porolel
olorok toplumun korunmosı ihtiyocını ortoyo çıkormış ve toplumlorın korunmosı ihtiyocı
değişik biçimlerde korşılonmıştır. Toplumlorın devletleşme düzeyine uloşmosındon itiboren
bu defo devletin korunmosı gündeme gelmiş ve bu ihtiyoç, orgonize edilmiş silohlı güçlerle
soğlonmoyo çolışılmıştır. Bu süreçte güvenlik, silohlı kuwetleri ilgilendiren bir olon otorok
görülmüş ve devletler oskeri güçlerinin sovoş kobiliyetini ortırmoyo yönelmişlerdir.

Güvenlik kovromı, Birinci Dünyo Sovoşı'ndon sonro evrensel boyut kozonmoyo boşlomış; bir sosyol
bilim kovromıolorok bilimselçolışmoloro oncok İkinciDünyo Sovoşlndon sonro konu olmuştur.

GüvenliK tonımlomosı güç bir kovromdır. Öncelikle, güvenlik kovromındon ne onloşıtmosı
gerektiği, güvenliğin sınırlorının nerede boşloyıp nerede bittlğl konusundo dünyodo görüş
birliği soğlonomomıştır. Bununlo birlikte, uluslororosı temel onloşmolorın ortoyo çıkış
sebepleri, ortoyo konuluşlorındoki ilkeler ve bütünün yorumundon, güvenlik olgusunun
sodece sovoş, silohlı çotışmo, kuwet kullonmo hollerinde değil, boşto ekonomik, çevre,
soğlık, sosyol ve eğitim olmok üzere bir bütün olorok ele olındığı görülmektedir. Birleşmiş
Milletler (aV) Antloşmosı'nın 55'inci moddesi bu hususu teyit eder mohiyettedir.
AntloŞmo'nın bu moddesine göre uluslororosı borış ve güvenliğin muhofozosı, ekonomi,
sosyol, kültür, eğitim ve soğlık konulorıylo yokındon ilişkilidir.

Diğer torofton, "Avrupo'do Güvenlik ve İşbirliği Konferonsı Son Senedi"nin boşlongıç bölümü
İle devletler orosındo işbirliğine ilişkin bölümünde, oyrıco BM Genel Kurulu,nun 1987 yılındoki
Silohsızlonmo Ve Kolkınmo Konferonsı'ndo do benzeri ifodelere yer verilmiştir: "Güven!İk,
tüm uluslor içİn boşto gelen bİr önceliktir. Güvenlik, oynı zomondo hem silohsıztqnmo
hem de kolkınmo İÇİn teme! oluşturmoktodır. Güvenliğin sodece oskeri yönü yoktur; oynı
zqmondq sİyosİ, ekonomİk, İnsonİ ve çevrese! boyutlorı bulunmoktodır.,,
Gerek BM AntloŞmosı, gerekse uluslororosı diğer düzentemeler çerçevesinde güvenlik
kovromının, genel bir çerçeveye oturtulomoyocoğı ve ekonomik, sosyol, kültürel ve siyosol

a) oüvenlik Kovromı
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her konunun güvenlik boyutunun olduğu; oyr|co insonlorın ve toplumlorın en temel güdüsü

ve en ilkel ihtiyocı olon güvenliğin korşılonomomosı holinde, toplumlorın özgürlük ve refoh

oroyışlorını gerçekleştirmelerinin mümkün olomoyocoğı onloşılmoktodır.

Korunmo ihtiyocıylo ortoyo çıkon ve bu ihtiyocı korşılomok omocıylo kurumsolloşmo
eğilimine giren güvenlik, fonksiyonel olorok; personel-kişigüvenliği, sektör güvenliğive komu
güvenliği ile millT güvenlik gibi çeşitli olonlorı ihtivo etmektedir.

MillT güvenlik, güncel sözlükte, "Devtetİn her türlü dış ve İç tehdİtlere korşı korunmqsı"

şeklinde tonımlonmoktodır. MlllT güvenlik, bozen "komu düzenİ ve emnİyetİ" olorok

onloşılmoktodır. Ancok, bu şekilde onloşıldığındo, millT güvenlik; odeto genel osoyiş

hizmetine indirgenmiş olmoktodır. Oyso millT güvenlik, osoyiş hizmetinin de üzerinde,

güvenliğin en üst yopısıve toplom güvenliğin bir şemsiyesi konumundodır.

irinci Dünyo Sovoşı'ndon önce milli güvenlik, yolnız "mİ!Ii sovunmo" olorok düşünülürken; bu

sovoşton elde edilen tecrübeler ışığındo milli sovunmo kovromı "topyek0n güven!İk" veyo
günümüz deyimiyle "mllll güvenlik" kovromıno dönüşmüştür.

Günümüzde, küreselleşmenin yorottığı dinomik ortomın do etkisiyle ulusol ve uluslororosı
güvenliğe yönelik tehditler forklıloşmış ve bu durum Soğuk Sovoş Dönemi'ndeki oskeri güce

doyolı klosik güvenlik kovromını değiştirmiştir. MillT güvenlik, her geçen gün kopsomı sürekli

genişleyen bir kovrom holine gelmiş; kovromdoki bu gelişim, bir devletin ve ulusun vor oluŞu

ile eşdeğer onlom kozonorok, devlet yönetimlerinde hökim unsur olmuştur.

MillT güvenlik kovromının temel olorok, ekonomik, hukuki ve siyosi yönleri bulunmoktodır.

MillT güvenlik kovromı ile ekonomi ve moliye bilimi orosındo yokın bir ilişki ve boğ

bulunmoktodır. MillT koynoklorın, bütçenin iç ve dış tehlikelere korşı nosıl hozırlonocoğı ve

kullonılocoğı hususu bir ekonomive moliye sorunudur.

MillT güvenliğin soğlonmosındo, ülkenin koynoklorının en etkin şekilde kullonılmosıno ihtİyoÇ

vordır. Ziro oskeri gücün kullonılmosındoki güçlükler nedeniyle, 1970 yılındon itiboren bozı

ülkeler ekonomilerini, mitli güvenlik]erini soğlomok omocıylo oktif ve etkiIi bİr şekilde
kullonmoyo boşlomışlordır. Bu kopsomdo, devletler, birbirlerine ekonomik omborgo
uygulomo, ticoret omborgosu koymo, mollorı boykot etme ve uloşım oroÇlorını kendi

ülkelerine sokmomo gibi öntemler olmışlordır. Böylece, ekonomi bir ülkenin milli güvenliğini

doğrudon tehdit edebilecek bir hole gelmiş, beroberinde ekonominin güvenliğive güvenliğin

ekonomisi gibi yeni kovromlor ortoyo çıkmıştır.

MiltT güvenlik kovromının Anoyoso'do temel hok ve özgürlüklerin sınırlonmosındo bir sebep oIorok

kobul edilmesi, millT güvenliğin soğlonmosı ve korunmosı konusundo, CumhurboŞkonı ile Milİi

Güvenlik Kurulu (vor)'nun sorumluluklorı Anoyoso ve konunlo belirlenmiŞ olmosı, oYrıco milfT

güvenliğe ilişkin tonımın 2945 soyılı MGK ve MGK Genel Sekreterlİğİ Konunu'ndo yopılmıŞ olmosı

hususlorı do kovromın hukuki göstergelerini teşkil etmekedir,

1982 Anoyososı'nın kobulünü müteokip, 1983 yılındo hozırlonon 2945 soyılı MGK ve MGK

Genel Sekreterliği Konunundo, millT güvenliğin tonımıno yer verilmiştir. Bu tonlmo göre "MillT

Güvenlik; Devletin onoyosol düzeninin, millT vorlığının, bütünlüğünün, milletlerorosı olondo

siyosi, sosyol, kültürel ve ekonomik döhil bütün menfootlerinin ve ohdi hukukunun her türlü

dış ve iç tehditlere korşı korunmosıve kollonmosıdır."

B) Milli Güvenlik Kovromı ve Kopsomı
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MillT güvenlik kovromının diğer bir boyutu ise, siyosi yönünün bulunmosıdır. Anoyoso ve
konunlor çerçevesinde; milli güvenlik ile ilgili tedbirlerin olınmosı ve uygulonmosı
sorumluluğu, Cumhurboşkonıno oittir.

MillTgüvenlik tonımındo yer olon hususlor, oslındo Türkiye Cumhuriyetinin hoyotiöneme hoi4,koloyco
onloşılobilen millideğerleridir. Bu değerlerl özetle oşoğıdoki şekilde oçıklomok mümkündüı:

l) lnoyosol Düzen; "Anoyosonın temet i!ke, esos ve hükümlerine göre kurulmuş oton
düzendİr." Burodoki "düzen" tobiri, Anoyosonın Birinci Kısım "Genel Esoslor" ve Üçüncü Kısım
"Cumhuriyetin TemelOrgonlorı"ndo oçıklonon dev|etin ono kuruluş yopısını kopsomoktodır.
Anoyosol düzenin kopsomındo, egemenlik (hükümronlıt), siyosol boğımsızlı( devletin
mevcudiyeti ve rejimin hoyotto kolmosı (hoyotiyet) unsurlorı vordır. Bu unsurloro yöneli(
Anoyosonın l'inci, 2'nci ve 6'ncı moddelerinde özet olorok;

- Dev]etin şeklinin Cumhuriyet o|duğu;

- Türkiye Cumhuriyeti'nin; toplumun huzuru, millT doyonışmo ve odolet onloyışı içinde,
inson hoklorıno soygılı, Atotürk milliyetçiliğine boğlı, demokrotik, lölk, sosyot bir hukuk
Devletiolduğu;

- Egemenliğin koyıtsız şortsız Millete oit olduğu belirtilmiştir.

BoŞko bir ifodeyle, milli bütünlük, Türk votondoşlorının, milli sınırlor içinde kederde ve
sevinÇte bİr bütün olorok horeket etmesive millitorih ve kültür bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne sohip çıkmosıdır.
4) Mllletlerqrosı Alondo §İyosİ, Sosyot, KüItürel ve Ekonomik Döhil Bütün Menfootler:
Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ilişkilerinde, uluslororosı hukuk çerçevesinde siyosi,
sosyol, kültürelve ekonomik döhll bütün hok ve menfootlerini ifode etmektedir.

Diğer torofton, millT güvenlİk kovromının tonımındoki hoyoti önemi hoiz değerler, Türkiye
CumhuriYeti'nin millT menfootlerinin temelini teşkil etmeKedir. Bu çerçevede, milş güvenlik
kovromının millT menfootler ile özdeşleştiğini de belirtmek mümkündür.

t

2) Mlln vorlık; TDK Güncel Türkçe Sözlüğüne göre "Bir ulusun sohip otduğu sosyol,
kültüıel, ekonomİk, bİ!İmsel değerler ile yer qltı ve yer üstü zenginliklerini kopsoyon
moddi ve monevi öğelerin bütünü" dür.

3) Mlll? bütünlük; siyosi bütüntük ve toprok bütünlüğü yonındo, monevi
değerlerden mİlli şuur, milli birlik ve beroberlik ruhunu do kopsomoktodır.

5) Ahdİ hukı.ılç "Bİr dev|etin vor olmqsı, boğımsıy'ığı, hükiimıqn!ık hotd«, sınıılorıııo ilişkin
Hr veyo Hıden fcdo devleüe yoptığı korşılıldı beyon ve kobıılleri ihtivo odeır ve oııttoşmo
ve onloŞmolorlq geıçeldeşen hukııkıınu" içermeKedir. |.ozqn Aııüoşmo$ ve Monttı
Sıizleşmesİ, Türkİye için ohdi hukuk kopsomındo verilebilecek en önemli iki örne6ir.
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ıı) MlLLi oüvgxı-ix KAvRAMıNıN TEMEL uNsuRLARı

Milli güven|iğe ilişkin tonımIor onoliz edildiğinde miliT güvenlik kovromının kopsomındo üç temel

unsurun bulunduğu onloşılmoKodır. Milli güvenlik kovromındoki ilk unsur, "Mİlli Merrfotıüefdir.

Menfootin sözlük onlomı; yoror, çıkor, foydodır.

Bu tonımo göre, milli menfoot kovromı; yolnız devletin beko ve güvenliğini değil, oynı

zomondo milletin refohını do kopsomoktodır. Aslındo, bugüne kodor cereyon eden

sovoşlorın çıkış sebeplerinin büyük ölçüde ekonomik nedenlere ve ülkelerin refoh

seviye|erinin iyileştirilmesi omocıno doyonmış olmosı, milletin refohının soğlonmosının; milli

menfoot kovromı içerisinde vozgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir.

MillT menfoot kovromı ile ilgili bir kovrom do millT hedeflerdir.

Bu oçıklomolordon do onloşılocoğı üzere, millT menfootlerle milii hedefler orosındo omoç- sonuç

İtİşHsi bulunmoKodır. Devletlerin millT menfootlerive millT hedefleri torihi, coğrofi, siyosi, ekonomik ve

sosyo-kültürel nedenlerle oynı değildir. Bu husus; millT hedeflere uloşılmosı goyretlerİnde,

dev]etlerorosındo çeşitli yop ve özelliklerde tehditlerin oluşmosıno ve kullonılmosıno sebep

olmuştur. Bu nedenle, milligüvenlik kovromının kopsomındoki ikinci unsur do Tehdİüeı'dir.

Tehditler, günümüzde ülkelerin kendi olgılomolorıno göre ris( potonsiyel tehdit tehdit kovromlorı

biçiminde şekillenmiştir. potonsiyeltehdidin her on tehdide risklerin potonsiyeltehdlde veyo sürotle

tehdide dönüşmesi söz konusu olobilir. Bu nedenle, sodece tehditler değil, potonsİyel tehdit ve

risklerin de süreklitokip edilmesive bunloro korşıdo tedbirler geliştirilmesigereklidir.

Dünyodoki küreselleşme olgusunun olumsuz etkileri ile teknolojideki hızlı gelişmeler, tehdit

kopsomının sürekli olorok genişlemesine neden olmoktodır. Bu kopsomdo tehdit ve riSkler,

doğrudon veyo doloylı olorok gelişebilmekte, boyut değiştirebilmekte, bozı durumlordo do

tonımsız ve belirsiz hole gelebilmektedir.

MillT menfoot; "Devletİn bekosı ve milletİn refohını soğlomok İçİn uloşılmosı ve
korunmosı gereken omoçlordır."

Mİııl Hedef; "E!de edİlmelerİ holİnde mİlli menfootlere uloşmoyı soğloyon
sonuçlordır." Bu sonuçlor, somut eylem veyo kozonımlordır.

Günümüzde, Soğuk Sovoş dönemindeki belirgin oskeritehdidin yerine;

- Terörizm,
- Bölgese]ve ülke içi kriz ve çotışmolor,
- Klt]e imho silohlorının yoyılmosı,
- Bolistik füze sistemleri,
- Siber terörizm,
- Denizhoydutluğu/korsonlık,
- Sınır oşon suç örgütleri gibi çok boyutlu ve osjmetrik tehditlerin, yeni güvenlik

ortomıno hökim unsurlor olduğu görülmektedir.

aü
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Kezo;

- Kürese]ısınmo / irıım değişikliği,
- kıtloşon enerji, su ve gıdo koynoklorının poyloşımındo orton rekobet
- Solgınhostolıklorgibisorunlor,
- Tobiiofetler
2l'inci YüzYıldo güvenliği etkileyen u nsurlorın çeşitliliğ ini ortoyo koymoktodır.
Tehdit Ve risklerin soğlıklı bir şekilde tesp|t edilebilmes| için istihborot sisteminin
YÖn|endirilmesine Ve e|de edilecek bilgiler doğruttusundo bir .Tehdit v9 Rİsk
Değerlendirmesİ" yopılmosıno ihtiyoç vordır.

MİllT güvenlik kovromının kopsomındoki üçüncü unsur ise, -Tehdİtlere Korşı TedbİrAtmo,,dır.
MillT güvenliği soğlomoK her devletin öncelikli görevidir. Bu kopsomdo; her ülkenin, kendi
tehdit/ risk o|gılomolorıno göre bir milli güvenIik siyoseti belirlemesi ve uygulomosı
gerekmektedir.

ııı) MlttİGüç vE uNsuRtARı

Millİ güvenliğin tesİsi, korşı korşıyo kolınon tehdit ve risktere korşı devletin toplumu
koruyobilme yeteneği ile doğru orontılıdır. Bu yetenek, .Miııı Güç-tür.
insonlor, Ço|ıŞmo hoyottorındo hedeflerine uloşobilmek için bir güç sorf etmek zorundodırIor.
Bu güÇ, moddi olobileceği gibi monevi nitelike de olobiIir. Bireylerin hoyotındo geçerli olon
bu iIke, devlet hoyotındo do geçerlidir.

Milli güÇ, milli güvenlik siyosetinin de ono koynoğıdır. MitIi hedefler, oncok milli gücün doğru
ve tom olorok değerlendİrilmesiyle soğlıklı b|r şekilde tespit edilebilir.

Devletler de, milli hedeflerini elde edebilmek için mevcut imkön ve kobiliyetlerini
seferber ederler. Dev]etlerin kullondığı imkön ve kobiliyetlerin tümüne -Mılıı Güç.
denilmektedir. MilIi güç, millet torofındon o|uşturulur ve mi|lete oittir.

"Millİ GüÇ"; "Devletİn mİl!İ menfootlerini soğlomok ve milli hedeflerini elde etmek
iÇİn kullonobİleceğicoğrofİ, siyosi, ekonomik, oskeri, demogrofik, psiko-sosyol ve
kültürel, bİIİmsel ve teknolojik güç gibi güçıerden oluşon moddi ve mqnevi
unsurlorın toplomıdır." şek|inde tonımlonmoktodır.

Muhtelİf dokümonlordo mi|li güce ilişkin değişik tonımlomolor yopılmıştır. Bütün tonımlordo
ortok husus, milli gücün moddi ve monevi nitelikte o]mok üzere birden fozlo unsurdon
oluŞtuğudur. Ancok, tonımlordo yer olon milli güce oit moddi ve monevi unsurlorın nosıl
tosnif edileceği konusundo tom bir onloyış birliğİne vorılmış değildİr. Bununlo birlİkte, ho|en
mİl|i güÇ unsurlorının; coğrofi, siyosi, ekonomiK oskeri, demogrofik, psiko-sosyol ve kültürel
(sosYo-kültürel), bilimsel ve teknolojik güç olmok üzere toplom yedi grupto toplonmosı
genel kobul görmektedir.
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Siyosi güç, milli gücü yöneten, gelişti ren ve oynı zomondo onlordon destek olon bir mil|i güç

unsurudur. Siyosi güç, ekonomik ve oskeri güç unsurIorı boşto o]mok üzere diğer milli güç

unsurlorı torofındon yeterince destekIenmedikçe uluslororosı plotformdo etkill ve boşorıIı

olomoz, omoçlorıno uloşomoz. Siyosi güç, stotik konumdo bulunon milli güÇ unsurlorıno

dinomik nitelik kozondırır. Siyosi güç; lç politik güç ve dış politik güÇ olmok üzere iki gruPto

mütoloo edilebilir.

İç politikgüç

Anoyosol düzen ve yosolor (nukur sistemi), siyosi portiler ve siyosi iktidor, devlet

yopılonmosı (bürokrosi)'ndon oluşur.

Dış poliükg(ç

iki ve doho çok ülke orosındoki menfoot çotışmosını yöneten, bir Yondon milli

hedeflere uloşmok; öte yondon, diğer üIkelerin kendisi ile ilgili menfi hedefIerini

gerçekleştirmesini önlemek omocıylo yürütülen diplomosİnin kullondığı güÇ ve elde

ettiği verimdir. utusol zeminde birlik ve bütünıüğünü soğIoyon devletler, uluslororosl

ilişkılerde de kendinidoho çok kobulettirir ve soygıgörür.

Askeri güç çoğdoş onlomrylo bir devIetin "Horp Gücü"dür. Devletin, vorlığını güven içerisinde

bulundurobilmesl oktif bir gücün vorlığınıve gereKiğinde kullonılobilmesinizorunlu kılor.

Askeri güç, yolnız çotışmo onlorındo değil borışto do sürekli olorok kullonılmoktodır. Bu

kopsomdo, oskeri güç, borışto ve gerginlikte düşmonı coydırmok; sovoŞto ise, dıŞ tehdide

korşı ülkeyi sovunmoklo görevlidir.

Bir ülkenin jeopolitik ve jeostrotejik konumu önemli ve komşu ü]ke]erde istikrorsızlık hokim ise

borışısoğlomok ve korumok için kuwetli bir oskerigüce sohiP olmok koÇınılmozdır.

Ekonomik güç; toplom ve kişi boşıno düşen milli gelir, büyüme hızı, enflosYon, moli istikror,

ekonomik gelişmişlİk sırosl, dış kredibİlite notu, ıtholot/ıhrocot hocmi gibi porometrelerle

ölçülmektedir.

ı) esrerl oüç

c) ıronomik Güç

Bir devletin, sohip olduğu yeroltı ve yer üstü koynoklorını, sermoYe birikimini, her türIü

ınol ve hizmet üretimi kopositesini, uloşım/iletlşim olt yopısını, üretici iŞ gücü

kopositesini, ekonomik sistemini, uluslororosıekonomik İlişkilerini koPsomoktodır.

}
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Doğol koYnoklorı zengin olso bile, bu koynoklorı boğımsız olorok çıkormo, işteme, ihroç
edebilme PotonsiYelinden yoksun bulunon bir ülkenin, güçlü bir ekonomiye sohip olmosı
nosıl mümkün değilse, güÇlü ekonomisi otmoyon bir ü|kenin teknolojisini geIiştirmesi ve
üretimi kendi öz teknolojisine doyolı oskeri bir güç otuşturmosı do oynı ö|çülerde mümkün
olmomoktodır. Ekonomisi güçlü otmoyon, sürdürütebilir refohı yokoloyomoyon yo do refoh
PoYını ortıromoYon ülke|erin bireylerinin morol ve ulusol değerlerinin her tür|ü özveride
bulunocok bir düzeyde seyretmesi mümkün olmomokodır.
Ekonomik güÇ, günümüzde diğer milli güç unsurlorını doğrudon etkilemekte ve bir devletin
milli gücünün büYüklüğü konusundo belirleyici bir nitelik toşımoktodır.

Mİ|li güÇ unsurlorının mekÖnsol boyutunu oluşturur. Diğer milli güç unsurtorının mekönso|
boyut içindeki yerini, etkileşimini ve etkinlik düzeyinl yonsıtır.

Bir ülkenin dünYo üzerindeki gücü, o ülkenin milli güç unsurlorı ve coğrofyosıylo yokındon
ilgilidir. Ülkelerin sohip olduklorı coğrofyolorını izledikleri politikolorın bir boyutu holine
getirme|eri, o dev|etlerin dünyo üzerindeki konumlorıno itove bir güç kozondırmokodır.
Günümüzde her ne kodor teknolojik gelişmelerin coğrofi gücün önemini ozolttığı öne
sürülüyor ise de, bu durumun her ü|keyi oynı ölçüde etkiledİğinİ söyleyebilmek mümkün
değildir.

Demogrofik güÇ onoliz edilirken; toplom nüfus, yoş gruplorı, nüfusun eğitim ve öğretim
düzeyi, yetişmiş inson gücü vb. değerlendirilmektedir.
Büyük bir nüfus, güçlü bir devlet İçin şorttır; oncok tek boşıno büyüklüğün göstergesideğildir.
Nüfus, PotonsiYel bİr güçtür ve bu bokımdon değer toşımoktodır. Eğitimli ve üretken inson
soYlsı ne kodor fozlo olurso, devletin de demogrofik olorok o kodor güçtü olduğunu
sÖYlemek mümkündür. Nüfusun çokluğu, oncok getişim düzeyi bokımındon eş değer veyo
Yokın durumdoki dev]etler orosındo bir güçtülük foktörü oluşturmopodır.
Her milletin kendine özgü ve bireylerin çoğunluğundo yoygınloşmış olorok görülen birtokım
genel nitelİkleri mevcuttur. Bİr mitletin genel nitelikleri, demogrofik yopısının dinomik yönünü
oluşturmoktodır.

D) coğrofİ Güç

Bir ülkenin dünYo üzerindeki yeri, yüzölçümü, coğrofi yopısı, yoşonobilir ve torımo
elveriŞli toProk oronı, iklimi ve jeopolitik konumu, coğrofi güç unsurunun milti güce
kotkısını belirleyen niteliklerdir.

l) oemogrofik Güç

Demogrofik güÇ; devletin ülkesi üzerinde yoşoyon inson top|uluğunun nicelik ve nitelik
oÇısındon diğer mİlli güÇ unsur]orının oluşumundo ve desteklenmesinde
kullonılmosıdır.

ı

ı



F) Psiko - Sosyol ve Kültürel (sosyo - Kültürel) oüç

256 GOREVDE YÜrSrİİİİİ SİNAVİ DERS NOTLARl

Psiko-sosyol ve kültürel gücün, millet hoyotındoki önemi göz ordı edilemez. Bu nedenle,

toplumdo milli değerlerın yerleştirilmesi ve kitlesel gücün oluşturulmosı Önem toşımoktodır.

soğlom bir kültüre ve teme]e sohip devlet]er, torihi süreçte yerlerini korumoyı boşormışlordır.

Boşko kültürlerin etkisi oltındo ko]on mi]letler ise zomon içerisinde torih sohnesinden

koybolmuşlordır.

BilimseI ve teknolojik güç; bir ülkenin gelişmişlik düzeyi

Günümüzde devletler için çoğdoş düzeyde bulunmoklo,

oçısındon büyük önem toşır.

çoğdoş bilimsel ve teknolojik

düzeyde bulunmok eş onlomlıdır.

Blr ülkenin; üretimde kendi teknolojisini kullonıp, kullonmodığı; teknolojik geliŞmiŞliğin genel

sonoyi ve oskeri sonoyi sektörlerine yonsımosı; teknoloji tronsferi YoPocok koPositeYe sohiP

olup, olmomosı; milli gücün değerlendirilmesi ve oluşumundo önemli foktörler orosındo yer

olır. Bilimsel ve teknolojik güç; ülkelerin ekonomisine, sosyol yopıslno ve oskeri gücüne

giderek doho çok etkili olmoktodır.

Teknolojideki gelişmişlik ve üstünlük, coğrofyo ve nüfuston koynok]onon olumsuz]uklorın

giderilmesinde de önemlibir işleve sohiptir.

Milli güç unsurlorı, her ne kodor boşlı boşıno birer güç niteliği toŞıYorlorso do vorlıklorı,

etkinIıkleri ve süreklilikleri bokımlorındon birbirlerine boğımlı durumdodırlor. Örneğin;

coğrofyonın bir güç teşkil etmesi için üzerinde insonlorın yoşomosl, on]or torofındon

değerbndirilmesi gerekir. insonlor oncok bir coğrofyo üzerinde bu]unduklorındo soYılorıno,

doğılım ve yoğunluklorıno göre bir "Demogıofik Güç" oluşturobilirler. Ancok, bu toPluluğun

mi]let o]obilmesi için müşterek bir "psiko-Sosyot ve Kültürel GüÇ"e sohiP olmolorı gerekir.

Diğer torofton, millet, siyosi bir vorlık olorok teşkilotlonmomlş ise devlet olunomoz. Her devlet

yoşomok için içte ve dışto etkinlik toşıyon bir 'Siyosİ Güç"e, kendini sovunocok bir "Askeıİ

psiko-sosyol ve kültürel güç, toplumu millet yopon birlik ve bütünlük ile bunlorı

soğloyon torihi birikimleri, holkın moroli, eğitim ve kültür düzeYi ile dil, din, gelenek ve

görenekleri gibi monevi yopısındoki psikolojilç bilimsel unsurlordır.

psiko-sosyol ve kültürel gücü; ,Bir toplumun kültüı yoluylo oluŞon ve mİl|İ vorlığını

ge!İştirme ve korumodo itici ve yönlendİrİcİ rot oynoyon düŞünce, İnonÇ ve

dovronış|orının tümüdür." şeklinde de to nımlomok m ümkünd ür.

Moro] değerler olorok; oile sevgisi, voton ve boyrok sevgisi, devlete boğlılı( dini

değerler, gelenek ve göreneklere boğlıIık, ulus bilinci, milli gücü olumlu Yönde

etkileyen öğelerdir.

O) ailimsel ve Teknoloiik Güç

I
-

a

I
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GüÇ"e, koYnoklorını değerlendirecek bir "Ekonomİk Güç"e ve her bokımdon ilerlemesini
soğloYocok "Bİllmsel ve Teknolojİk Güç"e sohip olmok mecburiyetindedir.
Ekonomik güÇ, uYgun siyosi kororloro doyondırılmodığı, dış tehditlere korşı yeterince
sovunulmodığı ve ÇoğdoŞ düzeydeki bilimsel ve teknolojik güce sohip olunmodığı tokdirde
vorlığını Yitirİr. Ekonomik gücün boşorısıylo elde edilen nimetler holko yeterince intikol
etmediğinde "Psİko-Sosyol Güç" zoyıflomoyo, "Kü!türe! Birikim" geçim sıkıntılorı ve iç
politiko çotışmolorı içinde koybolmoyo boşlor.

Askerİ güÇ, uYgun sİyosi kororloro boğlı olorok düzenlenip kullonılmodığı, güçlü ekonomi ile
desteklenmediği, bilimsel ve teknolojik yönden çoğdoş düzeyden uzokloştığı, personelinin
morol Ve motivosYonu zoyıf olduğu ve coğrofyonın istekterine göre kurulup,
konuŞlondırılmodığıtokdirde bir güç otmokton çıkor, güçsüzlük holine gelir.
Bu boğlomdo, milli güÇ unsurlorı, bir sistemin oyrılmoz porçolorıdır. Bir zincirin gücü, en zoyıf
holkosının gücüne eşittir. Mıılı güç unsurlorındon herhongi birisinde oluşobilecek bir
Yetersİzlik, "zİncİrİn en zoyıf holkosı" kurolı uyorınco, toplom millT gücü zoyıflotmoktodır.
Devletlerin değiŞmeYen gÖrevi, ülkelerine beko ve refoh soğlomok ve geliştirmektir. Devletler
bu gÖrevi, milli güÇ unsurlorını uygun ve uyumlu şekilde kullonorok, milli menfootlerinin
ÖngÖrdüğü milli hedefleri elde etmek suretiyle gerçekleştirir. Bu hedefler ise, beko ve refoh
orosındoki en uygun dengeyi soğlomoyı mümkün kılobilecek goyretleri yönlendirilebilmekle
elde edilebilir.

Bİr devlet, vorlığını sürdürebilmek ve hedeflerine uloşobilmek için milli gücünü sürekli
geliştirmeli, etkinleştirmeli ve koordineli kullonmolıdır.

ıv) uiııi oüvrrıix sisrıui vE EsAsLARı

Her devlet, bekosı ve güvenliğine yönelen tehdit ve risklere korşı, kendi olgılomolorıno göre
tedbirler olmok zorundodır. Alınocok tedbirler; ivediliği ve gizliliği olon, oyrıntılı oroştırmo ve
değerlendirme isteyen Ve özel ihtisosı gerektiren husustordır. Diğer torofton, bu tedbirlerin
her türlü siyosi/ideolojik etkilerden uzok tespit edilmesi ve bütün bokonlık, kurum ve
kuruluşlor torofındon eşgüdüm içerisinde uygulonmosı gerekmektedir.
Bu hususloro ilove olorok; millT güvenliğin soğlonmosındo, gizlilik ihloli, gerileme, zofiyet,
engelleme gibi hususlor, telofisi devlete ve millete çok pohohyo mol olqn millT koyıploro yol
oÇobilir, Bütün bu ihtiYoÇlor, devlet yönetimlerinin millT güvenliğin soğlonmosı için bir özel bir
sisteme sohip olmosını gerekli kılmıştır. Bu özel sİstem, ,,MİltiGüvenlİk Sİstemİ,,dir.
Milli güvenllk sistemi; en İleri demokrosilerde bile kormoşık ve çok yönlü devlet hizmetlerinin
eksiksİz bir koordİnosYon ve iŞ birliği holinde devletin ve mitletin yosol nizomı ve refohı ile
bÖlünmez bütünlüğünün her ÇeŞit iÇ ve dış, potonsiye] ve fiziki, doloyiı ve doloysız, tobii vesuni tehdit ve tehlikelere korşı korunmoslnın ve hoyotiyetınin dinomık olorok devomının
zorunlu bir unsuru soyılmoktodır.

Milli güvenlİk sistemlerinin otuşturulmosındo; devletlerin coğrofyosı, jeopolitik konumu vesosYo-kültürel YoPılorıno boğlı olorok oluşon tehdit ve risk olgılomolorı ile onoyosol
düzenleri, önem toşımoktodır. Bu nedenle, her devlet, mıllT güvenliği İle ilgili kuruluşlorını buölçütlere göre oluşturmuştur.

A) GeneI
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Diğer torofton, milli güvenlik sistemleri; ulusol, bölgesel ve küresel güvenlik ortomının

izlenerek, tehdıt ve fırsotlorın tespit edilmesini, tehdit ve risklere korŞı siYosetin

belirlenmesinden, en uygun tedbirlerin uygulonmosıno kodor gerekli fonksiYonIorı

soğloyocok süreç ve unsurlorı, bünyesine entegre etmiş olmolıdır.

istiklol Sovoşı sırosındo, milli güvenlik ile ilgili sorunlorı görüşmek üzere Atotü

1922 yılındo ,,Hoıp Encümenİ" teşkil editmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluŞu
rk torofındon
ınu müteokip,

1

oynı moksotlo, günümüze kodor değişik odlorlo benzeri kuruluşlor görev YoPmıŞtır.

Milli Güvenlik Kurulunun temelini teşkil eden "Yüksek Müdofoo Meclİsİ", 24 Nison 1933 torih

ve 14443 soyılı Korornome iIe kurulmuş, lO Ağustos 1933 torihinde Çıkorılon l48l9 soYılı

Bokonlor Kuru]u Kororıylo yürürlüğe girmiştir. Yüksek Müdofoo Meclisi; BoŞbokonın

boşkonlığındo, Genelkurmoy Boşkonı ve Bokonlor Kurulu üyelerinden oluŞmoktoYdı. Meclise

cumhurboşkonı do dilediği tokdirde boşkonlık edebilmekteydi.

ikinci Dünyo Sovoşı,ndon elde edilen tecrübeler nedeniyle yetersiz koldığı değerlendİrilen

yüksek Müdofoo Meclisi,nin yerine, 1949 yılındo çıkorılon 5399 soyılı konunlo "Mİln Sqvunmo

Yüksek Kurutu,, teşkil edilmiştir. MillT Sovunmo Yüksek Kurulu; BoŞbokonın boŞkonlığındo,

MillT Sovunmo Bokonı, Genelkurmoy Boşkonı ve Boşbokon'ın tekllflYle Bokonlor Kurulu

torofındon seçilen çeşitli Bokonlordon oluşmoktoydı CumhurboŞkonı, bu Kurul'un tobii

üyesidir. Bokonlor Kurulu,nun l Temmuz 1949 torih ve g/gS+a soyılı kororı ile MillT Sovunmo
yüksek Kurulu üyeliğine; içişleri, Dışişleri, Moliye, Boyındırlı( Ekonomi, Ticoret, UloŞtırmo, Torım

ve İşletme]er Bokonlorı seçilmiştir.

t96t Anoyososı ile Mil]T Sovunmo yüksek Kurulu onoyosol kurum holine getirilmiŞ ve odı

sovunmodon güvenliğe geçiş kopsomındo ve diğer ülkelerdeki değiŞikliliklere PoroleI olorok,

-Mİııı Güvenlİk Kurutu,, olorok değiştirilmiştir. Kurul, l96l Anoyososı'nın lll'inci moddesine

göre; Cumhurboşkonı,nın boşkonlığındo, Boşbokon, Konunun gösterdiği Bokonlor ile

Genelkurmoy Boşkonı ve Kuwet Komutonlorındon oluşmoktodır. Bu Bokonlıklor, doho sonro

çıkorılon l29 soyılı MillT Güvenlik Kurulu Konunu ile Devlet Bokonı ve BoŞbokon Yordımcısı, MillT

Sovunmo, içişleri, Dışişleri, Moliye, Uloştırmo ve Çolışmo Bokonlorıolorok belirlenmiŞtir.

Türkiye Cumhuriyeti,nin milIi güvenlik sistemi, t982 Anoyososı'nın ll7'nci ve ll8'İncİ

moddeteri ile oluşturulmuştur. Türkiye'nin milli güvenlik sisteminin temel kurumlorı, MillT

Güvenlik Kurulu (vor) ile MGK Genel Sekreterliği'dir.

cumhurboşkonının millT güvenliğin soğlonmosındoki sorumluluğunu yerine getirmesinde

kendisine yordımcı olocok bir kuruluş mohiyetinde AnoYoso'nln ll8'inci moddesi ile "MİllT

Güvenlik Kurulu" teşkil edilmiştir.

Anoyoso,nın ll8,inci moddesinde göre MGK, Cumhurboşkonının boşkonlığındo,

Cumhurbcışkonı yoıdımcılorı, Adolet Bokonı, Milli Sovunmo Bokonı, iÇİŞleri Bokonı' DıŞİŞlerİ

Bokonı, @nelkurmoy Boşkonl, koro kuınıetlerı komutonı, Denız kuwetleri komrrtonı ve tlovo

a) rürriye Cumhuriyeti,nin MillT Güvenlik Sistemi ve Mİllİ Güvenlik Kurulu

Anoyoso,nın ll7,nci moddesinde; miIlT güvenliğin soğlonmosındon Ve Silohlı

Kuwetlerin yurt sovunmosıno hozırlonmosındon TürkİYe BüYük Mİtlet Meclİsi'ne

koışı Cumhurboşkonı sorumlu tutulmuştur,
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Kuııvetlerİ Komutqnındon kurulur. Cumhurboşkonı kotılomodığı zomonlor Milli Güvenlik Kurulu
Cumhurboşkonı yordımcısının boşkonlığındo toplonır. Gündemin özelliğine göre Kurul
toplontılorıno ilgili bokon ve kişiler çoğrılıp görüşleri olınobilir.

Mllll Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilotı ve görevleri Cumhurboşkonlığı
korornomesiyle düzenlenir. MGk cumhurboşkonlığının boğlı kuruluşudur.

Cumhurboşkonı

C umhurboşkonı yordımcılorı

MilliSovunmo Bokonı

içiş!eri Bokonı

Adolet Bokonı

DışişleriBokonı

Genelkurmoy Boşkonı

koro kuwetleri komutonı

Deniz kuwetleri komutonı

Hovo kuwetleri komutonı

Mil]iGüvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurboşkonıyordımcılorıve Genelkurmoy Boşkonının
Önerileri dikkote olınorok Cumhurboşkonınco düzenlenir. Milli Güvenlik Kurulu Devletin milli
güvenlik sİyosetinin toyinl tespiti ve uygulonmosı ite ilgili olınon tovsiye kororlorıve gerekli
koordinosyonun soğlonmosı konusundokigörüşleriniCUMHURBAşKANıNA bildirir.

(urulun, Devletin vorlığı ve boğımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun
huzur ve gÜvenliğinin korunmosı hususundo olınmosını zorunlu gördüğü tedbirlere
oit kororlor GUMHURBAŞKANINCA değerlendirilir.

uiıı.i oüvıxı.ix KuRutu otuşuMu
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v) rÜnxiyE,NİN ıgopoı.irİr vg JEosTRArrıir KoNuMu vr ogĞrni

Bir ülkenin uluslororosı i|işkilerdeki göreceli oğırlığı ve gücü pek Çok foktörden

etkilenmektedir. Bunlorın en boşındo ilgili ülkenin coğrofi ve jeopolitik konumu gelmektedir.

Bir ü]kenin coğrofi konumu ile jeopolitik konumu bİrbirinden forklıdır.

Coğrofi konum, fiziki coğrofyoyo göre ülkenin bulunduğu yeri ve bulunduğu durumu

oçıklor. Coğrofi konum, ülke sınırlorındo değişiklik olmodığı müddetÇe

değişmemektedir.

Jeopolitik konum ise, coğrofi konumun değeri ile birlikte dünyo Ve bölge güÇ

merkezlerine, dünyo politik yopısıno, siyosi bölünmeye göre ülkenin Veyo bölgenin

bu|unduğu yeri ve bulunduğu durumu oçıklor. Jeopolitik konum, ü]ke iÇinde, ülkenin

bulunduğu bölgede veyo küresel düzeyde meydono gelen oloylor nedeniYle

değişebilmektedir.

Bir boşko şekilde ifode ile jeopolitik konum, ülkenin ekonomiK sosyol, siYosi, kültürelve oskeri

gücündeki değişim gibi iç foKör]erin yonındo, kürese] ve bölgesel değiŞikliklerden

etki]enmekte, onloro boğlı oIorok değişim gösterebilmektedir.

ı) Jeopolitik

Jeopolitik, milli güvenlik siyosetinin belirlenmesi omocıylo, bİr ulusun, uluslor

topluluğunun veyo bölgenin jeopolitiğin değişmeyen (coğrofi konum, sınırlor Ve

coğrofi bütünlük, soho genişliği ve sohip olunun strotejik koynoklor, coğrofi Özellik)

ve değişen (sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve oskeri değerler ile zomon)

unsurlorını dikkote olorok güç değer]endirmesini yopon, etkisi oltındo koldığı o

günkü dünyo güç merkezlerini, bölgedeki güçleri inceleyen, değerlendiren hedefleri

ve hedeflere uloşmo şort ve oşomolorını oroştıron bir bilimdir. Kısoco,bir ü]kenin

milli güvenlik siyosetinin coğrofyosıno göre plonlonmosıdır.

B) Jeostroteii

Mil|i güvenlik strotejisinin toyini ve strotejinin yürütüImesi üzerİne coğrofi foktörlerİn

yopocoğı etkileri inceleyen bir ilimdir. Özetle, jeostroteji, strotejinin coğrofyonln

isteklerine göre düzen]enmesini soğloyon bir bilim dolıdır.

c) Coğrofi, Jeopolitik ve Jeostrotejik Konum
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o) rurı<iye'nin Jeopolitik ve Jeostroteiik Değeri ve Önemi

Türkiye, jeopolitik ve jeostrotejik konumu itiborıylo;

' DünYonln en önemlipetrol rezervlerine sohip orto Doğu ve Hozor Hovzosı,
' Önemli deniz uloştırmo yollorının kovşoğı durumundo bulunon Akdeniz

Hovzosl,

' Torihte her zomon Önemini sürdürmüş olon Korodeniz Hovzosı ve Türk
Boğozlorı,

' SSCB ve Yugoslovyo'nın doğılmosı sonucu yopısot değişikliklere uğroyon
Bolkonlor,

' Etnik ÇotıŞmolor yonındo, zengin tobiT koynokloro sohip Kofkosyo ve orto
Asyo'don oluşon coğrofyonın merkezinde butunmoktodır.

' ÜÇ kıtoYı birbirine boğloyon ve çok önemli bir jeostrotejik konumo sohip olon
TürkiYe, oYnı ondo bir Avrupo, Asyo, Bolkon, Kofkos, orto Doğu, Akdeniz ve
korodeniz ülkesidir.

' TürkiYe'nin jeostrotejik önemini pekiştiren diğer temel özellikleri orosındo;
' Demokrotik, loik, sosyol hukuk devletine sohip ve piyoso ekonomisini kobul

etmiŞ, ÇoğdoŞ değerler ve yönetim onloyışını benimsemiş bir ülke olorok
Botı'nın tüm kurumlorıylo bütünıeşmeyi hedeflemiş otmosı,

' l990'lı Yıllordon itiboren büyük değişmelere sohne olon Bolkonlor, Kofkosyo ve
Orto AsYo ülkeleriyle torihten gelen kültür birliğine ve her olondo gelişen
ilişkilere sohip olmosı,

' KofkosYo Ve Orto Asyo petrol ve doğol gozının Botı'yo uloştırılmosı için
belirlenen ono güzergöh olmosı,

Orto Doğu'nun önemli bir bölümünü besleyen su koynoklorıno sohip olmosı,
BM Ve NATO'nun borıŞı korumo, bölgesel güvenlik ve istikroro yönelik
giriŞimlerine iŞtiroklerİ ve bozılorındo üstlendlği öncü rol ile Avrupo Güvenlik
Mimorisi üzerinde önemlibir oğırlığo sohip olmosı,
Nitelik ve nicelik olorok Avrupo'do ve bölgesinde güçlü bir Silohlı Kuwetlere
sohip olmosı bulunmoktodır.

Jeoekonomİk ve jeokültürel oçıdon do kuzey-güney ve doğu-botı ekseninde önemli bir
kovŞok noktosı konumundoki Türkiye, sohip olduğu konum itiborıylo 2O,nci yüzyılın
son]orındon itiboren dünyodo yoşonon köklü ve hızlı gelişmelerden büyük ölçüde
etkilenmiŞtir. JeoPolitik kovromının, Soğuk Sovoş sonrosı ortoyo çıkon dinomikler
ÇerÇevesinde Yeniden tonımlondığı bu dönem; Türkiye'ye hem forklı sorumluluklor yüklemiş,
hem de Yenİ fırsot ve ufuklor oÇmıştır. Ülkem|z, Avrupo'yı Asyo,yo boğloyon Avrosyo,do ve
Akdeniz - orto Doğu hovzosındo merkezi bir durumo gelmiş, politiko, güventik ve ekonomi
olonlorındo önemi ortmıştır.
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Soğuk Sovoş,ın sono ermesi ile birlikte, SSCB'de ve komünİst rejİmlerde yoŞonon Çözülme

Bolkonloı Kofkosyo ve Orto Asyo bölgelerinde jeopolitik boşluk olon]orının ortoyo Çıkmosıno
neden olmuştur. l99l,den sonro Bosno-Hersek, Kosovo ve Kofkosyo'do meydono gelen

oloylor bu boşluğun bölgesel ölçekteki yonsımolorını teşkil etmiŞtir. Türkiye, YoŞonon

gelişmelerin coğrofi, kültürel, torihT Ve sosyo-ekonomik Ve güvenlik yonsımolorındon

etkilenmiştir.

Türkiye torihi, coğrofi ve kültürel oçılordon doğunun olduğu kodor, botının do bir porçosıdır.

Türkiye,nin o]tı osır boyunco Avrupo ile mevcut ortok torihi bunun en belirgin konıtıdlr.

Botı,nın kökıü demokrosileri ve pozor ekonomileri İle doğunun ümit vodeden genÇ

demokrosi]erini, Korodeniz iIe Akdeniz'i, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olonlorı ve forklı kıtolorı

birbirine boğloyon Türkiye, islom ve diğer dinler orosındo do bir dostluk ve iŞ birliği

köprüsüdür.

Türkiye oyrico, Hozor ve Orto Asyo doğol koynoklorının Botı'yo uloŞmosındo doğol bir köPrü

rolü üstlenmektedir. Dünyo doğol enerji koynoklorının yüzde 70'i Türkiye'nin etrofındo Yer

olmoktodır. Hozor petrollerinin Botı'yo toşınmosınıöngören BokO-Tiflis-CeYhon Projesi, Petrol

nokil güzergöhı bokımındon en istikrorlı ve güvenli ortomı sunmokto ve Çevrenin korunmosı

bokımındon do en oz riskitoşımoktodır.

Akdeniz ve Korodeniz,i birbirine boğloyon, Çonokkole Boğozı ile İstonbul Boğozı'ndon oluŞon

Türk Boğozlorı, yüzyıllordır ekonomik, coğrofi ve strotejik özellikleri nedeniYle dünYonln en

önemli deniz yollorındon biri olmo niteliğini sürdürmüştür.

Türk Boğozlorı strotejik ve ekonomik oçıdon, sodece Türkiye'nin Korodeniz'deki limon|orıYlo

Ege ve Akdeniz,de bulunon limonlorını birbirine boğlomoklo kolmoYıP, Korodeniz'e sohildor

ülkelerin boşto Akdeniz olmok üzere dünyoyo oçılon penceresi olmok bokımındon önem orz

etmektedir.

Türkiye, yokın çevresinde sorunlor, çotışmolor ve istikrorsızlıklor yoŞoYon bölgelerin borıŞ ve

istikrorının soğlonmosı yönünde yoğun çobo göstermektedir. Soğuk SovoŞ sonrosı Şortlor

içinde dünyonın en duyorlı bölgelerini oluşturon Bolkonlor, Korodeniz ve Akdeniz Hovzolorı,

Kofkosyo, orto Asyo ve orto Doğu coğrofyosındoki gelişmeler, Türkiye'nin bu bölgelerdeki

ro]lerine ve etkinliklerine yenilik ve horeket]ilik getirmiştir. Bu coğrofYodoki oluŞumlor,

dünyonın ve Avrupo'nın geleceğinde belirleyici rol oynoyocoktır.

Türkiye, koynoklorının zenginliği, demogrofik yopısı, hukukun üstünlüğüne Ve inson hoklorıno

soygıyo doyonon demokrotik, loik rejimi, ekonomisinin dinomizmi, üretim koPositesi,

endüstrisinin rekobet gücü ile bir cozibe merkezi o]orok içinde bulunduğu coğrofyonın borıŞ,

istikror ve refoh yönünde değişiminin itici gücüdür.

Türkiye,nin Atlontik-Avrupo ve Avrosyo kuşoklorı içinde Özel bir konumu vordır. Botı toplumu

ile bütünleşme hedefi güden Türkiye, demokrotik, loik ve çoğdoş yopısı iIe bölgesinde örnek

bir ülke durumundodır. Türkiye, Bolkonlor, Kofkosyo ve Orto Asyo'do TürkÇe konuŞon 200

milyonluk bir coğrofyonın do merkezinde bulunmoktodır. Türkiye, torihten ve coğrofYodon

koynoklonon öze]lik]eri itiborıylo, çevresindeki tüm holklor ve devletler iÇin on]om ifode eden

bir siyosT, ekonomik ve beşerT tecrübeye sohiptir,
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vı) saşı.ıcA utustARARAsı oüvrıtı.ir KuRuLuştARı

BM,200 civorındo üYesiyle dünyodokitek evrensel örgüt niteliğini holen korumoktodır. BM,nin
omocU sovoŞlorı ve borıŞo yÖnelik tehditleri önlemek; ülkeler orosındo ilişkiler kurmok;
uluslororosı ekonomik ve sosyol işbirliğini soğ|omok şeklinde özetlenebİlir. BM,nin 5l kurucu
üYesinden biri olon Türkiye, BM Yososı'ndo belirlenen omoç ve itketeri korumok ve yüceltmek
için çobo sorf etmekted|r.

Bu koPsomdo, Türkiye, Kore Sovoşı'ndon bu yono borış ve güvenliğin korunmosı ve sosyo-
ekonomik olonlordo kotkı soğlonmosı omocıyto BM Borış Güçleri,ne, BM borışı korumo
fooliyetlerine Ve insoni Ve teknik yordım etkinliklerine önemli Ve somut kotkılordo
bulunmuştur. Ayrlco, Türkiye, Önemti jeopolitik konumu çerçevesinde dohil olobildiği
bÖlgelerde Vor olon onloşmozlıklorın çözümüne ve yenilerinin ortoyo çıkmosının
önlenmesine kotkıdo bulunmoyo çolışmoktodır. BM, Soğuk Sovoş sonrosı dönemde orto
AsYo Türk CumhuriYetleri ve Kofkos ülkeleri boşto olmok üzere yeni üyelerin kotılımı, iki
kutuPlu sistemin sono ermesi ve ll Eylül 20Ol sonrosı değişen güvenlik porometreleri
ÇerÇevesinde geÇmiŞtekİnden doho fozlo önem kozonmış; oncok buno porolet olorok BM,nin
Yeniden YoPılonmosı, Çolışmo biçimleri ve etkinleştirilmesi konulorındo reform tolepleri
gündeme gelmiştir.

TürkiYe, BM'de etkin bir konum soğloyobilmek omocıylo; BM,nin orgonlorı ile iş birliği, bu
orgonlorın boŞkonlığıno odoylık, yürütülen borışı korumo operosyontorıno kotkı ve BM çotısı
oltındo etkin diplomosi gibi yöntemlerle önemli bir goyret içerisindedir.

a) eirteşmiş Mi|letler (eu)

uluslororosı borışl ve güvenliği soğlomo olonındo otılon ilk önemli odlm, to ocokl92o,de
kurulon Mİlletler Cemİyetİ teşkilotıdır. İkinci Dünyo Sovoşı,no giden süreçte işlevlerini
koYbeden Milletler Cemiyeti'ni 24 EHm 1945 torihinde kurulon Birleşmiş Milletler (av) torıp
etmiştir.

e) ruzey Atlontik Antloşmosı Teşkilotı (ıtıro)

NATo, ikinci DÜnyo Sovoşı'nın ordındon 4 Nison 1949 torihinde kurulmuştur. NATo,nun
merkezi Brüksel'dedir.

TürkiYe, l8 Şubot 1952 torihinde NATO'yo üye olmuştur. ittıtoç Avrupo-Atlontik
bÖlgesinin borıŞ ve istikrorının korunmosı ve geliştirilmesindeki temel oroçtır. Türkiye,
Soğuk SovoŞ dÖneminde ittlfok'ın güney konodını korumuş, Botı Avrupo,nın ve
NATo'nun güvenlik ve sovunmosıno önemli kotkılordo bulunmuştur.

i-

\l
L
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Ayr]co, Türkiye, bir yondon ittifok,ın güvenliğine kotkıdo bulunurken, diğer yondon kendisine

yokın bölgelerde iş birliğinin pekiştirilmesi yönündeki geleneksel güvenlik Politikosını
sürdürmüştür.

Soğuk Sovoş sonrosındo NATO, küreselIeşme sürecine de boğlı olorok, değiŞen

koşulloro yönelik yeni tehdit onoliz]eri ile kopsomlı bir dönüşüm sürecine yönelmiŞtir.

Soğuk Sovoş sonrosı dönemde, konvonsiyonel tehdit büyük ölçüde ozolmıŞ; terörizm,

bölgesel istikrorsızlıklor, kitle imho silohlorı ve bunlorı fırlotmo vosıtolorının yoyılmosı,

oyrılıkçı etnlk mllılyetçllik, oşırı dinci okımlor, örgütlü suçlor, uyuşturucu Ve İnson

ticoreti, yoso dışı göç gibi güvenliğe yönelik osimetrik rİsk ve tehditleri ortoYo

çıkmıştır.
NATo; Borış için ortoklık progromı çerçevesinde yeni ülkelerle üyelikler gerÇekleŞtirmiŞ;

gelişmiş siyosi ve oskeri ortok]ık yopılorı kurmok üzere Rusyo ve UkrOYnO ile iŞ birliği

geliştirmiş, Akdeniz Diyologu ve İstonbul İşblrliği Girişimi gibi mekonizmolor

oluşturmok suretiyle yeni güvenlik ortomının ihtiyoçlorı doğrultusundo oÇılımlorını

sürdürmektedir.

Bu boğlomdo, muhtemel kriz bölgelerine müdohole edebilmek için doho önce teŞkil edilmiŞ

olon ve Türkiye,nin de kotkı soğlodığı "Aci] Mukobele Gücü"nün 2006 Yılı Rigo Zirvesi'nde

operosyonel hole getirilmesi kororı, NATO'nun etkin yopı ve işleyiŞine Yönelik reform

girişimlerinin önemli bir göstergesi olmuştur.

AGIT, bölgesel güvenlikte "kopsomlı güvenlik" yokloşımının tipik bir örneğini

sergilemektedir. Bu boğlomdo, teşkilot fooliyetlerinde, siyosi-oskeri, ekonomi-çevre

ve insoni boyutlor orosındoki dengeye özel önem verilmektedir. AYrıco, "güvenliğin

bö]ünmezliği,, ilkesi temelinde, kotılımcı ülkeler, güvenliklerini ortırmo goyretlerinde,

diğer kotılımcı ülkelerin güvenliklerine zoror verecek horeketlerden sokınmoYl toohhüt

etmişlerdir.

Küreselleşme sürecinde, ortok güvenliğin, yolnızco kotılımcı ülke]er orosındo iŞ birliğinin

ortırılmosı yoluylo soğlonobileceği onloyışını yonsıton "iş birliğine doYolı güvenlik" kovromı

do AGİr içinde geliştirilen diğer bir temel ilkeyioluşturmoktodır.

AGıT,in ,,önleyici diplomosi" olonındoki oroçlorını, erken uyorı, ÇotıŞmolorın önlenmesi, kriz

yönetimi ve bunlordo boşorısız olunduğu tokdirde, çotışmo sonrosl rehobilitosYon teŞkil

etmektedir. Bu çerçevede, AGIT, Bolkonlor, Orto ve Doğu Avrupo, Kofkosyo ve Orto AsYo'doki
,,Alon Misyonlorı" yoluylo, güvenliğin üç boyutunu do içeren önemli görevler Yerine

getirmektedir.

c) lvrupo Güvenlik ve İşbirliği Teşkitotı (aoİr)

Avrupo Güvenlik ve işbirliği Konferonsı (aoİr) biçiminde doimi konferons olorok 1975

yılındo kuruImuş; 1994 yıIındo Avrupo Güvenlik ve işbirliği Teşkilotı (aOİr) odını

olmıştır. Türkiye'nin de kuruculorı orosındo olduğu teşkilot, 57 kotılımcı ülkeYle,

Avrosyo-Atlontik coğrofyosındoki en geniş bölgesel güvenlik örgütü olmo özelliğini

toşımoktodır.

ı
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Bölgesel iş birliği örgütü olorok KEİT'den, üye ülkelerin coğrofi yokınlıklorındon ve
ekonomilerinin birbirini tomomloyıcı niteliğinden yororlonılorok, orolorındoki ekonomik,
ticori, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeleri ve Korodeniz hovzosının bir borış, istikror
ve refoh bölgesine dönüştürülmesi omoçlonmoktodır.

Küresel ve bölgesel ölçekli gelişmeler nedeniy|e KEİT, orzu edilen siyosi ve iktisodi iş birliği
ortomını tesis edememektedir. Bu teşkilotın vor!ığını korumosındo en önemli işlevi, Türkiye

yerine getirmekte ve yeniden yopılonmosı konusundo önemli odımlor otmoktodır.

KEİT'In yonındo tüm sohildor ülke|erin (aulgoriston, Gürciston, Romonyo, Rusyo Federosyonu,
Ukroyno ve Türkiye) kotılımıylo 2O0l yılındo kurulon "Korodeniz Deniz İşbirliğiGörev Grubu" do
Türkiye'nin inisiyotifiyle kurulon bir yopıdır. KorodenizDeniz İşbirliği Görev Grubu'nun görevleri
orosındo oromo ve kurtormo horekÖtı, insoni yordım operosyonlorı, moyın korşı önlemleri,

çevrenin korunmosıno yönelik horekötlor, iyi niyet ziyoretleri ve benzeri görevler
yürütmektedir.

Korodeniz Uyum Horekötı ise, Kqrodeniz'in güvenliğine kqtkı soğlomok moksodıylo 2OO4

yılındo Türkiye'nin girişimiyle boşlotılmış ve genel olorok Botı Korodeniz'de ve özellikle
İstonbul Boğozı yokloşmo su]orındo güvenli bir deniz ortomı yorotılmosı omoçlonmıştır. Bu

moksotlo teşkil edilen görev grubu, bölgede terör ve yoso dış göç fooliyetlerinin coydırılmosı
ile orgonize suç yo do terörist foo|iyetlere korıştığındon şüphe edilen ticoret gemileri
hokkındo bilgitoplomok üzere horeköt icro etmektedir.

Vlı) sErERBERtİK VE SAVAş HALİ

l) seferoerlll

Soğuk Sovoş sonrosı dönemde hem bölgesel iş birliği hem de Türkiye'nin yokın koro
ve deniz hovzolorıno dönük politikosı oçısındon ciddi bir strotejik oçılım potonsiyeli
doğmuş; bunu dinomik bir unsur holine dönüştürmek üzere 1992 yılındo Türkiye'nin
öncülüğüyle ll kurucu üye (Arnovutluk, Azerboycon, Bulgoriston, Ermeniston,
Gürciston, Moldovo, Romonyo, Rusyo Federosyonu, Türkiye, Ukroyno ve Yunoniston)
ile Korodeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilotı (rEİr) kurulmuştur.

A) Tonımlor

Dev]etin tüm güç ve koynoklorının, boşto oskeri güç olmok üzere, sovoşın ihtiyoçlonnı
korşıloyocok şekilde hozırlonmosı, toplonmosı, tertiplenmesive kullonılmosıno ilişkin bütün
foo|iyetlerin uygulondığı; hok ve hürriyetlerin konunlorlo kısmen veyo tomomen
sınırlondırıldığı holdir.



266 GÖREVDE YÜKSELME SlNAVl DERS NOTLARI

Gene! Seferberlik

Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin korşılonmosı, mevcut bütün güç ve koynoklorın
ku]lonılobilmesi için ülkenin bütününde uygulonon seferberliKir.

kısmi seferberlik

Ülkenin bir veyo birden fozlo bölgesinde uygulonon ve bütün güç ve koynoklorın
kullonılmosını gerektirmeyen seferberliktir.

2) seferbertik Holi

Seferberlik fooliyetinin boşlotıldığı gün ve sootten, koldınldığı güne kodor devom eden durumdur.

3) sovoş
Devletin bekosınıtemin etmeK milli menfootleri soğlomok ve milli hedeflerie]de etmek omocıylo,
boşto oskeri güç olmok üzere Devletin moddi ve monevi tüm güç ve koynoklorının hiçbir
sınırlomoyo tobitutulmodon kullonılmosını gerektiren silohlı mücodeledir.

4) Sovoş Holi

Sovoş ilonıno koror verilmesinden, bu holin koldırıldığının ilon edilmes]ne kodor devom eden
süre içinde, hok ve hürriyetlerin konunlorlo kısmen veyo tomomen sınırlondırıldığı durumdur.

S) sefer Görev Emri

Seferberlik ilonındo sefer görev emri verilen personel ve oroçlorın gideceği yerin ve
kotılocoğı birliğin seferberlik numorosı yozıl; sürekli olorok personelin yonındo veyo oroçto
bulundurulon belgedir.

Cu mhurboşkon ı nı n Giirev, Yetki ve Sorumluluklqrı

Mevcut teşkilotlonmoyı do dikkote olorok 294l soyılı Seferberlik ve Sovoş Holi

Konunu uyorınco yopılocok hozırIıklorı yürütmek üzere gerekIiteşkilotı kurmok ve

çolıştırmok,
Seferberlik ve sovoş hozırIıklorını ü]ke çopındo koordineliolorok yoptırmok,

Seferber]ik ve sovoş holi iIe ilgili hozırlıklorın denenmesi ve eğitimi
omocıylo gerçek kişilerle, komu ve özel kurum ve kuruluşlorının personel,

mol ve hizmetIerine, konunlordo gösterilen sınır]or içinde ve

Cumhurboşkonınco çıkorılon yönetmelikte belirtilecek esoslor döhilinde,
yükümlü|üklerin uygulonmosını ve bu hozırlıklorın totbikot]ordo
denenmesini soğlomok,

a) Seferberllk ve Sovoş Holi Hozırlıklorı
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Türkiye'nin torof olduğu milletlerorosı odloşmolorın gerektirdiği hollerde, Türk
Silohlı Kuwetlerinin yoboncı ülkelere gönderilmesine veyo yoboncı silohlı
kuwetlerin Türkiye'de bulunmosıno, Genelkurmoy Boşkonı'nın görüşlerini de
dikkote olorok koror vermeK

Türkiye Büyük Millet Meclisi torofındon, Türk Silohlı Kuwetlerinin yurt dışındo
kullonılmosıno koror verildiği hollerde, bu kuwetlerle ilgili esoslorıtespit etmek,

Seferberlik ve sovoş holinin henüz ilon edilmemiş olduğu oncok sovoşı
gerektirebilecek bir durumun boş gösterdiği gerginlik ve buhron dönem]erinde,
ihtiyoç duyuIocok oroç, molve hizmetlere ilişkin komu kurum ve kuruluşlorıno oit
imkön]orın Genelkurmoy Boşkonlığının toIebi üzerine Türk Silohlı Kuwetleri
horeköt kontrolüne verilmesini soğlomok

Mevcut teşkilotlonmoyı do dikkote olorok 294l soyılı Seferberlik ve Sovoş Holi

Konunu uyorınco yopılocok hozırlıklorıyürütmek üzere gerekliteşkilotı kurmok ve

çolıştırmok,
Seferberlik ve sovoş hozırlıklorını ülke çopındo koordineli olorok yoptırmok,

Seferberlik ve sovoş holi ile ilgili hozırlıklorın denenmesi ve eğitimi omocıylo
gerçek kişilerle, komu ve özel kurum ve kuruluş!orının personel, mol ve
hizmetlerine, konunlordo gösterilen sınırlor içinde ve Cumhurboşkonınco

çıkorılon yönetmelikte belirtilecek esoslor döhilinde, yükümlülüklerin
uygulonmosını ve bu hozırlıklorın totbikotlordo denenmesini soğlomok,

Türkiye'nin torof olduğu milletlerorosı odloşmolorın gerektirdlği hollerde, Türk

Silohlı Kuvvetlerinin yoboncı ülkelere gönderilmesine veyo yoboncı silohlı
kuwetlerin Türkiye'de bulunmosıno, Genelkurmoy Boşkonı'nın görüşlerini de
dikkote o|orok koror vermek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi torofındon, Türk Silohlı Kuwetlerinin yurt dışındo
kullonılmosıno koror verildiği hollerde, bu kuwetlerle ilgiliesoslorıtespit etmek,

Seferberlik ve sovoş holinin henüz i]on edilmemiş olduğu oncok sovoşı
gerektirebi]ecek bir durumun boş gösterdiği gerginlik ve buhron dönemlerinde,
ihtiyoç duyulocok oroç, mol ve hizmetlere ilişkin komu kurum ve kuruluşlorıno oit
imkönlorın Genelkurmoy Boşkonlığının tolebl üzerine Türk Silohlı Kuwetleri
horeköt kontrolüne verilmesini soğlomok

Bokonlorın Görev, Yetkİ ve SorumIuluklorı

Bokonlıkto seferberlik ve sovoş holi için yopılocok hozırlıklorlo ilgili teşkilotı
kurmok ve çolıştırmolç
Bokonlığın kuruluşundo veyo kontrolünde bulunon koynoklorı soptomok ve
bunloro görevIer vermek,

Kendi bokonlığındoki seferberlik ve sovoş holine ilişkin foollyetlerin, ilgili diğer
bokonlıkIor ve Türk silohlı kuwetleri seferberlik hozırlıklorı ile koordineli olorok
uygulonobi]ecek şekiIde plonlomosını yopmok.

267
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Genelkurmoy Boşkonının Görev, Yetki ve Sorumluluklorı

Türk Silohlı Kuwetlerinin seferberlik ve sovoş holi ile ilgili hozırlık]orını,
bokonlıklor]o koordineli olorok yopmok ve geliştirme(

Yopılon hozırlıklorın totbikotlordo denenmesini soğ|omok,

Seferberlik ilonını gerektirecek durumlordo, bu holin ilonı için Milli Güvenlik
Kuruluno görüş bildirmek,

Seferberlik ve sovoş holinde ihtiyoç duyulon önlem]erin olınmosı için
Cumhurboşkonıno görüş vermek ve öneride bulunmoK

Acil ihtiyoç duyulon yedek personeli, Cumhurboşkonının muvofokotiyle süresi
yedigünü geçmemek üzere siloh oltıno olmok.

Seferberlik ve sovoş holinin henüz ilon ediImemiş olduğu oncok sovoşı
gerektirebilecek bir durumun boşgörterdiği gerginlik ve buhron dönemlerinde,
kıso zomondo hozırIıkIorın tomomlonobi|mesi ve noksonsız olorok üst düzeyde
horbe hozır olunmosı omocıylo, ihtiyoç duyulocok oroç, mol ve hizmetlere ilişkin
olorok, seferberlik ve sqvoş ho]inde Türk Si|ohlı Kuwet]eri horeköt kontrolüne
girecek olon komu kurum ve kuruluşlqrının imkönlorındon Cumhurboşkonı kororı
ile yororlonmok.

Gerçek ve Tüzel KişiIerin Görev ve Sorumluluklqrı

Tüm gerçek kişilerle, komu ve özel kurum ve kuruluşlorı; 294| soyılı Seferberlik ve Sovoş Holi
Konunu ile diğer konunlordo ve Cumhurboşkonlığı korornomelerinde ve yönetmelikte
seferberlik ve sovoş hozırlıklorıno ilişkin olorok kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri
yerine getirmek ve yönetmelikte belirtilecek mülki ve oskeri mokomlor torofındon istenilen
her türlü bilgileri vermek zorundodır. Bu yoldon temin edilen bilgiler seferberlik ve sovoş
plonlomosı dışındo, boşko moksotlorlo kullonılomoz.

Sovoşı gerektirecek bir durumun boş göstermesi, oyoklonmo olmosı veyo voton veyo
Cumhuriyete korşı kuvvetli ve eylemli bir kolkışmonın veyo ülkenin ve milletin
bö]ünmezliğini içten ve dışton tehlikeye düşüren dovronışlorın ortoyo çıkmosı hollerinde,
Cumhurboşkonı genel veyo kısmi seferberlik ilonıno koror verir. Korordo seferberlik
uygulonmosının boşloyocoğı gün ve soot belirtilir. Bu koror, derhol Resmi Gozete'de
yoyımlonır ve oynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onoyıno sunuIur. Türkiye Büyük
Millet Mec]isi toplontı holinde değilse hemen toplontıyo çoğırılır. Kısmi seferberlik ilonı
holinde, seferberlik ilon edilen bölgeler dışındo görev verilecek personel, mol ve
hizmetlere de yükümlülük uygulonobilir.

C) Genetve Kısmi Seferberlik İIonı
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Cumhurboşkonının Giirev ve Yetkileri

Seferberlik için yopılon hozırlıklorın uygulonmosıno boşlomo(
Kısmi seferberlik ilon edilen hollerde, diğer bölgelerde uygulonocok
yükümlülükleri belirlemeK

GereKiğinde sıkıyönetim ilonıno koror vermek ve sıkıyönetim ilon edilen bölgelerln
tomomı veyo bir kısmındo doho önce oloğonüstü hol ilon edilmiş ise, sıkıyönetim
ilonı ile birlikte oloğonüstü hol uygulomosıno son vermek.

seferberlik Holınde komutonlorı n G(irev ve yetkileri

Seferberlik ilonıylo birlikte seferberlik ilon edilen bölgelerde Cumhurboşkonınco
görevlendirilen komutonlor, kendi sorumluluk bölgelerinde Cumhurboşkonınco
belirlenen yetkileri ku]lonır.

Bu komutonlor, genel güvenli( osoyiş ve komu düzeninin soğIonmosı ve devom
ettirilmesi, hovo ve deniz limonlorı ile hudutlorın kontrolü, yıkıcı fooliyetlerin
önlenmesiojonlorın ve koçoklorın oronıp bulunmosı için lüzumu tedbirlerin tespitiyle
bu fooliyetlerin icrosındo mülki mokomlor ile lşbirliği yopor ve gerektiğinde kolluk
kuwetlerini emrine olır.

Seferberliğin koldırılmosı hokkındo do ilonıno ilişkin usuller uygulonır. Seferberlik
uygulomosıno, koldırılmosı kororının verildiği gün soot 24.00'te son verilir.

l) sovoş ilonı
Sovoş İlonıno Türkİye Büyük Mİltet Meclisi torqfındon koror veritir. Türkiye Büyük Millet
Meclisitotilde veyo oro vermede iken ülkenin oni bir silohlı soldırıyo uğromosı ve bu sebeple
sİlohlı kuwet kullonı]mosıno derhol koror verilmesinin koçınılmoz olmosı holinde
Cumhurboşkonı do, Türk Silohlı Kuwetleri'nin kullonılmosıno koror verebilir.

E) Sovoş İlonı ve Uygulomonın Boşlotılmosı
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2) sovoş Hqli ile i|gili Görev, Yetki ve Sorumluluklor

Seferberlik ilonıno gerek görülmeden sovoşo girilmiş veyo muhosomot fiilen boşlomış ise,

konun]ordo yozılı sovoşo ve seferberliğe oit hükümler ile yine konunlordo sovoş holİ, sovoş

zomonı ve sovoş esnosı gibi hollerde uygulonocoğı yozılı hükümlerden hongilerinin,

nerelerde veyo ne zomon uygulonocoğı ve bunlordon ne suretle vozgeçileceği,
Cumhurboşkonı kororı ile belirtilir ve Resmi Gozete'de yoyımlonır. Bu koror, Türkiye Büyük

Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

şu kodor ki, sovoş ho]inin suçun osli unsurunu teşkil ettiği ho]lerde fiili muhosomotın

boşlomosıylo bu hükümler kendiliğinden yürürlüğe girer.

3) Sovoş Holinin KoldırıImosı

Sovoş iIonındon itiboren Cumhurboşkonı oşoğıdo belirtilen tedbirleri olmoyo
yetkilidir.

. Seferberlik ilon edilmemiş ise, seferberlik holinde uygulonocok tedbirlerden
hongilerinin yürürlüğe konulocoğıno koror vermek,

. Seferberlik ilon edilmiş ise olınon tedbir]erin uygulonmosıno devom etmek

Sovoş holİnin kotdırılmosıno Türkİye Büyük Millet Meclisİnce koror verİlİr. Sovoş

holiuygulomosı, sovoş holinisono erdiren korordo belirtilen gün ve sootte son bulur.


