
 

  

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI     

 

  FAALİYET RAPORU 
 2011 



T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 

 
 
 
 
 

 
2011 YILI 

FAALİYET RAPORU 
 
 
 
 

Ankara-2012 



1.   BAKAN SUNUŞU…………………………………………………………………………………………1

2.   GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………………………… 6
a.   Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………………………………………6

b.   İdareye İlişkin Bilgiler…………………………………………………………………………………18

(1)   Fiziksel Yapı………………………………………………………………………………………18

(2)   Teşkilat Yapısı……………………………………………………………………………………18

(3)   Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………………………………………22

(4)   İnsan Kaynakları…………………………………………………………………………………24

(5)   Sunulan Hizmetler………………………………………………………………………………26
(6)  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………………………………………………57

3.  AMAÇ VE HEDEFLER……………………………………………………………………………………67
a.   İdarenin Amaç ve Hedefleri ………………………………………………………………………67

71

   (1)   Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu………………………………………………71

   (2)   Türkiye'nin Savunma Politikası…………………………………………………………………73

4.   FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER………………………………………74
a.   Mali Bilgiler…………………………………………………………………….………………………74

b.   Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolar………………………………………………77

c.   Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………..…………………………80

5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ……………………………87

6. ÖNERİLER…………………………………………………………………………………………………91

b.   Temel Politika ve  Öncelikler……………………………………………………………………….

İÇİNDEKİLER
1.

   
B

A
K

A
N

 
SU

N
U
ŞU

2.
   

G
EN

EL
 B
İL

G
İL

ER
3.

   
A

M
A

Ç
 V

E
 H

ED
EF

LE
R

4.
   

FA
A

Lİ
YE

TL
ER

E 
İL
İŞ

K
İN

 B
İL

G
İ V

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
EL

ER

5.
   

K
U

R
U

M
SA

L 
K

A
B
İL
İY

ET
 V

E 
K

A
PA

Sİ
TE

N
İN

 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR
İL

M
ES

İ
6.

  Ö
N

ER
İL

ER



 

1.
   

B
A

K
A

N
 S

U
N

U
ŞU

 

:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Güvenlik parametrelerinin değiştiği; ulusal ve uluslararası güvenliği etkileyen çok 

boyutlu, çok yönlü, öngörülmesi güç ve sınır tanımayan asimetrik tehdit ve risklerin yaşandığı 

21’inci yüzyılda, istikrarsız bölgelerin merkezinde kalan ülkemizi savunmakla yükümlü olan 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün korunması ve daha da artırılarak devamının 

sağlanması büyük önem taşımaktadır.  

 Başta terörizm olmak üzere, kitle imha silahları ile atma vasıtalarının kontrolsüz olarak 

yayılması, sınır ötesi istikrarsızlıklar ve ihtilaflar, siber saldırılar, deniz haydutluğu, organize 

suçlar, yasa dışı göç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, enerji arz güvenliği gibi tehdit unsurları, 

güvenlik politikalarımızda dikkate alınması gereken tehdit ve riskler yaratmaktadır. 

 Bu itibarla, günümüzde, “savunma ve güvenlik” kavramlarını, içinde sadece askerî 

değil; aynı zamanda, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, psikolojik, teknolojik ve hatta 

coğrafi etmenleri de bünyesinde barındıran bir çerçevede tanımlamak ve bu tanımı geleceğe 

yönelik olarak sürekli güncellemek gerekmektedir. 

Bu gelişmelerin yaşandığı bir süreç içerisinde; Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar’ın 

birleşme noktasında bulunan, Akdeniz ve Karadeniz gibi iki önemli denize kıyısı olan, bu iki 

denizi birbirine bağlayan su yollarına hâkim, Orta Doğu, Hazar Havzası ve Orta Asya’nın 

zengin enerji kaynaklarının taşınmasında en önemli güzergâhlardan birisini oluşturan, 

çatışma alanlarına ve muhtemel kriz bölgelerine çok yakın coğrafi konuma sahip bir ülke 

olarak Türkiye, bir yandan istifade edilebilecek fırsatlarla, diğer yandan çok yönlü bir 

yaklaşımı gerektiren risk ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. 
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 Günümüz güvenlik ortamının en önemli tehdit algılamalarından birisini, son derece 

organize bir yapıya sahip terörist örgütler oluşturmaktadır. Terör örgütleri; gelişen ve 

ulaşılması daha da kolay bir hale gelen teknolojiler sayesinde, herhangi bir zamanda, 

dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkarak, saldırıda bulunabilme imkân ve kabiliyetine 

ulaşmışlardır.  

Türkiye’nin Savunma Stratejisinin temelini; caydırıcılık, kolektif güvenlik ve kriz yönetimi 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda;  

 Tehditlere karşı, bütün millî güç unsurlarının koordineli olarak kullanılmasıyla 

oluşacak caydırıcı bir gücün vasıtasıyla, mevcut dengelerin ve millî menfaatimizin her hâl ve 

şart altında korunması, 

 Meydana gelebilecek fiilî tecavüzlerin, sınır ötesinden itibaren karşılanarak, en kısa 

sürede ve asgari kayıpla bertaraf edilmesi, 

 Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO), Avrupa Birliği ve 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarda ve bölgesel 

oluşumlarda aktif olarak yer alınması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin diplomatik, ekonomik ve diğer kriz yönetim tedbirlerine uygun olarak 

göreve hazır bulunmasının sağlanması, Türkiye’nin Savunma Stratejisinin esaslarını teşkil 

etmektedir. 

  Türkiye’nin Savunma Politikası, doğası itibarıyla savunmaya yönelik olması nedeniyle; 

ülkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak 

ve muhafaza etmek için düzenlenmiştir. Bu itibarla Türkiye, Millî Savunma Politikasında; 

 Bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmayı ve bunu geniş bölgelere yaymayı,  

 Bulunduğu bölgeye ve ötesine yönelik tüm stratejileri etkileyebilecek, strateji ve 

güvenlik üreten bir ülke olmayı, 

 Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmayı, 

 Çevresinde bir “Barış ve Güvenlik Kuşağı” oluşturmayı, 

 İş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için, her türlü fırsattan istifade 

etmeyi ve girişimlerde bulunmayı, çağın gerektirdiği hedefler olarak görmektedir. 

 Bunun yanında; güçlü, istikrarlı, demokratik, laik ve çağdaş Türkiye’nin, öncelikle kendi 

bölgesinde olmak üzere; uluslararası alanda da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması 

yönünde, tarihten kaynaklanan sorumlulukları bulunmaktadır. 2000’li yılların yeni jeostratejik 

yapısı ve bölgemizdeki yansımaları dikkate alındığında; Türk Silahlı Kuvvetleri, içinde 

bulunduğu çağa uyum sağlayarak, Yeni Dünya düzeninde üzerine düşen her türlü görevi icra 

etme çabası içinde olmak durumundadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi olmak üzere, Ulu 

Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün belirlediği ilke ve inkılâplar doğrultusunda, Türk Vatanı 

ve Milletinin ebedî varlığını ve Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, 

halkının refahı, maddi ve manevi mutluluğunu sağlamak, dünya uluslar ailesinin eşit haklara 

sahip onurlu bir üyesi olarak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda azim ve kararlılık 

sahibidir. Bu çerçevede devletimiz, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerini uygulamaya ve 

geliştirmeye devam etmektedir. 

Türkiye, günümüzün tehditleri ile mücadelede; Yeni Dünya düzeninin bilincinde, gelişen 

her yeni durum karşısında, millî menfaatleri doğrultusunda, uygun politikalara yönelmek ve 

jeopolitik imkânlarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle, küresel ortamdaki etkinliğini 

artırabilecek ve bölgesel inisiyatif sahibi ülke konumunu güçlendirebilecektir. 

Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartında kayıtlı ilkeler ve ülkenin savunma 

ihtiyaçları temelinde şekillenen Türkiye’nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikası, bölge ve 

dünyadaki barış ile istikrarın sürekliliğinin temini ilkesine dayanmaktadır. Bu çerçevede, 

ülkenin birliği, ulusal bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve hayati çıkarları 

korunurken, müttefiklere karşı uluslararası yükümlülükler de eksiksiz yerine getirilmektedir. 

Türkiye bu yükümlülüklerini, gerek tek başına bir güç olarak, gerekse mensubu olduğu 

uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla, bölgesel iş birliği süreçlerinde öncülük, iyi komşuluk 

ilişkilerinin ve ekonomik iş birliğinin teşviki, zor şartlar altında bulunanlara insani yardım, 

Barışı Koruma Operasyonlarına katılım, uyuşmazlıkların çözümü ile çatışma sonrası uzlaşma 

ve yeniden yapılandırma gayretlerine katkı gibi geniş bir yelpazede, barışçıl, ilkeli ve etkin bir 

güvenlik politikası izlemek suretiyle yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Türkiye, 80 yıldır Milletler Cemiyeti/Birleşmiş Milletler, 60 yıldır NATO üyesidir.      

2009-2010 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini yürütmüş olan 

Türkiye, 01-30 Eylül 2010 tarihleri arasında da Güvenlik Konseyi’nin Dönem Başkanlığını 

yerine getirmiştir. Güvenlik Konseyi’nin 2015-2016 dönemi Geçici Üyeliği için de adaylığımız 

18 Mayıs 2011 tarihinde açıklanmıştır.  

Hâlen;  

 Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında; Doğu Akdeniz’de, Lübnan ve Sudan’da, 

 NATO kapsamında; Kosova’da, Afganistan’da ve Akdeniz’de, 

 Avrupa Birliği şemsiyesi altında ise, Bosna-Hersek’te yürütülen Barışı Destekleme 

Görevlerine, Silahlı Kuvvetlerimizin katılımı devam etmektedir.  

Ayrıca Aden Körfezi ve Somali açıklarında yoğunlaşan deniz haydutluğu ve korsanlık 

faaliyetlerine karşı yürütülen deniz operasyonlarına da katkı sağlanmaktadır. 
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Libya’da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 sayılı Kararlarında yer 

alan hususların uygulanmasını sağlamak maksadıyla sürdürülen NATO Harekâtında, Türkiye 

“silah ambargosunun” desteklenmesi boyutuna aktif olarak katkıda bulunmuştur. 

Bölgesel ve küresel önceliklerin yanı sıra, askerî anlamda diğer ülkelerle ikili ilişkilerin 

geliştirilmesine de büyük önem vermekteyiz. Bugüne kadar; 63 ülke ile Askerî Alanda Eğitim, 

Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması, 44 ülke ile Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması, 49 

ülke ile de Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalamış durumdayız. 

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar’da, çoğu ile tarih, kültür ve dil birliğimiz olan dost ve 

müttefik ülkelere 1992 yılından itibaren askerî yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 

Dış Askerî Yardımlarda 2010 yılından itibaren benimsenen yaklaşımla hibe yerine, ilgili 

ülke tarafından Türk savunma sanayinden alınacak malzemeye katkıda bulunulması esası 

getirilmiştir.  2010 yılında, 10 ülke ile anlaşma imzalanmıştır. 2011 yılında ise, 12 ülke ile 

anlaşma imzalanmıştır. 

Ülkemiz, binlerce yıllık devlet geleneği, pazar ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı ile 

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu üçgeninin ortasında bir istikrar ve barış adası 

durumundadır ve bu durumu korumaya ve daha da geliştirmeye devam edecektir. Türkiye’nin 

bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında ve sürdürülmesinde oynadığı etkin rol 

sürdürülecektir. Askerî ve siyasi yönlerden güçlü ve kendi içinde istikrarlı olan ülkemizden de 

beklenen budur. 

Fırsatların yanında, sorunların da yoğunlaştığı, ender görülen bir jeopolitik konumda 

bulunan Türkiye, bekasını ve ulusal menfaatlerini temin için, etkin dış ve güvenlik politikaları 

üretmek, kararlı ve duyarlı davranmak, muhtemel risk ve tehditleri zamanında ve doğru 

algılayarak gerekli önlemleri zamanında almak, maruz bulunduğu risk ve tehditler ile orantılı, 

caydırıcı ve dış politikasını desteklemeye yeterli ve etkili silahlı bir gücü elde bulundurmak 

zorundadır. 

Millî Savunma Bakanlığı; bütçe planlamasını, ekonomik gücümüzün de bilincinde 

olarak, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, zorunlu 

ihtiyaçlar için yapmaktadır. Kendisine tahsis edilen kaynakları ise; kamu yönetiminde yeniden 

yapılanmanın temel ilkelerinden olan mali saydamlık ve hesap verebilirlik esasları 

doğrultusunda kullanmaktadır.  

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunduğumuz dönemin, güvenlik 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapı içerisinde, kısa-orta-uzun vadeli tehdit/risk 

değerlendirmeleri ışığında, imkân ve kabiliyetleri, nitelik bakımından daha da geliştirilerek; 

daha küçük, ancak daha fazla etkinliğe ve yüksek teknolojiye sahip, daha modern, ateş gücü 

üstün ve manevra kabiliyeti yüksek bir güce kavuşması için gerekli çalışmalar devam 

etmektedir. 
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Askerine “Mehmetçik” ismini vererek, askerliği kendisiyle özdeşleştiren Büyük Türk 

Milleti, kendi bağımsızlığının ve egemenliğinin yanı sıra, evrensel insani değerlerin korunması 

maksadıyla; özverili, kararlı, disiplinli, eğitimli, yetenekli ve iyi teçhiz edilmiş bir Silahlı 

Kuvvetlere sahip olmanın gururunu yaşamaktadır.  

 
 
 
 
 İsmet YILMAZ 

Üst Yönetici 
(Millî Savunma Bakanı) 
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Türk Silahlı Kuvvetleri vazifesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalar 

çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, dış güvenlik sorunlarının ve 

krizlerin çözümüne katkıda bulunmak, belirsizliklere karşı hazır olmak, dış tehdit ve risklere 

karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için yeteneklerini korumakta ve geliştirmektedir. Türk 

Silahlı Kuvvetleri; 

 Caydırıcılık, 

 Güvenlik / Harekât ortamının şekillendirilmesi,  

 Savaş Dışı Harekât (Barışı Destekleme Harekâtı, 

Doğal Afet Yardım Harekâtı ve İç Güvenlik Harekâtı), 

 Kriz yönetimi, 

 Sınırlı güç kullanımı, 

 Konvansiyonel Harp, gibi faaliyetleri icra etmektir. 

 Bu bağlamda, değişik görevleri ifa edebilecek, çok rollü elastiki birliklerin teşkil 

edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip 

olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, 

elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her hava şartlarında harekât imkân ve kabiliyeti gibi 

kuvvet çarpanlarına sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir. 

 Küresel ve bölgesel dengelerin henüz tam olarak oluşmadığı, içinde bulunduğumuz 

politik ve askerî ortamda, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı 

sıra, dış tehditlere karşı ülke savunmasını sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yeniden 

yapılanmasında aşağıdaki kabiliyetlerin idame edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir: 

 Caydırıcı askerî gücün idamesi, 

 Komuta-kontrol, muhabere, bilgisayar, 

istihbarat, keşif, gözetleme ve elektronik harp sistemleri,  

 Üstün hareket kabiliyeti ve ateş gücü,  

 Silahlı Kuvvetlerin nicelikten çok niteliği esas 

alan, ileri teknoloji ürünü silah ve sistemler ile teçhiz 

edilmesi,  

 Her hava ve her ortamda gece ve gündüz 

şartlarında harekât icra etme kabiliyeti, 

 Kitle imha silahlarına karşı hava/füze savunma 

ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) korunma yeteneği, 

 Stratejik intikal yeteneği,  

 Müşterek ve birleşik harekât icra etme yeteneği, 

 Klasik harekâtın yanında diğer harekât türlerini (barışı destekleme, doğal 

afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, arama-kurtarma,  abluka, ambargo, insani 

yardım, teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerine yardım vb.) ifa etme yeteneğidir. 
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(1) GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
 

 Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 1324 sayılı 

“Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun” ile 

belirlenmiştir. Kanun’un 2’nci maddesine göre; Genelkurmay Başkanı, 

Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekât, 

teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana 

programlarını tespit eder. Bunlardan: 

 a. İstihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki lojistik 

hizmetlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına 

Bağlı Kuruluşlar ile uygulanmasını sağlar. 

 b. Personel hizmetlerini, özel kanunlara göre yürütür.  

 c. Lojistik ve tedarik hizmetleri için; tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve ana 

programları, bu hizmetleri yürütecek olan, Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

 Genelkurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesinde Millî Savunma Bakanlığı ile iş 

birliği yapar. 

 İç Güvenlik Kuvvetlerinin bir parçası durumundaki Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, barış zamanında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev 

yapmakta; sefer durumunda bir kısım unsurları, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

bünyesine dâhil olmakta, kalan unsurları ile İçişleri Bakanlığına bağlı olarak barış görevlerine 

devam etmektedir. 

   
(2) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

 

 1325 sayılı “Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında 

Kanun” ile Millî Savunma Bakanının görevleri: 

a. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve 

bütçe hizmetlerini,  

b. Silahlı Kuvvetlerin, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak 

savunma politikası çerçevesinde; Genelkurmay Başkanlığı tarafından 

tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre; 

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini, 

(2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki 

hizmetlerini,  

(3) Harp sanayi hizmetlerini, 

(4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini, 

(5) İnşaat, emlak, iskân ve NATO altyapısı hizmetlerini, 

 c. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir. 
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Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatı; 
Bakan, Bakan Yardımcısı, Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İç 

Denetim Birimi Başkanlığı, Askerî İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

 
 

BAKANA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER 

 

Bakan Yardımcısı: Bakana bağlı olarak, Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde Bakana yardımcı olur.   

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı: 1325 sayılı “Millî Savunma Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Kanunu”ndaki görevleri yerine getirmek maksadıyla tespit olunan ilke, öncelik ve 

ana programlara göre gerekli esasları hazırlama, kontrol ve koordine etme ile Millî Savunma 

Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Bakanlıklar ve devlet 

teşekkülleri ile olan ilişkilerini tanzim etme, gerekli koordineyi sağlama görevlerini yürütür. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı: Savunma Sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasını hızlandırmak amacıyla 3238 sayılı Kanun ile 

belirlenen görevlerin yerine getirilmesini temin, takip ve koordine etme ile mevcut Millî 

Sanayi, Savunma Sanayi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri 

teşvik etme ve yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkânlarını araştırma, bu 

konudaki devlet katılımını planlama ve Savunma Sanayi Destekleme Fonunun amaçları 

doğrultusunda kullanılmasını ve nemalandırılmasını sağlama faaliyetlerini yürütür. 

İç Denetim Birimi Başkanlığı: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik gereği, Millî Savunma Bakanlığı Bağlıları (Savunma Sanayi Müsteşarlığı hariç) ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

hariç) iç denetim yapma ve sonuçlarını Bakan’a arz etme görevlerini ifa eder. 

Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığı: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî 

işyerlerinin teftişlerini Devlet adına yapar, Bakanlık adına işçi harcamalarının ve işçi 

tabldotlarının denetimini yapar, her yılsonunda işyerlerinde iş mevzuatı ile toplu iş 

sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan aksaklık ve noksanlıklar ile giderilme 

yöntemlerini gösteren devre sonuç raporunu yayımlar ve teftiş sonuçlarını bir rapor ile 

Bakanlığa bildirir. 
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MSB MÜSTEŞARLIĞINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER 

 

Genel Sekreterlik: Millî Savunma Bakanlığı Karargâhı ve Bağlılarının münasebet ve 

işlemlerini tanzim etmek, Bakan ve Müsteşara imza için arz edilecek evrakın yazı işleri ve 

emniyet talimatları ile yürürlükteki prensiplere uygun olarak hazırlanmış olup olmadığını 

kontrol etme, Bakanın veya Müsteşarın veya her ikisinin iştirak ettikleri Bakanlık içi veya 

Bakanlıklar arası önemli toplantıların notlarını ve zabıtlarını tutma, lüzumlu görülen bilgi ve 

direktifleri ilgililere bildirme ve TBMM’nin müzakereleri ile basını takip etme, Bakanlıkla ilgili 

haberleri zamanında Bakana ve Müsteşara ulaştırma, Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. 

Maliye Dairesi Başkanlığı: Silahlı Kuvvetlerdeki hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkili 

biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla; bütçe ve mali konularda araştırma ve çalışmalar 

yapar. Bakanlık bütçesini hazırlar ve buna ilişkin faaliyetleri yürütür. Bakanlığın ödenek 

akışını, tahsisini ve denetimini sağlar, mali mevzuatın takibi ile mali yönetim uygulamalarını 

ve esaslarını belirler. Bakanlıktaki akçalı konulara ait her türlü yazı, protokol, onay ve 

sözleşmeleri inceler, mali hususlara ilişkin istatistiki verileri toplar. 

Genel Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı: Bakanlığın 

genel karargâh hizmetlerini yürütür. Harekât, eğitim, teşkilat, 

istihbarat, NATO ve antlaşmalar konuları ile uğraşır, 

Bakanlıkla ilgili öteki plan ve program faaliyetlerin ilgili 

makamlarla genel koordinasyonunu sağlar. 

Teftiş Dairesi Başkanlığı: Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Kanun ve 

Sayıştay Kanunu esaslarına uygun olarak çıkarılan Hesap Teftiş Yönetmeliği'ne göre; 

saymanlık ve birimlerin (Orduevleri, askerî gazino, kantin, dinlenme kampları, askerî dergi 

çıkaran şubeler, satınalma ve muayene komisyonları) yıllık hesapları ile ödenek kullanan 

TSK birliklerinin bütçe ve mali hususların uygulanmasına ait teftiş hizmetlerini yürütür. 

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı: Millî 

Savunma Bakanlığı Karargâhı ve Bağlılarının Muhabere, Elektronik 

ve Bilgi Sistemleri (MEBS) vizyon ve konsepti ile prensip ve 

esaslarını belirleme, Bakanlık teşkilatının kullanımı için gereken 

MEBS yazılım, donanım ve iletişim ihtiyaçlarını karşılama ve 

Bakanlık teşkilatı bilgi sistemlerini işletme; TSK bilgi sistemleri ile 

uyuşumu ve idamesini sağlama işlemlerini yürütür. 
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Harita Genel Komutanlığı: Yurt savunması için gereken haritaları, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün talebi üzerine anılan kuruluş ile iş birliği yaparak ihtiyaç duyulan haritaları, 

diğer bakanlıklar ile resmî dairelerin ihtiyaç duyacağı harita ve harita bilgilerini 

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit edilen miktarda 

alımını ve basımını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner Sermaye Genel Sekreterliği: Döner sermaye işlerinde kurumlara ait müşterek ve 

genel kararları almak, lüzumu halinde mevcut döner sermayeli işletmeler arasındaki sermaye 

tahsisi ile tahsis edilen sermayeye ulaşan işletmelerin dönem sonu artan kârlarının tahsis 

edilen sermayeye ulaşamayan işletmelere aktarılması hususunu inceleyerek Bakan onayına 

arz etmek ve döner sermaye işletmelerinin uygulayacakları kâr hadlerini tespit etme 

işlemlerini yürütür. 

Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı (MAİY): Bünyesinde yer alan, Bakanlığın mevzuat 

gereksinimleri ve TBMM ile koordinasyon çalışmalarını, askerî mahkemelerin idari işleri ile 

askerî savcılıkların bütün işlemlerini ve bu mahkemelerin denetim hizmetleri ile Hukuk 

Müşavirliğini yürüten birimlerin çalışmalarının takip ve koordinasyonunu sağlar. 

Müsteşar İdari Yardımcılığı (MİY): Bünyesinde yer alan, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve askerlik 

işlemlerini, Bakanlığın personel işlemlerini, sosyal ve 

moral hizmetlerini, İKK (İstihbarata Karşı Koruma) ve 

güvenlik işlerini, lojistik, ikmal, tahakkuk, genel evrak 

hizmetleri ile Bakanlık karargâhının fiziki emniyetinin 

sağlanması faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerin 

çalışmalarının takip ve koordinasyonu sağlar. 
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Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı (MTKY): Bünyesinde yer alan, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin araştırma, geliştirme, teknoloji ile ilgili politika ve stratejisini belirleme, 

silah, mühimmat, roket, füze, araç, makine, teçhizat, malzeme ve bunların alt sistemlerine ait 

projelerin yürütülmesi, tedarik birimlerinin imzaladığı üretime dayalı tedarik sözleşmelerinin 

teknik yönetimlerinin yapılması, Bakanlığın savunma sanayine yönelik dış ilişkilerinin 

planlanması, uluslararası savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının koordinasyonun 

yürütülmesi, savunma sanayinin ilgi sahasına giren ve talep edilen diğer konularda eğitim 

planlama ve verme işlemlerinin yürütülmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri için tedarik edilen her 

türlü ikmal maddesi ve hizmetin muayenesi hizmetlerini gerçekleştiren birimlerin 

çalışmalarının takip ve koordinasyonu sağlar. 

Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı (MTİY): Bünyesinde yer alan, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin İnşaat Emlâk ve NATO Güvenlik Yatırım Hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her 

türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışından tedariki faaliyetlerini, F-16 Uçağı 

Modernizasyon Projelerinin yürütülmesi, Bakanlığın proje ve ihalelerinde yaklaşık maliyeti 

oluşturulması ve yeni birim fiyatları tespit ettirme hizmetlerini yürüten birimlerin çalışmalarının 

takip ve koordinasyonu sağlar. 

 

 MSB MÜSTEŞAR YARDIMCILIKLARINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER 

 MÜSTEŞAR ADLİ İŞLER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLER 
 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren kanun, tüzük 

ve yönetmelik taslakları ile Bakanlar Kurulu Kararlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması 

işlemlerini yürütür. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlık kanalıyla 

TBMM'ye aktarılmış bulunan kanun tasarılarının yasama organı ihtisas komisyonları ile 

Genel Kurul'da görüşülmesi esnasında Bakanlığı temsil eder. Diğer Bakanlıklarca hazırlanan 

kanun tasarıları ile tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında Bakanlık görüşünü bildirir. 

Parlamenterler tarafından verilen kanun teklifleri ile yazılı-sözlü soru önergelerine ilişkin 

görüş ve cevapları hazırlar. 

Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı: Silahlı 

Kuvvetlerin tüm kuruluşlarının işlem ve eylemlerinden doğan 

anlaşmazlıkların çözümünü, davaların takibini, ilamların ve her türlü 

kararların infazını takip eder. Bazı akçalı anlaşmazlıkları sulh 

yoluyla çözümler. Mevcut anlaşmazlıklarda hukuki görüş belirler. 

Yasaların uygulanmasında tereddüt edilen hallerde görüş bildirir. 

Milli Savunma görev alanına giren her türlü mevzuatı ve 

değişikliğini takip eder. 
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Askerî Adalet İşleri Başkanlığı: Askerî mahkemelerin idari işleri ile askerî savcılıkların 

bütün işlemlerinin gözetimini yapar. 

Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı: Askerî mahkeme kalemleri ile askerî savcılıkları ve 

kalemlerini, adli müşavirlik hizmetlerini, askerî ceza tutukevlerini, disiplin mahkemeleri ile 

disiplin subaylarını ve disiplin ceza ve tutukevlerini Bakanlık adına teftiş eder ve denetler, 

askerî savcı yardımcıları ile adli müşavirlik görevlerinde bulunan askerî hâkimler hakkında 

mesleki sicil notu verir ve kanunun belirttiği hallerde soruşturma yapar. 

 

 MÜSTEŞAR İDARİ YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLER 

 

Personel Dairesi Başkanlığı: Devlet personel istihdam ve 

yönetim politikasını takip ile Silahlı Kuvvetler personel yönetim 

mevzuatının da buna paralel olarak uygulanmasını sağlar. Bağlısı 

olan Devlet Mezarlığı Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, MSB Kreş ve 

Gündüz Bakımevi ve Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmetler 

Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin mezarlık, şehitlik ve 

arşiv hizmetleri ile sivil memurlara yönelik sosyal hizmet ve kreş 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 

Askeralma (ASAL) Dairesi Başkanlığı: Barışta ve seferde askeralma hizmetlerini 

düzenleyerek gerekli işlemleri yapar. 

Seferberlik Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel, mal, hizmet ve araç 

seferberliği ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini planlar ve yürütür. 

Sağlık Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetleri konusunda Milli 

Savunma Bakanına müşavirlik eder. Sağlık sınıfı malzeme ikmalini koordine eder. Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde sabit yatak, kan ve kan ürünleri, aşı, serum 

ihtiyaçlarının karşılanmasını koordine eder. Bağlısı İlaç Fabrikası Komutanlığı ise, iç ve dış 

piyasadan sağlanan ilaç hammaddesi ve gerekli malzemelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış 

ve seferde her türlü ilaç ve pansuman malzemelerini hazırlar. 

Merkez Dairesi Başkanlığı: Millî Savunma Bakanlığı Karargâhı ve 

Bağlılarının yıllık kırtasiye, temizlik malzeme ile döşeme demirbaş 

ihtiyaçlarının planlanması, alınması ve kontrolünün sağlanması, 

istihbarat, İKK (İstihbarata Karşı Koruma), güvenlik, mutemetlik 

hizmetleri ile gelen ve giden evrak işlemlerini yerine getirilmesi 

işlemlerini gerçekleştirir. 
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 MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞINA BAĞLI  BİRİMLER 

 

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanması 

kapsamında; proje yönetimi, kalite kontrol, kalite güvencesi, savunma sanayi değerlendirme, 

kodlandırma ve savaş haline yönelik harp sanayi, brifing ve demonstrasyon, fuar destek 

hizmetlerini gerçekleştirir. Bağlısı Karapınar Atış Poligonu vasıtasıyla her türlü atış ve test 

hizmetlerini yürütür. 

ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı 

Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan modern silah sistemleri, 

elektronik sistemler, araç ve gerecin geliştirilmesi ile ilgili 

faaliyetler ile envanterde mevcut silah sistemleri, elektronik 

sistemler, araç ve gerecin etkinliğinin ve kabiliyetinin 

artırılmasına yönelik geliştirme ve modernizasyon 

faaliyetlerini planlar, koordine eder ve yürütür. Prototiplerin 

arazi ve laboratuar denemelerini yapar ve seri imalata 

geçilinceye kadar ortaya çıkabilecek muhtemel teknik 

problemlerin çözümüne yardımcı olur. 

Savunma Sanayi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı: Savunma sanayi alanındaki ikili dış 

ilişkilere ait faaliyetler ile NATO Milli Silah Direktörleri Konferansı (CNAD) ve AB EDA 

(Avrupa Savunma Ajansı) gibi uluslararası kuruluşlarla savunma sanayi iş birliği faaliyetlerini 

yürütür. 

Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı: Görevleri, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, savunma sanayi firmaları ve kamu kuruluşlarının personeline, tedarik yönetimi 

(ihale, teknik şartname, muayene), kalite yönetimi, proje yönetimi, teknoloji yönetimi, ARGE 

yönetimi, bilgi yönetimi, risk yönetimi, fiyat maliyet analizi, lojistik ve diğer savunma sanayi 

konularında hizmet içi eğitim vermektir. 

Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı: Görevleri, Türk Silahlı 

Kuvvetleri için tedarik edilen her türlü ikmal maddesi ve 

hizmetin muayenesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları 

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esas ve 

usullerine göre yapılması için verilen görevleri yapar. TSK Mal 

Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre 

mal alımlarının yapılması konusunda verilmiş olan görevleri 

yapar. AQAP belgelendirme işlemlerini yapar. 
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 MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLER 

 

Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı: Silahlı Kuvvetlerin silah, araç, gereç ve her 

çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin yurt içinden sağlanması hizmetlerini yürütür. 

Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı: 
Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacak savunma politikası 

ile 1325 sayılı Kanun çerçevesinde, Genelkurmay 

Başkanlığınca tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlara 

uygun olarak, Silahlı Kuvvetlerin 4734 sayılı “Kamu İhale 

Kanunu” 3.b İstisnalar Maddesi modernizasyon kapsamındaki 

silah, araç, gereç ve her çeşit ihtiyaç maddelerinin; yabancı 

ülkelerden sağlanan kredilerle, askerî dış yardımlarla, ürün 

ihracı karşılığında, bütçe içi kaynaklarla, ilgili kanun, kararname 

ve özel mevzuata göre yurt içi ve yurt dışında ilgili komutanlık, makam ve kuruluşlarla gerekli 

temas ve koordinelerde bulunarak ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya mutabakat 

muhtıraları gereği yapılan anlaşmalar ve sözleşmelere bağlamak suretiyle, zamanında, 

uygun teknoloji seçerek ve maliyet-etkin olarak tedarikini sağlama görevlerini yürütür. Buna 

ilaveten; F-16 C/D uçakları ve silah sistem tedarik programlarına ve program içerisinde yer 

alan ve Türkiye'de uygulamaya konulan ortak üretim projelerine ilişkin program ve proje 

yönetimlerini yapar, kararlara esas görüşleri oluşturur; kararları alır, uygulatır ve uygular. 

İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı: Bakanlık bünyesindeki 

birimlerin ve Silahlı Kuvvetlerin inşaat, emlak ve iskân, su ve Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi 

(SFGS) hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları planlar ve yürütür. Silahlı Kuvvetlerin NATO Güvenlik 

Yatırımları Hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini yürütür. 

Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri 

Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi Yönergesi 

gereğince Bakanlık bütçesinin hazırlanmasında esas alınacak 

tahmini birim fiyatlarının belirlenmesinde kendisine düşen fiyat 

analiz görevlerini yapar; kaçakçılık sırasında yakalanan silah ve 

mermiler ile maddeler konusunda ödenecek ikramiyeye esas birim 

fiyatlarının tespitiyle ilgili görevleri yerine getirir; yapım işlerinde, 

ilgili daire başkanlığının düzenlediği yeni fiyat analizleri ve fiyat tespitleri yapar ve onaylar; 

ihale edebilecek projelere ilişkin teknik ve idari şartnamesi ile fiyatı etkileyen kriterlere göre 

inceleyerek yaklaşık maliyetleri inceler; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet 

alımları ile yapım işleriyle ilgili yaklaşık maliyetin tespitinden yararlanılmak üzere belirlenen 

piyasa fiyatları ve gerçekleşen ihale fiyatlarını ortak bir veri tabanında muhafaza eder. 
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MSB KADROSU İÇİNDE GÖSTERİLEN YÜKSEK YARGI ORGANLARI 
 

Askerî Yargıtay Başkanlığı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Askerî Yargıtay” başlıklı 

156’ncı maddesine göre bağımsız bir yüksek mahkeme olan Askerî Yargıtay, askerî 

mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin 

kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 1602 sayılı 

“Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu”na göre, kaynağını Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’ndan alan bağımsız bir yüksek mahkemedir.  

            
 (3) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

 
   

 Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 1324 sayılı “Genelkurmay 

Başkanı’nın Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” ve 1325 sayılı “Millî 

Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun” kapsamında 

kendisine verilen yetkiler çerçevesindeki görev ve sorumlulukları 

aşağıda sunulmuştur: 
 

 (a) Millî sınırların güvenliğini sağlamak, 

(b) İhtiyaç duyulduğunda, ülke topraklarını savunmak, 

(c) İttifak üyelerine yönelik tehditlere karşı veya Genelkurmay Başkanlığınca 

emredildiğinde, oluşturulacak uluslararası koalisyonlar içerisinde, yurt dışında kuvvet 

kullanmaya hazır olmak, 

(ç) Yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde kolluk kuvvetlerine teröristle 

mücadele destek sağlamak, insani yardım sağlamak, doğal afet yardım desteği sağlamak, 

(d) Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtı görevleri, 

(e) Dost ve Müttefik Ülkelere Askerî Yardım, 

       (f) Silahsızlanma ve silahların kontrolüdür. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 
15 



           a.    YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR                                                   : 

 
2.

   
G

EN
EL

 B
İL

G
İL

ER
 

 

 (4) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

16 

 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığının vazifesi; Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini, denizden gelecek tehditlere karşı savunmak, deniz alaka ve 

menfaatlerini korumak ve kollamaktır. Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığının genel görevleri:     

 

 a. Barış ve Kriz Zamanı  
  (1) Bayrak ve varlık göstermek,  
  (2) Barışı Destekleme Harekâtı,  

  (3) Deniz Güvenlik Harekâtı, 

   (a)  Denizde durumsal farkındalık, 
   (b)  Seyrüsefer serbestîsini sağlamak, 

   (c)  Denizde denetim, 

     (ç)  Kitle imha silahları yayılımı ile mücadele, 
   (d)  Kritik altyapının korunması, 

   (e)  Denizde/denizden terörün önlenmesi, 

   (f)   Deniz Güvenliği Yetenek Geliştirme Faaliyetlerine katkı sağlanması, 

  (4) Kolluk faaliyetine destek sağlamak, 

  (5)  Tahliye Harekâtı (Muharip olmayan),  

  (6)  İnsani Yardım Harekâtı (Yetkili makamlarca talep edilmesi halinde afet ve 

acil durumlara (deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ vb. doğal afetler, iltica ve nüfus 

hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları 

veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar vb.) müdahaleye destek sağlamak, 

(7)   Arama-Kurtarma Harekâtıdır. 
 

 b. Savaş Zamanı  
 

(1) Deniz kontrolü,  

(2) Denizlerin serbestçe kullanılmasının engellenmesi (Sea Denial), 

(3) Deniz ulaştırmasının korunması, 

(4) Güç intikalidir. 
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 (5) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

 Türkiye'nin millî hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, 

emredildiğinde, müstakil olarak veya Kara ve Deniz Kuvvetleri ve/veya 

müttefik kuvvetler ile birlikte; 

 

 a. Barış ve Kriz Zamanı 
 

(1) Caydırıcılık sağlamak ve düşmanın hava sahası ihlallerine mâni olmak,  

(2) Her irtifa ve istikametten gelebilecek düşman hava taarruzlarını, mümkün 

olabilecek en kısa zamanda ve en uzak mesafeden tespit/teşhis etmek, gerektiğinde 

önlemek,  

(3) Hava sahasının kontrolünü ve yönetimini sağlamak, gerektiğinde 

uluslararası hukuk çerçevesinde, Barışı Destekleme ve Barışa Zorlama Harekâtına iştirak 

ederek, bölgesel ve uluslararası barışın muhafazasına katkıda bulunmaktır. 
 

 b. Savaş Zamanı 
 

(1) Meydanları, uçak gemilerini, çeşitli atış yeri ve araçlarındaki rampaları terk 

eden düşman hava ve füze tehdidini sınırlamak, geciktirmek, önlemek veya etkisini azaltmak 

suretiyle, dost birliklerin bekasını sağlamak,  

(2) Stratejik ve ekonomik tesisleri, düşman hava ve füze taarruzlarına karşı 

savunmak, diğer kuvvetler ile düşmanın harbe devam azim ve iradesini kırmak,  

(3) Türkiye’ye yönelik her türlü satıh, hava/füze ve uzay tehdidini etkisiz hale 

getirmektir. 
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  (1) FİZİKSEL YAPI 
 

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında, çeşitli kışla ve ordugâhlarda 

konuşlanmış olup; kendisine tahsis edilmiş olan her türlü arazi, bina, tesis, silah, araç, gereç 

ve personel ile verilen görevleri en iyi yapabilecek şekilde donatılmış ve bu husus Teşkilat 

Malzeme ve Kadrolarında (TMK) belirtilmiştir.   

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) TEŞKİLAT YAPISI 
 
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri, temsilî ve kullanımı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile düzenlenmiştir. 

 Anayasamıza göre Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından 

ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

 Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetler Komutanı olarak, Bakanlar Kurulunun teklifi 

üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır ve görevlerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.  

 Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına 

hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Ancak, 

savaş hâli ilanı yetkisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı 

silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye gelmesine izin verilmesi yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine 

aittir.  
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 Silahlı Kuvvetler, hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacı 

ile Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı sıkı bir iş birliği içinde çalışır. Her iki 

makam, görev ve yetkileri gereği; Kuvvet Komutanlıkları, diğer makamlar ve kurumlarla 

yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. 
 

Cumhurbaşkanı 

Kara  
Kuvvetleri 

Komutanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başbakan 

Genelkurmay 
Başkanlığı 

Millî Savunma 
Bakanlığı 

İlke, Öncelik ve Ana Programlar

Yakın İşbirliği ve Koordinasyon

Deniz 
Kuvvetleri 

Komutanlığı 

Hava 
Kuvvetleri 

Komutanlığı 

(*)

SAVUNMA TEŞKİLATI 

   Jandarma 
Genel 

Komutanlığı 

Sahil 
Güvenlik         

Komutanlığı 

 (*)   Bir Kısım Unsurları 

(*) 
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 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
 Kendisine doğrudan bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Harp 
Akademileri Komutanlığı ve Genelkurmay 2’nci Başkanına bağlı Genelkurmay Başkanlığı 
Karargâhı ve Bağlı Birlikleri ile Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim 

bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleri ile diğer görev ve 

hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığından oluşmaktadır. 
 

 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatı; Bakan, Bakan Yardımcısı, Millî Savunma 

Bakanlığı Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Askerî İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

 
Ankara’da konuşlandırılmış karargâh unsurlarının yanı sıra; Askeralma, Cari Mal ve 

Hizmet Tedarik, Kalite Yönetim, İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları, Teknik 

Hizmetler Dairesi Başkanlıkları ile ANT Başkanlığı, yurt sathında konuşlandırılmıştır. 
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 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

Türk Kara Kuvvetleri; 4 Ordu Komutanlığı 

(1’inci, 2’nci, 3’üncü ve Ege Ordusu Komutanlığı), 

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 2 müstakil Kolordu 

Komutanlığı (4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Kıbrıs 

Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı), Lojistik 

Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ile Kara 

Harp Okulu Komutanlığından oluşmaktadır.  

 

 

 

 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
  

 Türk Deniz Kuvvetlerinin ana ast 

komutanlıkları; Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz 

Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı 

ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığından 

oluşmaktadır.  

 

  

 

 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 

 1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, 

teknolojiyle yarışın bir gereklilik olduğu bu günlerde, 

bölgesinde caydırıcı bir güç haline gelmiş, dünyanın 

her tarafına insani yardım götürmekten, barışı temin 

ve sürdürme görevine kadar her türlü harekâtı icra 

edebilecek bir kuvvet yapısı şeklinde örgütlenmiştir. 

 Türk Hava Kuvvetlerinin ana ast 

komutanlıklarını; 1’inci ve 2’nci Hava Kuvvet 

Komutanlıkları, Hava Eğitim Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı oluşturmaktadır. 

11’inci ve 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlıkları ana karargâha bağlı olarak faaliyetlerini 

yürütmektedir. 
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  (3) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunduğumuz dönemin güvenlik ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek bir yapı içerisinde, kısa-orta-uzun vadeli tehdit/risk değerlendirmeleri ışığında, 

imkân ve kabiliyetlerinin nitelik bakımından daha da geliştirilerek daha fazla etkinliğe ve 

yüksek teknolojiye sahip, daha modern, ateş gücü üstün ve manevra kabiliyeti yüksek bir 

güce kavuşması için çalışmalar yapılmaktadır.  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu kapsamda; işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin 

artırılması maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, bilgi ve 

teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. 

  Türk Silahlı Kuvvetleri ARGE Faaliyetleri, 

Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde 

ihtiyaç makamları (Kuvvet Komutanlıkları 

/Jandarma Genel Komutanlığı-Sahil Güvenlik 

Komutanlığı/Karargâh Başkanlıkları) ve Millî 

Savunma Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde 

tanımlanmakta ve yürütülmektedir. 

 Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sürekli 

izlenmesi ve ülke koşullarına uyarlanması 

sağlanarak;                                                                          

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının 

yurt içinden karşılama oranını artırmak ve dışa 

bağımlılığı azaltmak, 
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 Savunma, Araştırma ve Teknoloji Faaliyetlerini 

planlamak, yönlendirmek, teşvik etmek ve desteklemek 

maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ARGE 

Projeleri; Modernizasyon Kaynaklı, TÜBİTAK Kaynaklı ve 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu Kaynaklı olarak Millî 

Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı vasıtasıyla savunma sanayi, üniversiteler ve ilgili 

devlet kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülmektedir.  

 Ayrıca NATO bünyesinde devam eden araştırma ve 

teknoloji faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulan NATO Araştırma 

ve Teknoloji Organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren panel çalışmalarına, Millî 

Savunma Bakanlığından, üniversitelerden, sanayi kurum ve kuruluşlarından sağlanan 

katılıma ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da katılım sağlanmakta; 

 NATO’nun günümüze ve geleceğe ait bilimsel ve teknolojik çalışmalarına ilişkin 

güncel bilgilere ulaşılması, 

 Millî olarak yürütülen uzun vadeli teknoloji faaliyetleri harekât ihtiyaçları ile NATO 

araştırma, teknoloji ve harekât ihtiyaçlarının uyumlu hale getirilmesi, bu sayede millî 

ihtiyaçların daha kısa sürede maliyet etkin olarak karşılanması, 

 Sistem ve teknolojilere ilişkin gelişmelerden, devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri 

ARGE, TÜKA (TÜBİTAK Kaynakları) ve Modernizasyon Projelerinde faydalanılması 

hedeflenmektedir. 

 Genelkurmay Başkanlığı tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak 

hazırlanan geleceğin harekât alanında öne çıkacağı öngörülen teknoloji alanları 

doğrultusunda, ülkemizin kaynakları ile ARGE potansiyeli (altyapı, organizasyon ve personel 

yetiştirme dâhil) gelecekte kritik önem arz edeceği değerlendirilen teknoloji alanlarına 

yönlendirilmekte, uzun vadede kaynak tasarrufu ve gayretlerin teksifi maksadıyla teknoloji 

havuzunun oluşturulması hedeflenmektedir.  

 Modelleme ve Simülasyon Faaliyetleri 

kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

görevlerini daha etkin, verimli ve ekonomik bir 

şekilde yerine getirebilmesine destek sağlamak 

maksadıyla, millî modelleme ve simülasyon 

sistemlerinin, 21’inci yüzyıl modelleme ve 

simülasyon teknolojilerine ve standartlarına 

uygun olarak geliştirilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Geliştirilen 

model ve simülasyon sistemleri vasıtasıyla harekât araştırması ve teknoloji analiz çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir.  
 

 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                                              2011 YILI FAALİYET RAPORU 
23 



           b.     İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER                                                                    :        

 
2.

   
G

EN
EL

 B
İL

G
İL

ER
 

 
 

 (4) İNSAN KAYNAKLARI 
 

 Türk Silahlı Kuvvetleri; insanı ön planda tutan, 

fonksiyonel, çağdaş, sağlıklı, öğrenen, vasıflı 

çalışanlara, iyi eğitime, iyi seçilmiş malzeme ve 

teçhizata olan inanç ve beklentileri hayata 

geçirilebilen, mutlak başarıya muktedir bir güçtür. 

 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Sistemi; en 

etkili insan gücü, yapı ve ihtiyacının belirlenmesi, bu 

yapı için gerekli olan uygun miktar ve nitelikteki 

personelin temini, yetiştirilmesi ve istihdamı 

çalışmalarının yürütüldüğü faaliyetler zinciridir.  

İnsan gücü yapı ve ihtiyacı, önceden tayin 

edilen kuvvet yapısına göre Genelkurmay Başkanlığı 

tarafından belirlenmektedir.  

    
 İNSAN GÜCÜ YAPISI 
 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü yapısının oluşturulmasında esas; Türk Silahlı 

Kuvvetleri görev ihtiyaçlarının zamanında ve en uygun personelle karşılanmasıdır. Bu 

amaçla; kısa-orta-uzun vadeli insan gücü planlamaları yapılmakta, sistemde görülen 

aksaklıklar giderilmektedir. 

 Profesyonel ve yükümlü personelden oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan 

gücü yapısında, aşağıdaki kategoriler ve statüler mevcuttur:  
 

Profesyonel Personel Kategorisi: 
 

 Subaylar, 

 Astsubaylar,  

 Uzman Jandarmalar,  

 Uzman Erbaşlar,  

 Sözleşmeli Erbaş-Erler, 

 Sivil Memurlar,  

 İşçiler. 
 

Askerlik Yükümlülüğü Altındaki Personel Kategorisi: 
 

 Yedek Subaylar,  

 Kısa Dönem Erbaşlar,  

 Erbaş-Erler, 

 Bedelli Askerlik. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuvvet Yapısı Politikası; 

"2000'li yıllardaki hızlı teknolojik gelişmelere ayak 
uydurabilmek için, daha az sayıda, fakat daha fazla 
hareket kabiliyetine ve ateş gücüne sahip, modern 
ve daha profesyonel bir yapı meydana getirilmesi" 

şeklinde özetlenebilir.  
 

 

 

 

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL MEVCUTLARI (*) 
Kara, Deniz 

ve Hava 
Kuvvetleri 
Toplamı  

Jandarma 
Genel 

Komutanlığı 

Sahil 
Güvenlik 

Komutanlığı 
Statü 

General/Amiral 327 33 2 
Subay 33.593 5.484 595 
Astsubay 70.982 22.544 1.403 
Uzman Jandarma - 24.384 - 
Uzman Erbaş 33.115 8.128 594 
Sözleşmeli Erbaş/Er 537 - - 
Uzman Personel Toplamı  138.554 60.573 2.594 
Yedek Subay 7.364 775 22 
Erbaş/Er 320.492 140.159 1.883 
Yükümlü Personel Toplamı 327.856 140.934 1.905 
Askerî Personel Toplamı  466.410 201.507 4.499 
Sivil Memur/İşçi 49.029 3.736 886 
GENEL TOPLAM 
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515.439 205.243 5.385 
Kaynak: www.tsk.tr 
 

(*)   Nisan 2012 tarihi itibarıyla geçerli rakamlardır. 
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 (5) SUNULAN HİZMETLER 

 

 Türk Silahlı Kuvvetleri, öncelikle savunma hizmeti vermektedir. Savunma stratejisinin 

temelini; caydırıcılık, güvenlik ortamının şekillendirilmesi, savaş dışı harekât, kriz yönetimi, 

sınırlı güç kullanımı ve kesin sonuçlu konvansiyonel harp oluşturmaktadır.  

 Bu kapsamda; olası tehdit odaklarının 

askerî güçle caydırılması, ülkeye yönelebilecek 

tehditlerin mümkün olduğu kadar erken teşhis 

edilmesi, meydana gelebilecek fiilî tecavüzlerin, 

sınırlardan itibaren karşılanarak en kısa sürede 

ve en az kayıpla geri atılması; Birleşmiş Milletler, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve NATO 

başta olmak üzere diğer uluslararası güvenlik 

organizasyonlarında ve bölgesel oluşumlarda 

aktif olarak yer alınması ve uluslararası 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin; diplomatik, ekonomik ve diğer kriz 

yönetim tedbirlerine uygun olarak göreve hazır 

bulunmasının sağlanması, savunma stratejisinin 

esaslarını teşkil etmektedir. 
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 Türkiye; genel yaklaşımı itibarıyla, her sorunun tarihî, etnik ve sosyal gerçekler 

bakımından kendine özgü niteliklere sahip olduğunu; bu nedenle, Barışı Koruma 

Operasyonlarının açıkça tanımlanmış ve uygulanabilir olması, uygun görev çerçevesine 

dayanması ve Barışı Koruma Gücüne yüklenen görevlerin dikkatli bir biçimde belirlenmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Türkiye’nin görüşüne göre; barış güçlerinin üstlendiği faaliyetlerin 

siyasi, askerî ve insani amaçları başlangıçta tespit edilmeli ve açıkça tanımlanmalıdır.  

 Bu nedenlerle, Küresel Güvenlik Sistemine entegrasyonunu siyasal olarak Birleşmiş 

Milletler üyeliğiyle başlatan Türkiye, NATO üyeliği ile bu entegrasyonun askerî yönünü de 

gerçekleştirmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu bağlamda toplumların refah seviyesinin 

artırılması, 21’inci yüzyılda, çağdaş devletlerin temel hedefini teşkil etmektedir. İstikrar ve 

güven ortamının tam olarak tesis edilmesi, söz konusu hedef yönünde ilerleme kaydedilmesi 

için “olmazsa olmaz” bir koşuldur.  

Bu çerçevede, ülke güvenliğinin yanı sıra, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması; 

bu amaca yönelik olarak başta komşular olmak üzere, çeşitli devletlerle iş birliği ve ortak 

hukuki zeminin geliştirilmesi, birçok ülkenin dış politika hedefleri arasında yer almaktadır. 

Esasen, devletlerarasında güvensizliğe ve kuşkulara yol açan unsurların ortadan 

kaldırılması, istikrarın tesisine de katkıda bulunmaktadır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 



           b.     İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER                                                                    : 

2.
   

G
EN

EL
 B
İL

G
İL

ER
 

 

 Bölgesinde barış ve istikrar kaynağı konumunda olan Türkiye; çağdaş güvenlik 

anlayışına uygun, çok boyutlu ve etkin dış politikası çerçevesinde, etrafında bir barış ve 

istikrar kuşağı oluşturma yönünde gayret göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak, başta ikili 

ve bölgesel iş birliği süreçleri olmak üzere, uluslararası örgütleri de içeren çeşitli 

mekanizmalardan istifade etmektedir. 

 Diğer yandan ülkemiz, krizlerin önlenmesi ve krizlere müdahale ile bölgesel gerginliğin 

azaltılması konularında aktif ve inisiyatif sahibi olmayı, Barışı Koruma Operasyonlarına iştirak 

ve komuta etmeyi, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik inisiyatiflerde öncelikli yer almayı 

hedeflemektedir.  

 Ayrıca, Türkiye; gelişen yeni güvenlik anlayışı kapsamında gerçekleştirilen süreçleri, 

bölgesel gerginliği azaltacak bir şekilde yönlendirerek mevcut sorunlarını çözmeyi, komşuları 

ile olan ikili ilişkilerini azami ölçüde düzene sokmayı, çok uluslu yapılanmalara katkı 

sağlamayı ve çok taraflı düzenleme ve organizasyonlardan istifade ederek güven ve güvenlik 

artırıcı önlemler konularındaki çalışmaların, bölgesel güvenliğe ve dolayısıyla ülke 

güvenliğine azami katkı sağlayan mekanizmalar haline getirilmesini hedeflemektedir. 

 Türkiye, düşmanlıkların durdurulması ve İnsani Yardım Harekâtı için güvenli bir ortam 

sağlanması maksadıyla, birçok harekâta ve Birleşmiş Milletler Askerî Gözlem Görevine 

katılmıştır. Bu maksatla sağlanan katkılar; 

 

 Geçmiş dönemde, Barışı Destekleme Harekâtlarına yapmış olduğu katkılar; 

 Kore Savaşı, 

 BM Somali Harekâtı (UNOSOM), 

 BM Barışı Koruma Gücü (UNPROFOR),  

 NATO Uygulama Gücü (IFOR), 

 NATO İstikrar Gücü (SFOR), 

 “Sharp Guard” Harekâtı, 

 “Deny Flight” Harekâtı, 

 ALBA Harekâtı, 

 Makedonya “Essential Harvest”, “Amber Fox” ve Allied Harmony” Harekâtları, 

 Makedonya PROXIMA Polis Gücü, 

 EUPOL Kinşasa Polis Misyonu, 

 EUFOR Demokratik Kongo Cumhuriyeti Misyonu, 

 BM Demokratik Kongo Cumhuriyeti Misyonu (MONUC), 

 BM Sudan Misyonu (UNMIS), 

 NATO Irak Eğitim Misyonu, 

 NATO Unified Protector Harekâtı. 
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 Geçmiş dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel gönderdiği Askerî Gözlemci 

Görevleri; 

 İran-Irak Askerî Gözlem Grubu (UNIIMOG), 

 Irak-Kuveyt Askerî Gözlem Misyonu (UNIKOM), 

 BM Doğu Timor Destek Misyonu (UNMISET), 

 AGİT Kosova Doğrulama Misyonu (OSCE-KVM), 

 AGİT Gürcistan Sınır Gözlem Misyonu (OSCE-BMO Georgia), 

 AB Kongo Demokratik Cumhuriyeti Polis Misyonu, 

 BM Bosna-Hersek Misyonu (UNMIBH), 

 El-Halil’deki Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TIPH), 

 BM Gürcistan Gözlem Misyonu (UNOMIG), 

 AGİT Gürcistan Gözlem Misyonu. 
 

 Türkiye'nin hâlen katılmakta olduğu Barışı Destekleme Harekâtları; 

 NATO Kosova Gücü (KFOR), 

 BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK), 

 NATO Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF), 

 BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 

 AB ALTHEA Harekâtı, 

 BM Geçici Kuvveti-Lübnan (UNIFIL), 

 BM/Afrika Birliği Karma Darfur Misyonu (UNAMID), 

 Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) ve NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı, 

şeklinde sıralanabilir. 
 

 Yeni tehditler ve riskler tarafından şekillenen 

günümüzün kırılgan güvenlik ortamı, Avrupa’da barış ve 

istikrarın korunmasına her zamankinden daha fazla 

önem kazandırmıştır. Soğuk Savaş yılları sırasında 

Avrupa’da barış ve istikrarın korunmasına katkıda 

bulunmuş bir müttefik olarak Türkiye, Avrupa Birliği 

içerisindeki Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının 

gelişimini başından itibaren desteklemiştir. Türkiye’nin 

bu desteği, ittifakın Avrupa Güvenlik ve Savunma 

Kimliğini güçlendireceği anlayışına dayanmaktadır. 

Türkiye, etkili bir NATO-Avrupa Birliği stratejik iş birliği tesisine ve Ortak Güvenlik ve 

Savunma Politikasının gelişimine önem vermektedir. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine dayalı 

olan bu tür bir stratejik ortaklık, mevcut risk ve tehditlere karşı ortak mücadelenin de bir 

gereğidir. 
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 Türkiye, Avrupa Birliği ile müzakere süreci devam eden ve Avrupa’nın da ötesinde 

bölge ve dünya barış ve istikrarına önemli katkılar yapan bir NATO müttefiki ve Avrupa 

güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu itibarla Türkiye, bir taraftan Avrupa güvenliğinin 

sağlanmasında, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasını desteklemekte ve buna katkı 

sağlamakta, diğer taraftan, Avrupa-Atlantik bölgesinde, güvenlik alanında, NATO’nun birincil 

örgüt olma konumuna halel gelmemesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. 

 Türkiye, NATO-Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin iki örgüt arasında mutabık kalınan 

uzlaşılmış çerçeve esaslarına göre daha da geliştirilmesi konusunda verilen çabalara olumlu 

katkılarda bulunmaya devam edecektir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine uygun olarak, yurt 

içinde toplum huzuru ve güvenliğini sağlamayı, bulunduğu bölgede ve dünyada barış ve 

istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda Türkiye, 

uluslararası barış ve güvenliğe yönelik terörizm, kitle imha silahlarının yaygınlaşması, 

uyuşturucu madde ticareti ve organize suç örgütleri gibi tehditlerle mücadele için diğer ülkeler 

ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. 

 Türkiye, Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde, tüm millî güç unsurlarını geliştirerek 

bekasını ve güvenliğini sağlarken; aynı zamanda, ATATÜRK’ün işaret ettiği “Çağdaş 

Medeniyet Seviyesine Ulaşmak” hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu suretle 

güçlü, laik, demokratik ve müreffeh Türkiye, önemli sorunlara sahip bölgesinde, örnek teşkil 

etmekte ve istikrar unsuru olmaktadır. 
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   (a)  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
 

 Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ve Bağlı Birlikleri tarafından; icra edilen tatbikat ve 

eğitimler, askerî eğitim iş birliği faaliyetleri, sivil-asker iş birliği faaliyetleri ve diğer faaliyetleri 

aşağıda sunulmuştur: 
 

(I) İcra Edilen Tatbikat ve Eğitimler  
 

 Anadolu Yıldızı Arama-Kurtarma 

Tatbikatı, Ege Denizi ve Dumanlı Dağı mevkii 

Menemen/İZMİR’de icra edilmiştir. 

 Efes-2011 Müşterek Fiilî Tatbikatı, 

Batı Anadolu Bölgesi ve Ege Denizi’nde icra 

edilmiştir. 

 Özel Kuvvetler Kursu, Ankara’da 

icra edilmiştir. 

 Askerî Serbest Paraşüt Kursu, 

Ankara’da icra edilmiştir.  

 

 

 Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Çığ ve 

Kayak Eğitimleri, Sarıkamış/KARS’ta icra 

edilmiştir. 

 Özel Kuvvetler Tabur 

Komutanlıklarınca Sualtı, Suüstü ve Bot 

Eğitimleri, Güllük-Bodrum/ MUĞLA’da icra 

edilmiştir. 

 Denize Düşen Helikopterden Kaçma 

Kurtulma Eğitimleri, Derince/KOCAELİ’de icra 

edilmiştir. 

 

 TSK Paraşüt Takımı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

SAT personeli ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı AKİP personeline, Özel Kuvvetler Komutanlığı 

Dikey Rüzgâr Tünelinde, Serbest Düşüş Eğitimi verilmiştir.  

 Steadfast Fount I/II İntikal ve Lojistik Veri Tabanı Oluşturma Tatbikatı, İzmir’de icra 

edilmiştir. 
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 Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 

paraşüt atlayışları, icra edilmiştir. 

 Türkiye-KKTC Küçük Birlik Komando/DAK 

Tatbikatı, Ankara’da icra edilmiştir. 

 Steadfast Flow İntikal ve Ulaştırma Planlama 

Tatbikatı, İzmir’de icra edilmiştir. 

 Steadfast Joist Tatbikatı, Norveç ve 

İstanbul’da icra edilmiştir. 

 İç Güvenlik Harekât Bölgesine atanan uzman 

personele İç Güvenlik Kursu, icra edilmiştir.    

 

 Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ A/K Tatbikatı, KKTC’de icra edilmiştir. 

 Türkiye-Pakistan Küçük Birlik Komando Tatbikatı, Pakistan’da icra edilmiştir. 

 Brilliant Sword-2011 Tatbikatı, İspanya’da icra edilmiştir. 

 Steadfast Juncture-2011 Tatbikatı, İspanya’da icra edilmiştir.  

 
(II) Askerî Eğitim İş Birliği (ASEİŞ) Faaliyetleri 

 

 Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar 

kapsamında bahse konu ülkelere mensup Misafir Askerî 

Personel (MAP)’e TSK bağlısı eğitim kurumlarında ve mobil 

eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde; eğitim, öğretim ve 

çeşitli kurslar verilmektedir.  

 2011 yılı içerisinde Kosova ile ASEİŞ Anlaşması 

imzalanmış olup, anlaşma imzalanan ülke sayısı 49’a 

yükselmiştir.  

 2011-2012 Eğitim Döneminde 25 ülkeden 1.413 

MAP’a eğitim/kurs verilmiştir. Toplamda 51 dost ve müttefik 

ülkeye mensup 25.200 MAP’a eğitim/kurs verilmiştir. 

 2011 yılı içerisinde Senegal ve Kosova’da Türkçe Dil Dershanesi kurulmuştur. 

Böylelikle dost ve müttefik 16 ülkede (Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bosna-Hersek, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Senegal, 

Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün) kurulan Türkçe Dil Dershanesi sayısı 21’e 

çıkmıştır. 391’i 2011-2012 Eğitim Yılında olmak üzere, toplam 3.782 personel kurs 

görmüştür. 
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 (III)   Diğer Faaliyetleri 

 

 Anıtkabir Komutanlığı 
 

2011 yılı içerisinde Anıtkabir’de resmi bayramlar ve 

özel günlerde devlet erkânının katıldığı heyetlere ve tören 

yapmak için müsaade almış kurum ve kuruluşlara tören icra 

edilmiş ve birçok yerli ve yabancı kişi tarafından Anıtkabir ve 

Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaret edilmiştir. 

 

 
 

 Harp Akademileri Komutanlığı 
 

Harp Akademileri Komutanlığında   2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında, 19 ülkeden 59 

Misafir Askerî Personel (MAP) öğrenim görmektedir. 

MAP’lar, Harp Akademilerinde, Türk subaylarıyla müşterek; lisansüstü düzeyde 

akademik eğitim ve öğretimle, komutanlık ve karargâh subaylığı niteliklerine sahip kurmay 

subay eğitimi almaktadırlar. Mezun olduklarında birleşik/müşterek karargâh ve birliklerin 

faaliyetlerini yönetecek tarzda bilgiye sahip olmaktadırlar. 

MAP’lar, eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, Türk subayları ile aynı sosyal etkinliklere 

katılmakta, aileleriyle birlikte Türkiye’ye ilk gelişlerinde Eylül ayının son haftasında İstanbul içi 

oryantasyon ve gezi programına, Şubat, Nisan ve Haziran aylarında 10 gün süreli Türkiye’nin 

tarihi ve turistik yerlerini tanımak maksadıyla, “Yurt İçi Kültür ve Tetkik Gezisi”ne 

katılmaktadırlar. 

Mayıs ayının 2’nci hafta sonunda “Türk Silahlı Kuvvetleri Kardeşlik ve Dostluk Günü” 

adı altında, bütün ülke MAP ve ailelerinin katılımıyla anılan etkinlik, topluca icra edilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 32 



           b.     İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER                                                                    : 

2.
   

G
EN

EL
 B
İL

G
İL

ER
 

 

 TSK Sağlık Komutanlığı 
 
 

 1.    Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) 
 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi, bilimsel özerkliğe sahip 

askerî bir kurum olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu 

sağlık personelini; askerî tabip, yüksek hemşire ve  sağlık 

astsubaylarını yetiştirmekte ve tabip, diş tabibi, eczacı, 

veteriner hekim ve sağlık sınıfı diğer personelin uzmanlık, 

lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimini icra etmekte, askerî ve  

genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmakta, 

sağlığı ilgilendiren her türlü konularda danışmanlık ve hakem 

görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine, personel ve aileleri ile 

vatandaşlarımıza sağlık hizmet ve desteği sağlamaktadır. 

Ankara’da ve İstanbul’da bulunan 2 eğitim hastanesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 

41 asker hastanesine danışmanlık hizmeti de vermektedir.  

GATA, diğer tıp fakültelerinin kurulmasında da katkıda bulunmuştur. 2011 yılında 

113’üncü kuruluş yılını kutlayan GATA, bu alanda da ülkedeki tek sağlık kurumudur. 

GATA, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askerî hekimlere, tüm tıp branşlarında 

uzmanlık eğitimi vermektedir. Asıl görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına 

cevap vermek olan  GATA, ülkenin sağlık sisteminin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Bilim ve insan ilişkilerinin gelişimi, tüm insanlığın 

birbirleriyle yakın iş birliği kurmalarıyla gerçekleşeceği bilinciyle, 

GATA uluslararası iş birliği konularında aktif olarak yer 

almaktadır. Bu sebeple eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında, 

tüm üniversiteler ve kurumlarla yapılacak ortak çalışmaları 

desteklemekte ve teşvik etmektedir. Asıl amaç, yüksek kalitede 

bir eğitim sağlamak olduğundan GATA, Avrupa Birliği ülkeleri ile 

kurulacak akademik ve bilimsel iştiraklere büyük önem 

vermektedir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görev yapan öğretim üyeleri ve diğer akademik 

personel, kurum bünyesinde icra edilen eğitimlere yaptıkları hizmete ilave olarak, bilimsel 

alandaki çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası tababet camiasına da katkıda bulunmakta ve 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi adının dünyanın dört bir yanına duyulmasını sağlamaktadır. 

Bu çerçevede; 2010 yılında Atıf Dizini Veri Tabanına kayıtlı dergilerde kurumlar bazında 

yayımlanan makele sayısına göre, 374 kurum içinde 221 yayınla 1’inci, kurumların yayın 

sırasına göre, toplamda da 455 kurum içinde 393 yayınla 1’inci sıradadır. (2011 yılında da, 

178 yayınla yine Türkiye 1’incisidir.) 
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Elektronik yayın şirketi olan “ELSEVIER”in veri tabanında yapılan incelemeye göre 

GATA Komutanlığı; “Yayın Sayısı” bakımından 8 bilimsel alanda, “Atıf Sayısı” bakımından 3 

alanda, “Yenilik Getirme, Yenilik Katma (innovasyon)” bakımından 11 alanda dünya 

1’incisidir. 

GATA personeli, çeşitli konulardaki yayınları ile 2010-2011 Eğitim Yılında 6 

uluslararası, 26 ulusal, 2 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ile 1 Genç Araştırmacılar Bilim 

Ödülü kazanmışlardır. 

 

 2.  TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı 
    

Gazilik mertebesine ulaşan Mehmetçiklerimizin rehabilitasyonlarını ve gerekirse 

yaşam boyu devamlı bakımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

 

Engelli ve gazilerimize yönelik olarak; basketbol, okçuluk, ampute futbol, golbol, 

atıcılık, halter, eskrim ve tenis branşlarında spor faaliyetleri yürütülmektedir. 

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı bünyesinde; 74 lisanslı sporcu ile 

faaliyet göstermekte olan 8 engelli spor takımı, çeşitli branşlarda ferdi ve takım olarak 

müsabakalara iştirak etmiştir. 

Ampute Futbol Takımı; ligi 2’nci sırada tamamlamış, 

ampute Millî Takımına 5 sporcu göndermiş, Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Takımı; Süper Ligi 9’uncu sırada 

tamamlamış, 2010-2011 sezonunda tekerlekli sandalye 

basketbol 1’inci liginde mücadele etmiştir. 

     

Engelli Okçuluk Takımı; düzenlenen Türkiye 

Şampiyonasında, takım olarak 1’inci olmuş, Millî Takıma 6 

sporcu göndermiş, İngiltere’de yapılan uluslararası 

turnuvada, bayanlarda ferdi birincilik, erkeklerde ise ferdi 

üçüncülük kazanmıştır. 

Görme Engelli Golbol Takımı; 1’inci ligini, 2 kademe şeklinde yapılan müsabakalar 

neticesinde 8’inci sırada tamamlamış, 2010-2011 sezonunda 2’nci ligde mücadele etmiştir. 

Engelli Havalı Silah Atış Takımı; Millî Takıma 1 sporcu göndermiştir. 
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  TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) Komutanlığı 

 
TSK BİOEM Komutanlığı, ana eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında kurs, seminer ve 

mobil eğitim timi faaliyetleri icra etmektedir. Bu faaliyetlerine ilave olarak NATO ve Birleşmiş 

Milletler tarafından çeşitli platformlarda icra edilen Eğitim Çalışma Gruplarına da aktif olarak 

iştirak etmekte ve elektronik ortamda hazırladığı çeşitli kurslarla NATO tarafından geliştirilen 

Uzaktan Yaygın Eğitim Programına da katkıda bulunmaktadır. 

İcra edilen kurslara hem millî, hem de 

uluslararası kaynaklardan personel katılmaktadır. 

Uluslararası kaynaklardan; NATO Karargâhları, 

NATO, Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu, 

İstanbul İşbirliği Girişimi, Temas Ülkeleri ve diğer 

Birleşmiş Milletler ülkeleri ile uluslararası 

kuruluşlar, millî kaynaklardan ise Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve ilgili bakanlıklar kurslara personel 

göndermektedir. 

TSK BİOEM Komutanlığında, 2011 yılı içerisinde icra edilen 28 kursa, 53 farklı 

ülkeden 811 personel katılmıştır. 

TSK BİOEM Komutanlığınca kurs 

faaliyetlerinden ayrı olarak, NATO, Barış İçin 

Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul  İşbirliği 

Girişimi Ülkelerinden bakan, genelkurmay 

başkanı, kuvvet komutanı ve büyükelçi 

seviyesinde personelin katıldığı ve NATO 

güdümündeki ortaklık konularının katılımcılar 

tarafından ele alındığı bilimsel bir tartışma 

platformu şeklinde İpek Yolu General/Amiral 

Semineri icra edilmektedir. Son olarak 2010 

yılında Çanakkale’de icra edilen İpek Yolu 

General/Amiral Seminerine, 109 general/amiral ve büyükelçi katılmıştır. 

Ayrıca, kurs maliyetlerini de azaltmayı hedefleyen Program çerçevesinde, talep eden 

ülkelerde mobil timler vasıtasıyla Yerinde Eğitim Faaliyeti icra edilmektedir. 2011 yılında 

teşkil edilen Mobil Eğitim Timleriyle, 3 farklı ülkede (Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan) 

toplam 101 personel yerinde eğitilmiştir.  
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 Dost Ülkelere Yapılan Dış Askerî Yardımlar 

 

 Dost ülkelerle askerî alanlarda iş birliğini geliştirmek, dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin 

organize edilmesine, eğitilmesine ve lojistik sistemlerinin tesisine yardımcı olmak, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde kullanım yeri olmayan veya envanter fazlası askerî malzemelerin dost ve 

müttefik ülkelere verilerek, bu ülkelerin ihtiyaçlarını kısmen karşılamak, bu tür malzemeleri 

ekonomik olarak değerlendirmek ve bunların Türkiye ile olan ilişkilerine süreklilik 

kazandırmak maksadıyla, 1983 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelere askerî yardım 

yapılmaktadır. 

  2010 yılından itibaren Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde; ikili ticari ilişkileri 

ilerletmek, yapılan yardım karşılığı geri dönüşümleri artırmak ve Türk Savunma sanayisi 

ürünlerinin tanıtılarak maddi kazanç elde edilmesini sağlamak maksadıyla, dış askerî 

yardımların “dost ve müttefik ülkelerin doğrudan Türk Savunma Sanayisi firmalarından alım 

yapılması ve alım maliyetinin belirli bir kısmının dış askerî yardım kaynağından belirli oranlar 

dâhilinde ödenerek yardım yapılacak ülkeye mali katkıda bulunulması” şeklinde yeni bir 

sistemin uygulanmasına başlanmıştır. Bu kapsamda “Dış Askerî Yardım Anlaşması”nın adı 

“Askerî Mali İş Birliği Anlaşması” olarak değiştirilmiştir. 

  Uygulanan yeni sistemde; Genelkurmay Başkanlığının belirlediği dış askerî yardım 

ilke ve öncelikleri çerçevesinde;  

• Dış askerî yardım planlanan ülkelerle “Askerî Mali İş Birliği Anlaşmaları” MSB 

tarafından imzalanmakta, 

 

• İstisnai durumlar kapsamında, özel 

protokollerle Türkiye’nin kullanım hak ve önceliği 

kazandığı projelerin askerî mali iş birliği 

anlaşmalarına özel madde konulmakta ve 

anlaşmanın imzalanması sonrasında 

Genelkurmay Başkanlığınca lojistik uygulama 

protokolleri imzalanmaktadır. 

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı 

koordinatörlüğünde, dost ve müttefik ülkelerin bir 

kısım askerî malzeme talebinin, imkânlar 

ölçüsünde TSK envanterinden hibe şeklinde “ayni” 

olarak karşılanmasına devam edilmektedir. 
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(IV)   Sivil-Asker İş Birliği Faaliyetleri 
 

 Genelkurmay Başkanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında, 14 Kasım 2007 

tarihinde imzalanan “TSK Ormanları Kurulması İşbirliği Protokolü” gereği hazırlanan 5 yıllık 

(2008-2012) Ağaçlandırma Planları doğrultusunda, 2011 yılında da ağaçlandırma 

faaliyetlerine devam edilmiş ve 842.412 adet fidan dikilmiştir.  

“Ağaçlandırma ve Erozyonun Kontrolü Uygulama 

Direktifi” gereğince, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele 

maksadıyla devam eden teraslama faaliyetleri 

kapsamında, TSK birlik, karargâh ve kurumları tarafından, 

2011 yılında toplam 5.054.472 m² alan ağaçlandırılmış, 

başta seki, taş kordon ve grodoni tipi olmak üzere değişik 

teraslama uygulamaları yapılarak, 2.178.233 m² alan 

teraslanmıştır. 

Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılması amacı ile askerî öğrenci, erbaş ve erler 

ile bütün TSK personeline TEMA Vakfı ile birlikte uygulamalı eğitim verilmiştir. Bu kapsamda; 

Yurt Sevgisi Eğitimlerinde eğitici olarak görev alan subay ve astsubaylar için Kara Kuvvetleri 

EDOK Komutanlığı koordinatörlüğünde, TEMA Vakfı ile birlikte 11-15 Nisan 2011 tarihleri 

arasında “Erozyonla Mücadele Semineri” icra edilmiş, 2011 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında 

“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü” konusunda müşterek olarak askerî okullarda konferans 

planlaması yapılmıştır.  

23 Ekim 2011’de Van merkezde 7.2 büyüklüğünde ve 09 Kasım 2011’de Edremit’te 

5.6 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem meydana gelmiştir. 

TSK; deprem bölgesinde, 14 tabur, 7 bölük ve 11 tim olmak üzere, toplam 3.175 

personel ve 201 araç ile faaliyetlere iştirak etmiştir.  

TSK tarafından tahsis edilen uçaklar ile toplam 

140 sorti, helikopterler ile toplam 154 sorti icra edilerek; 

toplam, 865 A/K ve sağlık personeli, 64 inşaat bölüğü 

personeli, 33 adet araç, 254.850 kg. çadır, 226,90 ton 

muhtelif gıda maddesi, 28,5 ton ilaç, 4 adet jeneratör, 1 

adet yenidoğan ünitesi, 14 ton seyyar hastane çadırı ve 

malzemeleri, 27 A/K köpeği bölgeye götürülmüş, 3516 

personel bölgeden tahliye edilmiş ve 22 personel ile yakını cenazeleri taşınmıştır. 

İnsani Yardım Tugay Komutanlığı 33 kişilik ekibi ve 193 kişilik tabur ile bölgede 415 

çadırlık “Mehmetçik Çadır Kenti” kurulmuştur. 355 adet aile tipi, 60 adet muhtelif cins ve 

ebatlarda sosyal aktivite çadırı kurulmuştur. Kurulan çadırlarda 1.970 depremzede 

barındırılmaktadır. 
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    (b) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ve Bağlı Birlikleri tarafından; icra edilen 

tatbikatlar, arama-kurtarma faaliyetleri, barışı destekleme ve koruma harekâtı, lojistik 

faaliyetleri, sivil-asker iş birliği faaliyetleri ile şehit ve malul gazi yakınlarına yönelik faaliyetler 

aşağıda sunulmuştur: 

 

 (I)  İcra Edilen Tatbikatlar 
 

 İstihkâm Destek Faaliyeti, Ege Ordusu Komutanlığı tarafından, Doğanbey/İZMİR 

tatbikat alanında icra edilmiştir. 

 Hava Savunma Tatbikatı, 1’inci Ordu Komutanlığı tarafından, 

Ceylanköy/LÜLEBURGAZ bölgesinde icra edilmiştir. 

 Komuta Kontrol Tatbikatı, 3’üncü Ordu Komutanlığı tarafından, Akbaba/KARS 

tatbikat alanında icra edilmiştir. 

 Sakarya-2011 Ateş Destek Sistemi Atışlı Tatbikatı, Kara Kuvvetleri EDOK 

Komutanlığı tarafından, Acıkır/POLATLI atış alanında icra edilmiştir. 

 Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı, Pakistan’da icra edilmiştir. 

 Energy Flame-2011 Tatbikatı, Bulgaristan’da icra edilmiştir. 

 Eternity-2011 Tatbikatı, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın katılımıyla 

Gürcistan’da icra edilmiştir. 

 Türkiye-Afganistan-Pakistan Meskûn 

Mahallerde Muharebe Tatbikatı, İstanbul’da icra 

edilmiştir. 

 Noble Light-2011 Tatbikatı; 3’üncü 

Kolordu Komutanlığı tarafından, Ayazağa 

/İSTANBUL’da Bilgisayar Destekli K/Y Tatbikatı 

şeklinde icra edilmiştir. 

 Lojistik Tatbikatı, 3’üncü Ordu 

Komutanlığı tarafından 19-21 Haziran 2011 

tarihleri arasında Erzurum’da icra edilmiştir. 

 
 (II)  Arama-Kurtarma Faaliyetleri 
 

  10 Şubat 2011 günü Elbistan-Afşin Termik Santrali Bölgesinde kömür maden 

ocağı çökmesi nedeniyle bir arama-kurtarma ve ambulans helikopteri görevlendirilmiştir.  
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 30 Mayıs 2011 tarihinde Erzincan’da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü 

Yarışmasında, Hindistan uyruklu bir yarışmacının düşerek yaralandığı ve mahsur kaldığı 

Erzincan Valiliği tarafından 3’ncü Ordu Komutanlığına bildirilerek yardım talebinde 

bulunulmuştur. Talep üzerine bir helikopter bölgeye intikal ederek söz konusu şahsı Erzincan 

Devlet Hastanesine tahliye etmiştir. 

 04 Haziran 2011 tarihinde Erzincan’da 

düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü 

Yarışmasında, Ukrayna uyruklu bir yarışmacının planlı 

olmayan bir bölgeye düşerek yaralandığı ve mahsur 

kaldığı Erzincan Valiliği tarafından 3’ncü Ordu 

Komutanlığına bildirilerek yardım talebinde 

bulunulmuştur. Talep üzerine bir helikopter bölgeye 

intikal ederek söz konusu şahsı Erzincan Devlet 

Hastanesine tahliye etmiştir. 

 23-26 Ekim 2011 tarihleri arasında Erçiş/VAN’da meydana gelen deprem 

sonrasında S-70 helikopteri 19 saat uçuş görevi icra etmiştir.  

 11 Kasım 2011 tarihinde 17 yolcu, 4 mürettebat olan bir deniz otobüsü İstanbul’da 

kaçırılmıştır. Müdahale denizden yapılmış ve helikopterlerle herhangi bir indirme faaliyeti icra 

edilmemiştir. 

 Malatya Valiliğinin talebi üzerine, 2’nci Ordu Komutanlığınca, Arapgir/MALATYA’da 

arazide mahsur kalan iki avcının kurtarılması maksadıyla, bir arama-kurtarma helikopteri 

görevlendirilmiştir.  
 

 (III)  Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtı  
 

 Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtı, kriz yönetiminde ve çatışmaların 

önlenmesinde önemli bir vasıta haline gelmiştir. 2011 yılı içinde de Birleşmiş Miletler, NATO, 

Avrupa Birliği ve diğer oluşumlar çerçevesinde yürütülen uluslararası faaliyetlere, millî 

çıkarlarımız doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde katılım sağlanmıştır. Barışı Destekleme ve 

Koruma Harekâtı kapsamında, Afganistan, Lübnan, Bosna-Hersek ve Kosova’da görev 

yapan birliklerimizde 2011 yılı içerisinde meydana gelen gelişmeler aşağıda sunulmuştur: 

 Afganistan ve NATO makamlarının talepleri doğrultusunda Türkiye, Kabil Bölge 

Komutanlığı Görevine 01 Kasım 2011’den itibaren bir yıl daha devam etme kararı almıştır. 

Kabil Bölge Komutanlığı bünyesinde; 1 eğitim grubu, 1 motorlu piyade taburu, 1 helikopter 

birliği ve 2 adet bölgesel imar ekibi bulunan Türkiye; Afgan Eğitim Kurumları ve Uluslararası 

Güvenlik Yardım Kuvveti Karargâhları da dâhil olmak üzere  toplam 1.646 personel ile 

Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekâtına katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
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 Lübnan’da yürütülen Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Harekâtına, 

İstihkâm İnşaat Bölüğü ile katkı sağlanmaya devam edilmiştir. İstihkâm İnşaat Bölüğünün 

görev süresinin, 05 Eylül 2011 tarihinden geçerli olmak üzere, bir yıl süreyle uzatılmasına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilmiştir. 

 Bosna-Hersek’te yürütülen ALTHEA Harekâtının geleceği konusunda çalışmalar 

sürmektedir. Türkiye bu Harekâta, Saraybosna’da konuşlu 1 motorlu piyade bölüğü, 2 

jandarma takımı, 8 adet irtibat ve izleme timi ve millî destek unsurları ile katkı sağlamaktadır. 

 Kosova Güvenliği (KFOR) Harekâtında, 

Caydırıcı Varlık Safhası Kademe-2 aşamasına, 28 

Şubat 2011 tarihinde geçilmiştir. Kosova Türk Temsil 

Heyeti Başkanlığı, yeni teşkilat yapısını, 01 Temmuz 

2011 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır. 

Türkiye, bu Harekâta 1 manevra bölüğü, Güney 

Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı, 6 adet irtibat 

ve izleme timi, eğitim birliği ve millî lojistik birliği 

unsurları ile katkıda bulunmaktadır. 
 

 
 (IV)  Lojistik Faaliyetleri  
 

 Lojistik Seferberlik Faaliyetleri 
   

  Lojistik Seferberlik; seferberlik ve savaş hâlleri ile bu hâllerin henüz ilan edilmediği 

ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve Buhran 

Dönemlerinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının araç, mal ve hizmet ihtiyaçlarını, bakanlıklar 

kanalıyla merkezî planlamayla veya mahallînden bölgesel planlamayla, ülke kaynaklarından 

karşılama faaliyetlerinin tümüdür. Bu faaliyetlere ilişkin planlar, yıl içerisinde icra edilen 

seminerlerde gözden geçirilmekte ve Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatlarında 

denenmektedir. 

 Bu kapsamda; 2011 yılında Lojistik Seferberlik 

Semineri icra edilmiş, seminerden elde edilen sonuçlar 

mevcut planlara ithal edilmiştir. Mevcut planlara uygun 

olarak icra edilen YILDIRIM-2011 Seferberlik 

Tatbikatında, tatbikatı icra eden birliğe tahsisli kamu 

kurum ve kuruluşlar ile özel nakliyat firmaları 

denenmiş, iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri 

başarıyla uygulanmıştır.  
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 (V)  Sivil-Asker İş Birliği Faaliyetleri  
 

 Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtının sivil potansiyel güç ile desteklenmesini 

sağlamak maksadıyla, tüm sivil kaynakların uyumlu ve dengeli bir biçimde kullanılması ve 

sivil kesimin gerektiğinde askerî güçten yararlandırılması için yürütülecek faaliyet giderleri, 

askerî ve sivil makamların merkezî ve mahallî seviyede yapacakları karşılıklı iş birliğine 

yönelik her türlü faaliyet giderleri, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyet 

giderleri, harekât icra edilen bölgenin idari, sosyal, kültürel, şehircilik,  eğitim, sağlık, tarım, 

hayvancılık vb. altyapısının güçlendirilmesi maksadıyla yürütülecek faaliyetlere ilişkin 

giderler, millî ve dinî bayramların kutlanması maksadıyla, harekât icra edilen bölgedeki 

yerli/yabancı sivil/askerî makamlar ile yerel halkın katılımıyla düzenlenecek kutlama ve 

törenlere ilişkin giderler Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları ödeneği ile 

karşılanmaktadır. Bu kapsamda; Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan’da icra edilen 

Sivil-Asker İşbirliği Faaliyetleri aşağıda sunulmuştur: 

 
İnşa Edilen ve Onarılan Sosyal ve Kültürel Tesisler 

 
 

Alaaddin Çocuk Yurdunun Bakım Onarımı Amina Fedai Lisesi Çoçuk Kreşi Bakım ve Onarımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afganistan’da İcra Edilen Bakım-Onarım ve İnşa Faaliyetleri 
 
 
 
 

41 

 
  

Samiyah İlkokulu Ana Sınıfları Bakım Onarımı Samiyah İlkokulu Ana Sınıfları Bakım Onarımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lübnan’da İcra Edilen Bakım-Onarım ve İnşa Faaliyetleri 
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Bosna-Hersek’te İcra Edilen Bakım-Onarım ve İnşa Faaliyetleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosova’da İcra Edilen Bakım-Onarım ve İnşa Faaliyetleri 
 
 

Yardıma Muhtaç İnsanlara Gıda, Giyecek ve İlaç Yardımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afganistan’da İcra Edilen Yardım Faaliyetleri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lübnan’da İcra Edilen Yardım Faaliyetleri 

Dragas Köyü Yol Bakım ve Onarım Faaliyeti 

Mostar Druga Gimnazija Lisesi Dil Laboratuarı 
Yapımı Vareş Çocuk Parkı Yapımı 

23 Nisan Anaokulu Bakım ve Onarımı 

Öğrencilere Malzeme Yardımı Mülteci Kampı Gıda Yardımı 

Ramazan Paketi Dağıtımı Huzurevine Tekerlekli Sandalye Yardımı 
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Bosna Hersek’te İcra Edilen Yardım Faaliyetleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosova’da İcra Edilen Yardım Faaliyetleri 
 
 

Eğitim Altyapısına Yönelik Yapılan Yardımlar 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afganistan’da Eğitim Altyapısına Yönelik Yapılan Yardımlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lübnan’da Eğitim Altyapısına Yönelik Yapılan Yardımlar 

Ramazan İftar Çadırı Engelli Vatandaşlara Sandalye Yardımı 

Ramazan Paketi Dağıtımı Ramazan Paketi Dağıtımı 

Tajwar Sultan Lisesi’ne Malzeme Yardımı Şehit Uzman Çavuş Mehmet BAYDUR Dershanesi 
İnşaası

Ramadiyah İlkokulu Açılış Töreni Qulayla İlköğretim Okulu Kırtasiye Yardımı
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Bosna-Hersek’te Eğitim Altyapısına Yönelik Yapılan Yardımlar 

Prozor İ.Ö.O.  Lisan Dershanesine Malzeme Alımı Saraybosna Meslek Lisesi 

 
 

 

23 Nisan Anaokulu Açılışı Türkçe Kursu Sertifika Töreni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosova’da Eğitim Altyapısına Yönelik Yapılan Yardımlar 
 

 
 

Sağlık Faaliyetleri 
 
  Kabil/Afganistan Atatürk Asker Hastanesi tarafından 2011 yılı içerisinde toplam 

31.599, Prizren/Kosova'da konuşlu Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından yapılan 

sağlık taramaları çerçevesinde ise 3.943 kişi (sünnet dâhil), Lübnan’da görev yapan Türk 

İs.İnş.Bl.K.lığı revirinde ve yapılan sağlık taramaları çerçevesinde 3.966 kişi muayene ve 

tedavi edilmiştir. 

 

Almasaken İlköğretim Okulu Sağlık Taraması Sağlık Taraması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sünnet Şöleni Dayr Qanun Okulu Sağlık Taraması
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Dini ve Resmî Bayramlarda Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Türkiye Kültür Gezisi 

 
  Yurt dışında bunan birliklerimiz tarafından 

Afganistan, Lübnan, Bosna-Hersek ve Kosova’da 

yürütülmekte olan Sivil-Asker İşbirliği Faaliyetleri 

çerçevesinde; düzenlenen çeşitli kurslarda ve 

okullarında başarılı olan öğrenciler içerisinden 

seçilenler ile okulları tarafından görevlendirilen 

öğretmenlere, 2011 yılında da “Türkiye Kültür Gezisi” 

düzenlenmiştir. Gezi gruplarına 5/10 günlük süre 

içerisinde; Ankara, Çanakkale ve İstanbul illerinde, 

Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mehmetçik Abidesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Antik 

Truva Kenti, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi ve turistik mekânlar gezdirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

19 Mayıs Gençlik Şöleni 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlaması 

Ramazan Bayramı Bayramlaşma 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni 
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 (VI) Şehit ve Malul Gazi Yakınlarına Yönelik Faaliyetler 

 
Özel Dershaneler Birliği Dershanelerine Yerleştirilen Şehit, Malul Gazi Personel Çocukları 
 

  TSK şehit personel çocuklarından, İlköğretim Okulu 8’inci sınıf ve lise son sınıfta 

okuyanlar, Özel Dershaneler Birliğine bağlı özel dershanelerden ücretsiz olarak istifade 

etmektedir. 

  İkamet ettiği bölgede Özel Dershaneler Birliği üyesi özel dershane bulunmayan şehit 

çocukları, kendi imkânlarıyla iaşe ve ikamet etmek şartıyla, hazırlık kursu almak istedikleri il 

ve ilçe belirterek başvuruda bulunabilmektedirler. 

  Başvurular Garnizon Komutanlıklarınca tespit edilerek her yıl Temmuz ayı başında 

ilgili Kuvvet Komutanlığına bildirilmektedir. Özel Dershanelere yerleştirilen şehit/malul gazi 

çocuğu miktarı aşağıda sunulmuştur: 

ŞEHİT PERSONEL ÇOCUĞU MALUL GAZİ PERSONEL ÇOCUĞU 
EĞİTİM 

/ÖĞRETİM 
YILI 

LİSE 3. 
SINIF 

LİSE 
MEZUNU 

İ.Ö.O. 
6.,7.,8. 
SINIF 

TOPLAM LİSE 3. 
SINIF 

LİSE 
MEZUNU 

İ.Ö.O. 
6.,7.,8. 
SINIF 

TOPLAM 

TOPLAM 

2000-2011 110 86 185 381 33 21 272 326 707 

2011-2012 18 31 14 63 0 0 62 62 62 

GENEL 
TOPLAM 128 117 199 444 33 21 334 388 769 

 
 
TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi İşlemleri 

 
  Balıkesir İli Ayvalık İlçesinde bulunan TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon 

Merkezi, şehit, malul gazi ailelerine (eş, çocuk, anne, baba) 12 ay boyunca tatil imkânı 

sunmaktadır. Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş, çocuk, anne, baba)           

gidiş-dönüş yol paraları (otobüs/tren bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası 

belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) 

TSK Mehmetçik Vakfı Bütçesinden, Rehabilitasyon Merkez Komutanlığınca karşılandığından, 

tesisten yararlanan şehit, malul gazi ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkânı sunulmaktadır. 

 

Silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli 

vatandaşların, bu hizmeti sembolik olarak yerine 

getirebilmelerini sağlamak ve onlara bu gururu 

yaşatmak maksadıyla, 12 Mayıs 2011 tarihinde 

Temsili Askerlik Uygulaması icra edilmiştir. 
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    (c) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ve Bağlı Birlikleri tarafından; icra edilen 

tatbikatlar ve sivil-asker iş birliği faaliyetleri aşağıda sunulmuştur: 
 

(I) İcra Edilen Tatbikatlar  
 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen harekât faaliyetleri kapsamında, 

2011 yılı eğitim döneminde planlı eğitim, tatbikat ve özel görevlere ait her türlü planlama, 

uygulama ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

bağlısı deniz ve deniz hava unsurları, NATO, Barış İçin Ortaklık, Davet ve Özel (ikili, üçlü) 

Tatbikatlar ile Çokuluslu Harekât kapsamında, SNMG2, SNMCMG2, Barışı Destekleme ve 

Koruma Harekâtları görevlerinin yanı sıra diğer özel görevlere, iştirak etmiştir. Bahse konu 

görevlere ilişkin liste aşağıda sunulmuştur: 
 

• Millî Tatbikatlar:  

 POYRAZ-1/2011 Tatbikatı, Karadeniz’de,  

 DENİZ YILDIZI-2011 Tatbikatı, Karadeniz’de,   

 POYRAZ-2/2011 Tatbikatı, Ege Denizi’nde,  

 DENİZ KURDU-2011 Tatbikatı, Marmara 

Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de, 

 İMBAT-2011 Tatbikatı, 

 SONBAHAR-2011 Tatbikatı, 

 Deniz Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer  (KBRN) Tatbikatı, icra edilmiştir.  

  Tatbikat kapsamında icra edilen eğitimler sonrasında, birlik ve gemiler çeşitli liman 

ziyaretleri gerçekleştirmişlerdir. 

• NATO Tatbikatları:  

 PROUD MANTA-2011 Tatbikatı, Akdeniz’de, 

 BOLD MONARCH-2011 (DYNAMIC MONARCH) Tatbikatı, Akdeniz’de, 

 BRILLIANT MIDAS-2011 (JOINT WARRIOR-212)Tatbikatı, Atlantik Okyanusu’nda, 

 MCG-8 Deniz EH Denemeleri-2011, Antalya Körfezi’ne istinaden,  

 STEADFAST INDICATOR-2011 Tatbikatı,  
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 DYNAMIC MOVE-2011 (BOLD MOVE) Tatbikatı,  

 MULTINATIONAL NCAGS-2011 Tatbikatı, icra edilmiştir.  

 
• Davet Tatbikatları:  

 PHOENİX EXPRESS-2011 Tatbikatı,  

 SEA BREEZE-2011 Tatbikatı 

Karadeniz’de,  

 BREEZE-2011 Tatbikatı, Karadeniz’de, 

 SANDY BEACH-2011 Tatbikatı, 

Almanya’da, 

 NUSRET-2011 Tatbikatı, Ege Denizi (Saros Körfezi)’nde, 

 AMAN-2011 Tatbikatı, Karaçi/Pakistan’da, 

 MARE APERTO-2011 Tatbikatı, Akdeniz’de, 

 IT MINEX-2011 Tatbikatı, Akdeniz’de, 

 FLOATEX-2011 Tatbikatı, Kuzey Denizi’nde, 

 NORTHERN COAST-2011 Tatbikatı, Kuzey Denizi’nde, 

 ARIADNE-2011 Tatbikatı, Ege Denizi’nde, icra edilmiştir. 

 
• Özel Tatbikatlar:  

 Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS Eğitim 

Tatbikatı-2011,  

 Türkiye-KKTC İkili SAT/Özel Harekât Timleri 

Müş.Eğt./Tatbikatı-2011, 

 Dostluk Denizi (Bahr-el Muhabbe)-2011 

Tatbikatı, Doğu Akdeniz’de, 

 KBRN Savunma Eğitimi, Norveç’te, icra 
edilmiştir. 
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• NATO Daimi Mukabele Kuvveti Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Faaliyeti, icra 

edilmiştir.  

28 Kasım 2011 tarihinden itibaren görevi devralan TCG GİRESUN’un görev süresi 15 

Haziran 2012 tarihinde sona erecektir. 

 
• NATO Daimi MKT Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) Faaliyeti, icra edilmiştir. 

 
• Deniz Güvenlik Faaliyetleri:  

 Deniz Haydutluğu ile Mücadele Faaliyetleri (Bakanlar Kurulu Kararı 

kapsamında),  

Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Aden 

Körfezinden yıllık ortalama 25.000 adet 

ticari gemi geçiş yapmakta, bu geçişler 

dünya ticaretinin yüzde 14’üne ve dünya 

petrol ihracatının yüzde 26’sına karşılık 

gelmektedir. Bölgeden geçen Türk ticaret 

gemilerinin sayısı aylık olarak 30 

civarındadır.  

Ticari trafiğin yoğun olduğu Somali 

açıkları ve Aden Körfezi’nde Ocak 

2008’den itibaren artan deniz haydutluğu 

faaliyetleri ile mücadele etmek 

maksadıyla, Görev Kuvveti-151 (CTF-

151)’e Türk Deniz Kuvvetleri 1 fırkateyn 

ile iştirak etmektedir. 

 Türk Deniz Görev Grubu Faaliyetleri,  

Cumhuriyet tarihimizde 2’nci defa 

oluşturulan “Türk Deniz Görev Grubu” 2011 yılı 

aktivasyonunda TCG BARBAROS, TCG 

GELİBOLU, TCG GEMLİK ile TCG YB.KUDRET 

GÜNGÖR, iki adet SEA HAWK ve bir adet AB-212 

helikopterleri ile Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı 

Savunma (SAS) ve dalgıç personelinden oluşan 

“Sualtı Görev Timi” görev yapmıştır. 
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Türk Deniz Görev Grubu, 02 Haziran 2011 

tarihinde Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap 

Denizi ve mücavir bölgelerde icra edeceği deniz 

haydutluğu ile mücadele harekâtı ve bölge ülkeleri 

ile gerçekleştireceği eğitim ve liman ziyaretleri 

maksadıyla Süveyş Kanal geçişini tamamlayarak 

harekât sahasına intikal etmiştir. 

 Karadeniz Uyumu Harekâtı Faaliyetleri,  

 Akdeniz Kalkanı Harekâtı (AKH) Faaliyetleri,  

 NATO Birleşik Koruyucu Harekâtı (Libya), 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 1970 ve 1971 sayılı karara 

istinaden, Libya’da yaşanan gelişmeler çerçevesinde 23 Mart 2011 tarihinden itibaren NATO 

komutası altında düzenlenen harekâta fırkateynler, denizaltılar ve akaryakıt gemileri iştirak 

etmiştir. Harekât kapsamında, karakol görevinin yanı sıra yardım ve tahliye harekâtları da 

icra edilmiştir. 

Ayrıca, TCG PREVEZE, harekât kapsamında 

icra ettiği 32 günlük dalış ile, Türk Denizaltıcılık tarihinin 

son zamanlardaki en uzun süreli kesintisiz dalışını 

gerçekleştirerek tarihteki yerini almıştır. 

 Doğu Akdeniz Özel Görevi Faaliyetleri, 
icra edilmiştir. 

 Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu 

(BLACKSEAFOR)’nun kuruluşunun 10’uncu yıl dönümü münasebetiyle Türkiye’nin ev 

sahipliğinde 7-8 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

 

• İnsani Yardım Faaliyetleri: Libya Tahliye Harekâtı Faaliyetleri, icra edilmiştir. 

Libya’daki iç istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar 

nedeniyle can güvenliği kalmayan vatandaşlarımızın 

tahliye edilmesi maksadıyla 21 Şubat 2011 tarihinde 

başlatılan ve Akdeniz’in yarısına yakın bir 

coğrafyada, askerî ve sivil toplam 12 geminin iştiraki 

ile icra edilen Libya Tahliye Harekâtına, Donanma 

Komutanlığı unsurları tarafından aktif olarak destek 

sağlanmıştır.  
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Türkiye Cumhuriyetinin icra ettiği en büyük tahliye harekâtına, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı olarak ağır deniz ve hava koşullarına rağmen çok kısa sürede reaksiyon 

gösterilmiş ve harekâta kesintisiz destek sağlanmıştır. 

• 18 Mart 2011 tarihinde Çanakkale 

Deniz Zaferi’nin 96’ncı yıl dönümü, Gölcük, 

Çanakkale başta olmak üzere, tüm Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Birliklerinde törenlerle 

kutlanmıştır. Törenler kapsamında Çanakkale 

Boğazı’nda denizde resmi geçit töreni icra 

edilmiştir. 

• 27 Eylül 2011 tarihinde Preveze Deniz 

Zaferi’nin 473’üncü yıl dönümü ve Deniz 

Kuvvetleri Günü münasebetiyle Gölcük ve Erdek 

Bölgesinde kutlama törenleri icra edilmiştir. 

 

 
 
 

(II) Sivil-Asker İş Birliği Faaliyetleri 
 

  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli 

illerindeki okullarda konferanslar vererek, Deniz Lisesi 

öğrenci alımlarının tanıtımı yapılmıştır. Tanıtımlar 

süresince 828 okuldan 22.924 öğrenciye ulaşılmıştır. 

 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve 

Balıkesir illerindeki okullarda konferanslar verilerek, 

Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek 

Yüksekokulu öğrenci alımlarının tanıtımı yapılmıştır. 

Tanıtımlar süresince 417 okuldan 19.611 öğrenciye 

ulaşılmıştır. 

 Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Yüksekokulları ve diğer ilk ve orta 

dereceli okullardan öğrencilerin, Donanma Komutanlığı Bağlısı gemileri ziyareti sağlanmış, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ve deniz okullarını, tanıtıcı konferanslar verilmiştir.   

 “Sivil-Asker İş Birliği Faaliyetleri” kapsamında, çeşitli ilköğretim okullarında, 2011 

yılında bayrak törenleri ve bando konserleri düzenlenmiştir. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli sağlık personeli tarafından, çeşitli il ve 

ilçelerdeki okullarda, öğrenciler sağlık taramasından geçirilmiştir.  
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 Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anneler Günü’nde, 19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Zafer Haftası’nda, Gaziler Günü’nde, Ramazan Bayramı’nda, 

Kurban Bayramı’nda, Çanakkale Deniz Zaferi ve TSK Şehitleri Anma Günü’nde, şehit ve gazi 

aileleri ziyaret edilerek, birliklere davet edilmiş ve ağırlanmışlardır. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

emrine tertipli erbaş-erlerin moral 

motivasyonunu artırmak maksadıyla kültür 

geziler düzenlenmiş, tiyatro oyunları 

izlettirilmiş, saraylar ve müzeler gezdirilmiş, 

çeşitli yarışmalar ve münazara yarışmaları 

düzenlenmiştir. 

 Er Meslek Edindirme Kursları 

kapsamında, yurt genelinde Halk Eğitim ve 

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile kurulan koordine ile erbaş-erlere; bilgisayar, daktilo, 

erkek berberliği, süt sığırcılığı, kalorifer ateşçiliği, metal işleri (kaynakçılık), doğalgaz 

tesisatçılığı, meyve budama ve doğalgaz ateşçiliği kursları/eğitimleri verilmiştir.   

 Silahaltına alınmaları mümkün olmayan 

engelli vatandaşların, bu hizmeti sembolik olarak yerine 

getirebilmelerini sağlamak ve onlara bu gururu 

yaşatmak maksadıyla 10-16 Mayıs (Sakatlar Haftası) 

tarihleri arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bağlısı 

12 birlikte, 259 engelli vatandaşımızın katılımıyla 10-16 

Mayıs 2011 tarihleri arasında "Temsili Askerlik 

Uygulaması" icra edilmiştir. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlenmiştir 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, 

binlerce fidan dikilmiştir. 

 Gönüllülük esasına dayalı olarak, kan bağışı yapılmıştır. 
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    (ç) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ve Bağlı Birlikleri tarafından; icra edilen 

tatbikatlar, sivil-asker iş birliği faaliyetleri ve diğer faaliyetleri aşağıda sunulmuştur: 
 

(I) İcra Edilen Tatbikatlar 
 

• TLP Eğitimi, Albacete Hava 

Üssü/İSPANYA’da, 

• NATO Tiger Meet Tatbikatı, 

Cambrai/FRANSA’da, 

• Brilliant Arrow Tatbikatı, 

Wittmund Hava Üssü/ALMANYA’da, 

• Embow Elektronik Harp 

Denemeleri, Cazaux/FRANSA’da, 

• Steadfast Noon Tatbikatı, Volkel 

Hava Üssü/HOLLANDA’da, 

• Falcon Air Meet Tatbikatı, Muwaffaq SALTI Hava Üssü Azraq /ÜRDÜN’de, icra 

edilmiştir. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığının 

göz bebeği olan Türk Yıldızları, yurt içinde 

ve yurt dışında hava gösterilerini başarıyla 

icra etmiştir. 

• BAE, Zeltweg/AVUSTURYA, 

Koksijde/BELÇİKA ve Ostrava/ÇEK 

CUMHURİYETİ’nde, Türk Yıldızları 

Gösterisi, 

• KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı 

Kutlaması kapsamında, Lefkoşa ve 

Girne’de Türk Yıldızları Gösterisi, 

• Luxeil/FRANSA, Fairford/İNGİLTERE, Leeuwarden/HOLLANDA ve Kleine 

Brogel/BELÇİKA’da, Solo Türk Gösterisi, 

• Konya’da, millî unsurların katılımı ile icra edilen Anadolu Kartalı-11/1 Eğitimi, 

• Konya’da, millî ve yabancı unsurların (ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Ürdün, 

Almanya, Avustralya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, Kırgızistan, Kore 

Cumhuriyeti, Rusya, Şili ve NATO) katılımı ile Anadolu Kartalı-11/2 Eğitimi, icra edilmiştir. 

• Sigonella/İTALYA’da, Libya Silah Ambargosu Harekâtına katılım sağlanmıştır. 
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(II) Diğer Faaliyetleri 
 

• Türkiye Hava Gösterisi-2011; katılımcı ülke, tim, uçak ve izleyici sayısının yanı sıra 

organizasyonun büyüklüğü ile de dünya havacılık tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en 

önemli gösteriler arasında yerini almıştır.  

 Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü Yıl Kutlamaları kapsamında 2’nci Ana Jet Üs 

K.lığında düzenlenen uluslararası gösteride; dünyanın en gözde timlerinden Türk Yıldızları ve 

F-16 Solo Türk’ün yanı sıra 20 ülkeden gösteri ekipleri ile 148 uçak sahne almıştır. Dünyanın 

sayılı hava güçleri arasında seçkin bir yere sahip olan Türk Hava Kuvvetleri, iki gün süren 

“Türkiye Hava Gösterisi-2011” ile; 100’üncü Yıl gurur ve onurunu, başta gücünü aldığı Türk 

Milleti olmak üzere tüm dünya ile paylaşmıştır. 

Gösterinin ilk gününde izleyici sayısı 98 bine, ikinci günde ise 148 bin kişiye 

ulaşmıştır. İki gün süren gösteriyi, yaklaşık 246 bin kişi bizzat üsse gelerek izlemiştir. 2’nci 

Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen gösterinin ilk gününde gösteriyi, Türkiye’de ilk kez 

düzenlenen Dünya Hava Kuvvetleri Komutanları Konferansı’na katılan 63 ülkenin Hava 

Kuvvetleri Komutanları da izlemiştir. 
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• 100’üncü Yıl Etkinlikleri kapsamında 15 

Nisan 2011’de Ankara'da yapılan tanıtım gösterisi ile 

ilk defa milleti ile buluşan Solo Türk, 4-5 Haziran’da 

İzmir’de yapılan hava gösterisi ile dünya sahnesine 

başarı ile çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde de 

Solo Türk, dünyanın çeşitli yerlerinde gösterilerini 

başarıyla icra etmiştir. Çağıyla yarışan Türk Hava 

Kuvvetleri, Solo Türk’ü, gücünü aldığı Türk milletine 

hediye etmiştir.  

 

• TÜBİTAK Proje Yarışmasına bu yıl Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji (2), 

Tarih, Coğrafya bilim alanlarında toplam 10 proje ile başvuru yapılmış ve bu başvurular 

arasından 8 tanesi sergilenmek üzere kabul edilmiştir. Toplam 262 proje başvurusu 

arasından kabul edilen 67 projenin 8’i (%12’si) Işıklar Askerî Hava Lisesi’ne aittir. 

 

• IDEF-2011 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılış töreni 10 Mayıs 2011’de 

İstanbul’da icra edilmiştir. IDEF-2011’de özel olarak hazırlanan “Türk Hava Kuvvetleri 

100’üncü Yıl Standı” ile yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçmişten geleceğe uzanan 

vizyonunu, tüm katılımcı ve ziyaretçilerle paylaşmıştır. 

 
 

(III) Sivil-Asker İş Birliği Faaliyetleri 
 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer 

alan birlik ve kurumlar tarafından Sivil-Asker İş Birliği 

Faaliyetleri kapsamında, çok sayıda okulun bakım ve 

onarımı gerçekleştirilmiştir. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Sivil-

Asker İş Birliği Faaliyetleri kapsamında birçok okulda 

giysi ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılmış, muhtaç 

öğrencilere burs verilmiştir.  

• Ekonomik nedenlerle dershaneye gidemeyen 

yoksul aile çocuklarına yönelik YGS (Yüksek Öğretim 

Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 

kursları da verilmektedir. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından çeşitli yörelerde ücretsiz sağlık 

taramaları yapılmış ve ayrıca kan bağışı kampanyaları ile personelin kan vermesi temin 

edilmiştir.  
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• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde Doğal Afet Yardım 

(DAFYAR) Harekâtı Tatbikatları gerçekleştirilmiştir. 

• 19 Mayıs 2011 tarihindeki Simav depreminde halkın iskânı için çadır kent 

kurulmuştur. 

• Silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu hizmeti sembolik 

olarak yerine getirebilmelerini sağlamak ve onlara bu gururu yaşatmak maksadıyla, Temsili 

Askerlik Uygulaması yaptırılmıştır. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem 

verilmektedir. Bu kapsam da, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin katkılarıyla 

binlerce fidan dikilmiştir. 

• Halkımıza havacılık sevgisini aşılamak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tanıtmak 

amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.  

• Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, bulundukları 

garnizonlardaki şehit ve gazi aileleri için yemekli organizasyonlar ve ramazan ayında iftar 

yemekleri düzenlenmiştir. 

• Şehit ve gazilerimizin hatıralarını yüceltmek ve 

onlara sahip çıkmak maksadıyla aile fertlerine ve Türkiye 

Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’ne ziyaretler 

gerçekleştirilmiştir. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli 

garnizonlardaki şehitliklerin bakım ve onarımları 

yapılmaktadır. 

 

• Şehit ve Gazi çocuklarının akademik 

durumlarının takibi için okullara gidilerek öğrenim 

durumları takip edilmektedir. 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 

çeşitli garnizonlardaki huzurevleri,  Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı çocuk yuvaları ve 

yetiştirme yurtları ziyaret edilmiştir. 
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 (6) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 
   a. MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

  

 Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı; 1325 sayılı “Millî Savunma 

Bakanlığının Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Kanun”, “Teftiş Hizmetleri Yönergesi” ve 

“Denetleme ve Değerlendirme Yönergesi”nden aldığı yetki ile aynı zamanda üst yönetici olan 

Millî Savunma Bakanı ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı adına; inceleme, teftiş ve 

denetleme görevlerini icra etmektedir. 

 Teftiş Dairesi Başkanlığının inceleme, teftiş ve denetleme olmak üzere üç ana görevi 

bulunmaktadır.  

 

(1) İnceleme Görevi:  
 

 Teftiş Dairesi Başkanlığı; İnceleme Şubesi 

Müdürlüğü vasıtasıyla, Millî Savunma Bakanlığına ulaşan 

ihbar ve şikâyetler üzerine, Millî Savunma Bakanı veya Millî 

Savunma Bakanlığı Müsteşarının emri doğrultusunda, 

inceleme müfettişi görevlendirerek inceleme görevini icra 

etmekte ve sonucunu Millî Savunma Bakanı veya Millî 

Savunma Bakanlığı Müsteşarına arz ederek, alacağı emirler 

doğrultusunda ilgili makamlarca işlem yapılmasını 

sağlamaktadır. 
 

 

(2)  Teftiş Görevi:  
 

 Teftiş Dairesi Başkanlığı; Teftiş Heyeti 

Başkanlığı vasıtasıyla, “Teftiş Hizmetleri Yönergesi”nde 

belirtilen esaslar dâhilinde, Millî Savunma Bakanı adına, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı hariç olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı 

ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki saymanlıklar, 

ihale komisyonları, muayene ve kabul komisyonları, 

kantinler, orduevleri, sosyal tesisler, özel eğitim 

merkezleri, döner sermayeler ve diğer birimler ile Millî Savunma Bakanlığınca gerekli görülen 

birlik, karargâh, kurum ve kuruluşların, yıllık hesap ve işlemleri ile bütçe uygulamasına ait 

işlemlerinin hesap ve durum teftişi görevini icra etmektedir. 
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 (3) Denetleme Görevi:  
 

 Teftiş Dairesi Başkanlığı; Denetleme ve 

Değerlendirme Heyeti Başkanlığı vasıtasıyla, “Millî 

Savunma Bakanlığı Denetleme ve Değerlendirme 

Yönergesi”nde belirtilen esaslar dâhilinde, Millî 

Savunma Bakanlığına bağlı komutanlık ve daire 

başkanlıkları ile bu daire başkanlıklarına bağlı birlik, 

karargâh, kurum ve kuruluşların, genel, karma, teknik, 

özel, ani ve nokta denetleme görevlerini icra 

etmektedir. 

 
   b.  TSK’DA İÇ KONTROL SİSTEMİ  

 
 İç Kontrol Sistemi 
 

 İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 

mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, 

muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi 

ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere; idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller 

bütünüdür. 

 

 

 TSK’da İç Kontrol Sisteminin Yapısı ve İşleyişi 
 
 TSK’da Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi; Harcama 

Birimleri, Muhasebe Birimleri, MSB Maliye Dairesi 

Başkanlığı (Mali Hizmetler Birimi) ile Ön Mali Kontrol, İç 

Denetim Birimi ve her ne kadar 5018 sayılı Kanun’da yer 

almasa da kendi özel mevzuatına göre faaliyet gösteren 

Teftiş Dairesi Başkanlığı ile Denetleme ve Değerlendirme 

Heyet Başkanlığından oluşur. TSK İç Kontrol Sistemi, 

şematik olarak aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 58 



           b.     İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER                                                                    : 

2.
   

G
EN

EL
 B
İL

G
İL

ER
 

 
İç Kontrol Sistemi 

59 

HİZMETE ÖZEL 30
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Üst Yönetici 

 

 Mali 
Hizmetler 

Birimi
(MSB Mly.D.

Bşk.lığı)

 

 

Harcama Sonrası
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 TSK İç Kontrol Sistemi İçinde Mali Hizmetler Biriminin İşlevi ve Bu Kapsamda 
Yürütülen Çalışmalar  
 

  Yıllık İç Kontrol Değerlendirme Toplantıları 
 

 Mali Hizmetler Biriminin 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu”nun 60’ıncı maddesinde sayılan görevleri arasında 

yer alan “İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak” 

hükmü kapsamında, 31 Aralık 2005 tarihli, 26040 (3’üncü Mükerrer) 

sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Usul ve Esaslar’ın 6/e ve 8’inci maddelerinde belirtilen; 

“İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate 

alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulur ve gerekli önlemler alınır.” hükmüne 

istinaden 19 Ocak 2011 tarihinde TSK İç Kontrol Sistemi Yıllık Değerlendirme Toplantısı icra 

edilmiştir. 

 
  İç Kontrol Sistemi Semineri 

 
 İç kontrol sisteminin tanımı, amacı, nitelikleri ve unsurları dikkate alındığında; 5018 

sayılı Kanun’un bütün hükümleriyle yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 yılından bugüne kadar 

elde edilen tecrübeler ve uygulama sonuçları, TSK bünyesinde yer alan çeşitli kademelerdeki 

denetleme başkanlıkları ve benzeri birimler ile MSB Teftiş Dairesi Başkanlığının da iç kontrol 

sistemi içerisinde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 
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 Diğer taraftan, 6085 sayılı “Sayıştay Kanunu”na göre yapılacak denetimlere, idarelerin 

iç kontrol sistemlerinin incelenmesiyle başlanacak olması ve bu denetimlerde “iç kontrollerin 

güvenilir olduğu kanaatine varılmasının iç kontrollerden yeterli güvence elde edildiği, aksinin 

ise kurumda kontrol riski bulunduğu anlamı taşıması” ve bu bulgunun Sayıştay tarafından 

gerçekleştirilecek tüm denetim sürecine etki edecek olması, iç kontrol sisteminin bazı yönleri 

ile gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.  

 Bu bağlamda Millî Savunma Bakanlığında 25-26 Ekim 2011 

tarihlerinde, sistem içerisinde yer alan tüm denetleme, iç denetim, 

kontrol ve teftiş birimleri arasındaki görev dağılımı, koordinasyon ve 

raporlama kurgusunun gözden geçirilmesi, mükerrer denetlenen 

alanlar ile hiç denetlenmeyen alanların belirlenmesi; denetleme, iç 

denetim ve teftişlerin iç kontrol ve iç denetim standartları ile uyumlu 

bir şekilde planlanması ve icrası ile ihtiyaç duyulması halinde sistem 

içinde yer alan birimlerin yeniden yapılanması konularının ele 

alındığı, “İç Kontrol Sistemi Semineri” icra edilmiştir. 

 Seminerin ilk günündeki sabah oturumuna Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 

temsilcileri iştirak etmiş, ayrıca seminere Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları 

temsilcileri ile Millî Savunma Bakanlığından Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Daire 

Başkanları ve ilgili personel katılmıştır. 

  Seminerde ele alınan hususlar ile tüm bu hususların üçüncül mevzuata aktarılması 

için yapılması gerekenler belirlenmiş ve Seminer Sonuç Raporu ile ilgili birimlere 

gönderilmiştir. 

 

 Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Tutulacak Mali Karar ve 
İşlemlere İlişkin Yıllık Değerlendirme Toplantısı 
 
 İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 

27’nci maddesi gereğince, bu Usul ve Esaslarda belirtilenler 

haricinde Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi 

tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik merkez 

teşkilatında her yıl bir değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. 
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 2011 Mali Yılında da MSB Maliye Dairesi Başkanlığı 

koordinatörlüğünde merkez teşkilatı birimleri temsilcilerinin 

katılımıyla 21 Kasım 2011 tarihinde bu maksatla bir toplantı 

yapılmıştır. Toplantıda tutarı Usul ve Esasların 17’nci maddesinde belirtilen miktarları geçen 

sözleşmelere ait Ödeme Emri Belgeleri ve Muhasebe İşlem Fişlerinin Maliye Dairesi 

Başkanlığının ön mali kontrolüne tabi tutulması ve bunun esaslarının nasıl yapılacağına dair 

kararlar alınmış ve alınan bu kararlar 25 Kasım 2011 tarihli Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe 

konmuştur. 
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 TSK İç Kontrol Sistemi İçinde Harcama Birimlerinin İşlevi 

 
 TSK’da harcama birimleri, kendisine ödenek tahsis 

edilen ve harcama yetkisi bulunan birlik ve kurumlardır. 

Harcama biriminin komutan veya kurum amiri, harcama 

yetkilisidir. 

 Harcama birimlerinde İç Kontrol Sisteminin 

unsurları, harcama yetkilisi ile Süreç Kontrolü ve Ön Mali 

Kontrol yapan gerçekleştirme görevlileridir.  

Bu anlamda, harcama yetkilisine, kendi görev ve 

yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere 

ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiştir. Kontrol görevini yerine 

getirecek olanlar ise harcama süreci içinde yer alan gerçekleştirme görevlileridir. 

Harcama birimlerinde ön mali kontrol kapsamında süreç kontrolü yapılır. Süreç 

kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve 

uygulanır. Harcama birimlerinde “Ödeme Emri Belgesini” düzenlemekle görevlendirilen 

gerçekleştirme görevlileri, Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler üzerinde Ön Mali Kontrol 

yaparlar.  

 
 TSK İç Kontrol Sistemi İçinde Muhasebe Birimlerinin İşlevi 
 
 Sisteme “İç Kontrol” adının verilmesinin asıl nedeni, 

idarenin kendi iç bünyesindeki çeşitli birimler tarafından 

yapılan kontrol ve denetimler bütününden oluşan bir sistem 

hedeflenmesinden kaynaklanmaktadır.  

 Ancak, İç Kontrol Sistemi içinde yer alan Muhasebe 

Birimleri, Millî Savunma Bakanlığının da içinde olduğu Genel 

Bütçeye dâhil idarelerde Maliye Bakanlığına bağlıdır. 

Kanun’un 2 sayılı Cetvelinde yer alan idarelerde ise 

Muhasebe Birimleri de bu idarelerin bünyesi içinde yer 

almaktadır. 

 Dolayısıyla, İç Kontrol Sistemi ile idarenin kendi iç 

bünyesindeki kontrol mekanizmaları ifade edilmekle birlikte, şu an için Muhasebe Birimleri, 

Maliye Bakanlığına bağlı olmaları sebebiyle sistemin istisnası olarak kabul edilmektedir. 

 Muhasebe Birimleri, TSK Birlik ve Kurumlarına ait kışla içlerinde Merkez Saymanlığı, 

Nakit Saymanlığı, Ordu Defterdarlığı gibi isimlerle faaliyetlerini yürütebildikleri gibi; Maliye 

Bakanlığının il veya ilçe teşkilatlarına bağlı olarak Muhasebe Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü 

isimleriyle de kontrol faaliyetinde bulunabilmektedir.  
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 Muhasebe yetkilileri; Ödeme Emri Belgesi 

ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin 

belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak 

kaydedilmesinden, raporlanmasından, 

muhafazasından ve denetime hazır halde 

bulundurulmasından sorumludur. 

 İç Kontrol Sistemi içindeki kontrol 

sorumluluğu anlamında, muhasebe yetkilileri 

ödeme aşamasında, Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler üzerinde; 

• Yetkililerin imzasını, 

• Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, 

• Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

• Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. 

 

 TSK İç Kontrol Sistemi İçinde İç Denetim Biriminin İşlevi 
 
 İç denetim, idarenin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla yürütülen; bağımsız, nesnel 

güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.  

 Bu faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile 

mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, 

sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

 İç Kontrol Sistemi içinde faaliyetlerini Bakana bağlı olarak yürüten İç Denetçiler, 

Kanun’la belirlenmiş olan aşağıdaki görevleri yerine getirirler:  

• Nesnel risk analizlerine dayanarak; birlik, kurum ve diğer TSK teşkillerinin yönetim 

ve kontrol yapılarını değerlendirmek,  

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak, 

• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,  

• İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,  
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• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini 

yapma

iyileştirmelere yönelik 

önerile

sırasında veya denetim sonuçlarına göre 

soruştu

 

      SB İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 

MSB İç Denetim Birimi Başkanlığı, 12 Ekim 2006 tarihinde kadrosunun 

onayla

011 Yılında İcra Edilen Denetim Faaliyetleri aşağıda sunulmuştur: 

Hizmet d

an sistem denetimleri ile anılan daire başkanlıklarının iç kontrollerine 

tirilerek, inceleme 

raporu oluş

t inceleme raporu 

oluştur r

lerinin yanı sıra İç Denetim Birimi 

Başkan ın

Teftiş Hizmetleri Seminerine katılım sağlanmış, 

lmüş, 

tim Birimi Başkanları 

Çalıştayına

lerine brifing verilmiş, 

de icra edilen İç Kontrol Seminerine 

katılım sağlanmış, 

k ve bu konularda önerilerde bulunmak, 

• Denetim sonuçları çerçevesinde 

rde bulunmak, 

• Denetim 

rma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili 

idarenin en üst amirine bildirmek. 

M
 

nmasıyla kurularak, iç denetçi eğitimlerinin ve kuruluş faaliyetlerini tamamlamayı 

müteakip 2008 yılında denetim faaliyetlerine başlamıştır. 
 

2
 

• Askeralma Dairesi Başkanlığı, Cari Mal ve 

 Te arik Dairesi Başkanlığı ve Modernizasyon Mal 

ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı, iç denetime (sistem 

denetimine) tabi tutulmuş, bu denetimlere ait raporlar, Üst 

Yöneticiye sunulmuş ve denetlenen birimlere 

gönderilmiştir. 

 Uygulan

odaklanılmış, iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliği değerlendirilmiştir. 

• Dönem içerisinde 3 adet yazılı danışmanlık görevi yerine ge

turulmuş ve söz konusu raporlar ilgili makamlara sunulmuştur. 

• Dönem içerisinde araştırma ve inceleme konularında 8 ade

ula ak, İç Denetim Birimi Başkanlığına sunulmuştur. 

• Dönem içerisinde denetim ve danışmanlık görev

lığ ın faaliyetleri ve performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

kapsamında; 

 

 İç Denetçi Atamaları Komisyon Çalışması yürütü

 İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) İç Dene

 katılım sağlanmış, 

 Sayıştay denetçi

 Maliye Dairesi Başkanlığı koordinesin
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 İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

luşturma Çalıştayı yapılmış, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 13 Aralık 2011 

tarihinde ya

im Yönergesi” hazırlanarak 24 Kasım 2011 tarihinde yayımlanmış, 

Yılı Risk Analiz Çalıştayı yerine 

getirilmiş, 

lanı oluşturulmuş, 

katılımı ile yapılmış, 2012-2014 Yılı İç Denetim Planı revize 

edilmiş ve 

 
eftiş Dairesi Başkanlığı ve Diğer Denetleme 

Değerlendirme Başkanlıklarının İşlevi 

e bağlı olarak 

görev y

sinde faaliyetlerini sürdüren 

Başkanlıklarının kontrol ve denetim faaliyetlerinin, işlem 

sonras

larak 

yararla

ali Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 
 
 Millî Savunma Bakanlığında mali karar ve işlemlerin; bütçesi, bütçe tertibi ve 

ılabilir ödenek  

 diğ

 

 MSB

O

yımlanmış, 

 Eğitim planlaması çalışmaları yürütülmüş, 

 “İç Denet

 İç Denetim Birimi Başkanlığının 2011 

 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında iç değerlendirme yapılmış 

ve Eylem P

 İç Denetim Birimi Başkanlığının 2011 Yılı Plan ve Program Hazırlama 

Çalıştayı tüm iç denetçilerin 

2012 Yılı İç Denetim Programı oluşturularak ilgili üst düzey yöneticilere sunulmuş,  

 İDKK tarafından düzenlenen Kamu Sektöründe “İç Denetim ve Dış Denetim 

İşbirliği Konferansı”na katılım sağlanmıştır. 

 TSK İç Kontrol Sistemi İçinde T

 
Kanun’un İç Kontrol Sisteminin tanıtıldığı 5’inci 

ısmına, idarelerin Teftiş Daireleri ve bu dairelerk

apan Teftiş Kurullarının dâhil edilmediği görülmektedir. 

Ancak, yapısı ve işlevi dikkate alındığında; MSB Teftiş Dairesi 

Başkanlığının İç Kontrol Sistemi kapsamında yer alması 

gerektiği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan, çeşitli seviyedeki komutanlıkların bünye

Denetleme ve Değerlendirme 

ı bazı idari ve mali konuları kapsadığı dikkate alındığında; bunların da belirli ölçülerde 

İç Kontrol Sistemi kapsamına girdiği ve sisteme önemli katkılar sağladığı bilinmektedir.  

Bu nedenle; TSK İç Kontrol Sisteminin, Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu hale 

getirilmesi çalışmalarında Denetleme ve Değerlendirme Başkanlıklarından aktif o

nılmaktadır.   

 
 TSK’da Ön M

kullan tutarı, harcama ve finansman programı, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

ve er mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ile Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarının; 

etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden Ön Mali Kontrolü yapılmaktadır.  
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 Ön Mali Kontrol görevi, “MSB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
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önergesi”ne uygun olarak MSB Maliye Dairesi Başkanlığı ve Harcama Birimleri tarafından 

erine getirilmektedir.  

  

resi Başkanlığınca yapılan Ön Mali Kontrol 

Faaliyetleri, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 

lemin Ön Mali Kontrolü 

Mali Kontrol uygulamasının 

şlad

şkin değerlendirmeler,  önleyici bir iç kontrol faaliyeti olarak “Taahhüt 

Dosyal

ki açıklamalara ve değerlendirmelere yer verilmek suretiyle 

yayıml

bölümde ise ihale kararlarında değişiklik yapılmasını 

gerekti

yapılan hatalar incelenerek

maksadıyla bu incelemeler y

 

 

Y

y

 MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 
 
 MSB Maliye Dai

Esaslarda belirtilen mali karar ve işlemlerin kontrolü ile MSB 

Merkez Teşkilatında aynı Usul ve Esasların 27’nci maddesi 

gereğince yapılan ön mali kontrol değerlendirmesi sonucunda 

alınan kararla, MSB Karargâhına ait sözleşme tutarı Usul ve 

Esaslarda belirtilen limitlerin üzerindeki Ödeme Emri Belgeleri ve 

Muhasebe İşlem Fişlerinin Ön Mali Kontrolünü kapsamaktadır.  

 Buna göre; 2011 yılında toplam 575 adet mali karar ve iş

yapılmıştır.  
5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte Ön 

ba ığı 2006 Mali Yılından itibaren, MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca yapılan kontrollere 

ait sonuçlar ile buna ili

arında Tespit Edilen Hatalar” başlığı altında her yıl elektronik ortamda TSK Ağı 

üzerinden yayımlanmaktadır.  

2011 Mali Yılında da 6’ncı kez benzeri bir çalışma yapılmış ve İhale İşlem Dosyaları 

ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolü sonucunda tespit edilen hata ve eksiklikler, örnek 

olaylara ve ilgili mevzuatında

anmıştır.  

Üç başlık altında tamamlanan çalışmanın ilk bölümünde 

iptal edilen, ikincisinde ihale kararlarında değişiklik yapılan, son 

rmemekle birlikte düzeltici işlem yapılmak üzere ihale 

sürecine devam edilebilecek tarzdaki ihaleler ele alınmıştır. 

 Ön Mali Kontrol Raporları ile yapılan yazışmalar 

haricinde önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri de 

yerine getirilmiştir. Bu kapsamda;   

 İhale işlem dosyalarında harcama birimleri tarafından 

, aynı hataların diğer harcama birimlerince tekrarlanmaması 

ayımlanmıştır.  
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 Ön Mali Kontrol esnasında d
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üzeltilme imkânı bulunmadığı için raporlarda 

elirtilmeyen, ancak müteakip ihalelerde ihtiyaç makamlarınca dikkat edilmesi gereken 

hususlar hakkında ilgili makamlarla doğrudan yazışmalar yapılmıştır. 

 Ayrıca, harcama birimleri tarafından İç Kontrol, Ön Mali Kontrol ve Süreç 

Kontrollerin

 

örevi ise 

mali karar ve işlemlerin; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanımını sağlamak maksadıyla, süreç kontrolü 

madığını, harcamanın; Bütçe Tertibine, 

yürürlükteki mevzuata ve em

 Aynı şekilde, muay

saymanlıklarınca yapılan i

görevlilerince yapılan 

mam olup olmadığı hususları 

b

de uygulamada tereddüt edilen konular hakkında ast birliklere, Mali Hizmetler 

Birimi Başkanlığının görüşünü bildiren mahiyette çeşitli yazışmalar yapılmıştır.  

 
Harcama Birimlerince Yürütülen Ön Mali Kontrol Faaliyetleri 

 
 Harcama birimlerinde yapılan Ön Mali Kontrol g

şeklinde yapılmaktadır.  

 Harcama birimlerinde harcama talimatını veya onay 

belgesini düzenlemekle görevli olanlar, ihtiyacın ikmal 

kanalından karşılanıp karşılanamayacağını, ihtiyaç ile ilgili yeterli 

ödeneğin mevcut olup ol

Bütçe Masraf Planına, Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na, 

ir/direktiflere uygunluğunu kontrol etmektedir.  

ene ve kabul komisyonları ile mal 

şlemler, daha önceki gerçekleştirme 

işlemlerin doğruluğunun kontrol 

edilmesinden sonra başlamaktadır.  

 Ödeme Emri Belgesini düzenlemekle görevlendirilen 

gerçekleştirme görevlileri ise, Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler 

üzerinde Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na ve yürürlükteki 

mevzuata uygunluk ve belgelerin ta

ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde Ön 

Mali Kontrol yapmaktadır. 
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(1)  GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
 
 Dünya güvenlik ortamında yaşanmakta olan değişime uygun olarak; 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin millî menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan, 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını 

destekleyen, 

 Çok uluslu ve ittifak tipi oluşumlar içinde etkinlikle görev yapan, 

 Belirsizlik, risk ve tehdit ortamlarında oluşabilecek kriz yönetimine askerî boyutta 

katkıda bulunan, 

 Her türlü kara, hava ve deniz şartlarında ve geniş bir görev yelpazesi içerisinde 

gece ve gündüz müşterek ve birleşik harekât icra edebilen modern silah ve sistemlere sahip 

çağdaş bir Silahlı Kuvvetleri geliştirmek ve ihtiyaç olduğunda yasalar ve siyasi karar 

doğrultusunda kullanmaktır. 

  Ayrıca Genelkurmay Başkanlığının hedefi, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine 

verilebilecek görevleri yerine getirecek nitelikte caydırıcı bir askerî gücü geliştirerek barışı 

muhafaza etmek, çıkacak bir krizin millî menfaatlerimiz doğrultusunda sonuçlandırılmasına 

katkıda bulunmak ve krizin çatışmaya dönüşmesi halinde askerî gücü kullanarak harbi 

kazanmaktır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)  KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 
  Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 21’inci yüzyılda üzerine düşecek görevleri 

yapabilecek yeterli güce sahip olmak ve gelecekteki muhtemel bölgesel çatışma ve savaş 

şartlarına tam anlamıyla hazır olabilmek maksadıyla hedefleri; 

 Geleceğin muharebe sahasını en ince ayrıntısına kadar analiz etmek, tasarlamak,  

 Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını belirlemek,  
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 Ülke gerçeklerine uygun çözümler üretmek, 

 Gelecekteki ihtiyaçlara da cevap verecek bilgi teknolojisini esas alan, daha küçük, 

daha yetenekli, kendi kendine yeterli, hareket ve idame kabiliyeti yüksek, müşterek ve birleşik 

harekât icra edebilecek, iyi donatılmış, iyi eğitilmiş, iyi sevk ve idare edilen muharip 

kuvvetlere, sahip olmak, 

 Çağımızın şartları gereği modern eğitimli, millî ve ahlaki değerlere ve bedenî 

yeterliliğe sahip; zeki ve çevik, vizyon sahibi, savaşçı ruhu yüksek, personel ve birlikler 

yetiştirmek, 

 Sorumluluğuna verilen bölgelerde sınır güvenliğini etkinlikle sağlamak,  

 Barışta ve savaşta, Kara Kuvvetlerindeki tüm lojistik faaliyetlerin her seviyede 

planlanabildiği, cari faaliyetlerin bütçelenebildiği, yeniden yapılandırılabildiği ve izlenebildiği; 

mobil, esnek, çok yönlü ve entegre bir lojistik sisteme sahip olmak, 

 2020’lerin muharebe ortamında insani yardım, caydırma, kriz yönetimi ve barışı 

destekleme harekâtından Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ortamında 

harekâta kadar geniş bir alanda harekât icra edebilecek teşkilatları oluşturmaktır. 

 Kara Kuvvetleri, kendisine tevdi edilecek görevleri istenilen seviyede yerine 

getirebilmek için; 

 Düşmanı derinlikten itibaren tesir 

altına alacak, karadan karaya uzun menzilli füze 

sistemleri dâhil, modern akıllı mühimmat atabilen, 

devamlı ve sıhhatli ateş desteği sağlayacak silah 

sistemlerine,  

 Geliştirilmiş zırhı bulunan modern 

tanklara ve etkili tanksavar silah sistemlerine,  

 Kara Kuvvetleri birlik ve tesislerinin 

orta ve alçak irtifa hava savunmasını sağlayacak 

etkili ve modern hava savunma sistemlerine,  

 Taarruz ve taktik keşif helikopterlerine, 

 Havadan hücum birlikleri için 

helikopterlere,  

 Düşmanın hareket kabiliyetini engellemek maksadıyla, süratle engel tesis edecek 

vasıtalara, dost birliklerin hareket kabiliyetini artırmak maksadıyla, çabuk geçit açma 

vasıtalarına ve modern yüzücü köprülere, 

 KBRN savunmasına yönelik gerekli teçhizat ve malzemeye, 

 Her seviyedeki birliklere, etki ve ilgi alanları içinde düşmanı tespit, teşhis ve 

tanıma imkânı veren modern istihbarat sistemlerine sahip olmayı hedeflemektedir. 
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(3)  DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 

Türk Deniz Kuvvetlerinin amacı, ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı 

savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasıdır. Türk Deniz 

Kuvvetleri bu amaç doğrultusunda, kıyı sularında harekât yeteneğini geliştirmiş olarak, açık 

denizlere taşınmayı hedeflemektedir. Bu yöneliş, Türk denizcilik gücündeki gelişmelerin tarihî 

seyrinin doğal bir sonucu olacaktır.      

Gelecekteki kuvvet yapısının boyutuna ilişkin hedefimiz ise, çevre denizlerde 

Türkiye'ye yönelik olabilecek potansiyel tehditleri barışta caydıracak, çatışmada tesirsiz hale 

getirecek yeterlilikte bir deniz gücüne erişmektir. 

Açık denizlerde Türk bayrağını şerefle dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, her geçen 

gün daha da etkinleşecek ve başta çevre denizler olmak üzere, dünya denizlerinde ve kriz 

bölgelerinde barış ve istikrarın idamesine, millî menfaatlerimizin korunmasına katkıda 

bulunmaya devam edecektir. 

 Türk Deniz Kuvvetleri; millî menfaatlerin gerektirdiği kuvvet yapısını geliştirirken, 

"Teknoloji" ve "İyi Eğitilmiş İnsan Gücü"ne yatırımı ön planda tutmaktadır. Türk Deniz 

Kuvvetleri uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunmak maksadıyla başlattığı 

inisiyatiflerde veya ortak olduğu uluslararası girişimlerde, bölgesel iş birliğine ve uluslararası 

iş birliğinde tarafların çıkarlarının ve haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde korunduğu bir 

kurumsal yapıyı savunan uluslararası ilişkiler biliminin “çok taraflılık” ilkesine ayrı bir önem 

vermektedir. 
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(4)  HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

 
  Türk Hava Kuvvetleri vizyonu kısaca; “yüksek nitelikli insan gücü ile caydırıcı, küresel 

etkili, millî, çağı ile yarışır bir hava ve uzay gücü olmak” şeklinde belirlenmiştir. 

  Hava Kuvvetleri Komutanlığı üzerine düşecek görevleri yapabilecek yeterli güce sahip 

olmak ve gelecekte muhtemel bölgesel çatışma ve savaş şartlarına tam anlamıyla hazır 

olmak için; 

 Kuruluşunda bulunan, birlik, karargâh ve kurumların envanterindeki silah ve 

destek sistemlerine uygun olarak en son teknik ve taktiğe göre eğitilmesini, 

 Tahsis edilen kaynakların amacına uygun şekilde ekonomik ve etkin 

kullanılmasını, 

 Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğü için verilecek her türlü görevin 

yerine getirilmesini, 

 Birliklerin, hava harp silah ve araçlarının en etkin şekilde kullanılması için harekât 

etkinliğinin en üst düzeye çıkarılmasını, 

 Komutanlık tarafından belirlenen konsept, doktrin, prensip ve usullerin en doğru 

şekilde uygulanmasını,  

 Uçuş ve yer emniyetini en üstün düzeyde tutarak, beka tedbirlerinin alınmasını, 

sağlamaktır. 
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 Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ile ilgili özet bilgi aşağıda sunulmuştur: 

 

 (1) TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK KONUMU 

 
  Jeopolitik konum; bir toprağın ya da coğrafyanın, bölge veya dünya siyasetindeki 

konumunu ifade etmektedir. Bir ülkenin bulunduğu toprakların dünya siyasetindeki yeri, 

kültürel, turizm, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri jeopolitik konumla ilgilidir. Hangi kriterlere göre 

değerlendirme yapılırsa yapılsın, Türkiye; gerek küresel politikalar açısından, gerekse 

bölgesel politikalar açısından, önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla, üç kıtayı birbirine bağlayan ve 

dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu ve Kafkaslarla fiziki 

irtibata sahiptir. Bu bölgelerdeki, enerji üretiminin dünya pazarlarına ulaştırılmasında, kilit 

ülke konumundadır. 

 Türkiye, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletini yaşatan, serbest piyasa 

ekonomisini kabul etmiş, çağdaş değerler ve yönetim anlayışını benimsemiş, bölge 

ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan, doğalgaz ve petrol boru hattı 

projelerinde öncü rol oynayan, Birleşmiş Milletler ve NATO'nun icra ettiği Barışı Destekleme 

Harekâtı Faaliyetleri ile küresel ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik 

girişimlere etkin katılım sağlayan ve askerî açıdan güçlü Silahlı Kuvvetlere sahip bir ülkedir. 
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 Türkiye bir yandan NATO faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak anılan platformun 

üstlendiği rolü desteklemekte, diğer taraftan NATO'nun genişleme sürecine verdiği destekle 

ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. NATO’nun harekât icra ettiği 

bölgelerde tarihi, kültürel ve sosyal bağları bulunan Türkiye, NATO’nun bu bölgelere yönelik 

diyalog ve iş birliği çabalarına önemli katkı sağlamaktadır. 

 Yeni tehditler ve riskler tarafından 

şekillenen günümüzün kırılgan güvenlik ortamı, 

Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasına her 

zamankinden daha fazla önem kazandırmıştır. 

Soğuk Savaş yılları sırasında Avrupa'da barış 

ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmuş bir 

ülke olarak Türkiye, etkili bir NATO-Avrupa 

Birliği stratejik iş birliğinin tesisi ile Ortak 

Güvenlik ve Savunma Politikası’nın gelişimine 

önem vermektedir. “Güvenliğin Bölünmezliği” 

ilkesine dayalı olan bu tür stratejik bir ortaklık, 

mevcut risk ve tehditlere karşı ortak 

mücadelenin de bir gereğidir. Transatlantik 

bağın muhafazası açısından, gelişmekte olan bu tür bir ortaklık içerisinde, NATO’nun, 

güvenlik danışmalarının yapıldığı asli platform olma özelliğini koruması önem arz etmektedir. 

Türkiye, Nice Uygulama Belgesi ve Uzlaşılmış Çerçeveye uyulmasına bağlı olarak NATO- 

Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir. 
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 Türkiye, dünyada ve bölgesinde güçlü, dünya ile her alanda bütünleşen, ağırlığı 

ve etkinliği ile bölgesinde barış ve istikrarın güvencesi olan, dostluğu ve iş birliği aranan bir 

ülkedir. Siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî açılardan geleceğin de en önemli ülkeleri 

arasındadır. 
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 (2) TÜRKİYE’NİN SAVUNMA POLİTİKASI 

 
Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte, klasik anlamdaki konvansiyonel 

savaş ihtimali oldukça azalmış; ancak, bunun yerini terörizm, sınır ötesi istikrarsızlıklar ve 

ihtilaflar, kitle imha silahları ile atma vasıtalarının kontrolsüz olarak yayılması, enerji arz 

güvenliği, deniz haydutluğu, çevre sorunları, organize suçlar, yasa dışı göç ve uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi çok yönlü riskler ve asimetrik tehditler almıştır. 

Türkiye, bulunduğu coğrafyada barış ve istikrarın geliştirilmesine katkı sağlamak için 

çok yönlü gayretleri sürdürürken, günümüzün tehditlerine karşı caydırıcı bir askerî gücü 

muhafaza etmeye devam edecektir. 

Türkiye'nin Millî Savunma Politikasını yönlendiren temel ilke, Mustafa Kemal 

ATATÜRK'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” veciz sözüyle belirlenmiştir. Türkiye, sorunlara ve 

ortaya çıkan tehditlere barışçıl yollardan çözüm bulunmasını, çözüm bulunamaması halinde, 

kriz yönetimi ve uluslararası iş birliği ile krizin çatışmaya dönüşmesinin önlenmesini, 

çatışmaların kısa sürede durdurularak kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini esas alan bir 

politika izlemekte ve bu politikanın gereği olarak da, barışı destekleyen tüm faaliyetlere 

katkıda bulunmaktadır. 
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 TSK’DA PLANLAMA / PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 
 

Kaynak İhtiyaç Dengesi  

 Ekonomi biliminin asıl konusu olan, sınırlı kaynaklar ile 

sonsuz ihtiyaçların karşılanmaya çalışılması, kaynakların 

artırılması ile etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

 

 

* Temini 
* Kullanılması 

Büyük Önem Taşır. 

  

Ülke savunması sorumluluğunu üstlenen Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde, kaynakların temini ve kullanılması konusu, her 

faaliyetin planlanması öncesinde, büyük önem kazanmıştır. 

Modern bir orduya sahip olabilmenin önemli koşullarından biri, 

parasal kaynakların zamanında temin edilmesi ve etkin bir 

şekilde kullanılmasıdır.  
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 İhtiyaçların sonsuz, kaynakların sınırlı oluşu 

nedeniyle, hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi, 

bu iki olgu arasında kurulması gereken en uygun 

dengeye bağlıdır.  

  

 Yapılan açıklamalar kapsamında; MSB Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması 

faaliyetleri, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” hükümleri ile, “Planlama, 

Programlama ve Bütçeleme Sistemi” esaslarına göre yürütülmektedir. Planların ve planlar 

çerçevesinde hazırlanan programların etkili biçimde uygulanabilmesi, Planlama, 

Programlama, Bütçeleme Sistemi ile mümkündür.  

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaçlar, Türkiye’nin Millî Askerî Stratejisi (TÜMAS) 

Belgesi kapsamında; 

 “Dünyadaki yeni güvenlik algılamaları nasıldır?”,  

 “Dünyadaki güvenlik ortamı nasıl şekillenecektir?”,  

 “Yeni güvenlik ortamında Türkiye’nin yeri nedir ve millî menfaatlerimiz nasıl 

şekillenecektir?”,  

 “Millî menfaatlerimizi elde etmek için belirleyeceğimiz millî hedefler nelerdir?”,  

 “Bu hedeflere hangi esaslar ile ulaşacağız?”, 

Kaynak İhtiyaç

PPBS
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 “Millî menfaatlerimizi destekleyecek askerî gücün niteliği nasıl olacaktır?”, 

sorularına cevap verecek şekilde tespit edilmektedir.  

  Stratejik Hedef Planı (SHP); Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe ilişkin vizyon ve 

vazifelerini, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerini, kısa, orta ve uzun vadede kazanması 

gereken yeteneklerini, bu yeteneklerin ne kadar ve hangi zaman dilimi içinde kazanılması 

gerektiğini ifade eden,  vizyon ve öngörü gerektiren, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için 

izlenecek yöntemleri ve maliyetleri içeren, bütçe konusu düşünülmeden, projenin öncelik 

durumu, ihtiyacın gerekli olduğu zaman ve gerçekleştirilebilme zamanı düşünülerek katılımcı 

yöntemlerle hazırlanmış bir plan ve projeler havuzudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Stratejik 

Hedef Planı Kuvvet Yapısı; Modernizasyon, Harekâtı İdame, Altyapı, İnsan Gücü Planları ve 

Cari İhtiyaç Planı ile Araştırma, Geliştirme Planından oluşmaktadır. Aynı zamanda Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin, silahlanma hedeflerini göstermesi bakımından savunma sanayinin 

yönlendirilmesi amacıyla bir vizyon dokümanı olarak da kullanılmaktadır.  

 OYTEP; TÜMAS’da belirtilen askerî stratejik hedefleri elde etmek ve SHP’de belirtilen 

kuvvet yapısı ve güce ulaşmak amacıyla, müteakip 10 yıl boyunca mevcut kaynakların 

SHP’de belirtilen öncelik sırası çerçevesinde tedariklerinin bir takvime bağlandığı, 

kaynakların arzu edilen sistemler için tahsisini içeren bir dokümandır. Ayrıca, OYTEP’te planlı 

sanayileşme ve teknoloji kazanımı sağlamasına yönelik, modernizasyon hedefleri yanında, 

teknoloji ve sanayileşme hedefleri de bulunur ve bu yönüyle OYTEP savunma sanayi için bir 

“yatırım programı”dır. 
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  Plan-Program-Bütçe Ölçüsünde; 

 Plan, hedefi; program, bu hedefe 

ulaşmayı sağlayacak seçilmiş alternatifleri; 

bütçe, söz konusu alternatiflerin mali 

kaynaklarının sağlanmasını ifade eder.  

HIZMETE ÖZEL 5

Plan - Program - Bütçe

Plan

Program Seçilmis
Alternatifler

Bütçe Malî Kaynaklar

  Ana Plan ve Programların yapılması 

ile ilke ve önceliklerin tespiti görevi, 1324 

sayılı Yasa ile Genelkurmay Başkanına 

verilmiştir.  

Millî menfaatleri gerçekleştirmek amacıyla, 

seçilen “Millî Hedefler”in iki temel unsurundan biri 

“Beka”, diğeri “Refah”tır.  

Millî Hedefler

Beka Refah
Millî Güvenlik 

Politikası
Millî Kalkınma 

Politikası

      Millî hedeflere ulaşabilmek için, millî 

politikanın saptanması ve izlenmesi gerekir. Millî 

politikanın, bekayı sağlayacak temel bölümü “Millî 

Güvenlik Politikası”, refahı sağlayacak temel 

bölümü ise “Millî Kalkınma Politikası”dır. 
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 Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürütülen Planlama-Programlama Faaliyetleri, ihtiyaçların 

bir sistem yaklaşımı içinde belirlenmesini; bunun sonucu olarak, tahsisli kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlar. 

  Bu doğrultuda tedarik edilecek ana malzeme, teçhizat ve silah sistemlerinin mevcut 

sistemler ile uyumuna, etkinliğini tamamlayıcı ve kuvvetlendirici olmasına dikkat edilir.  

  Bir sistemin tedarikine karar 

verilmesi halinde; Paket Proje 

kapsamında, sistemin kuvvet 

yapısındaki yeri, personel, altyapı, 

işletme, ömür devri maliyet, idame ve 

bakım ile sefer stokları da beraber 

düşünülür. Bütün bu süreçten 

anlaşılacağı üzere, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde kaynak kullanımı, deneyimli ve donanımlı personel mahareti ile bilimsel 

analizlere dayanan uzun vadeli planlama ve geniş katılımlı kurullarca alınan kararlar 

kapsamında, ilgili kurumların katkıları ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütçe uygulamalarındaki temel amacı; Türk Silahlı 

Kuvvetlerine verilen vazifeyi etkinlikle yerine getirecek kuvvet yapısının oluşturulması, çağın 

gereklerine göre geliştirilmesi, harbe hazırlık düzeyinin yükseltilmesi, ömür devri maliyet, 

işletme-bakım ve sefer stokları ile idame ettirilmesi ve inşaat/altyapı yatırımları ile 

desteklenmesi amacıyla ayrılmış ve tahsis edilmiş kaynakların; etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını ve kontrolünü sağlayarak yürürlükteki mali mevzuat, tasarruf tedbirleri, Türk 

Silahlı Kuvvetleri Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi doğrultusunda önceliklendirilmiş 

ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması ile kaynak kullanımında verimliliğin en üst 

düzeye çıkarılmasıdır. 

 Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi hazırlanırken geçirdiği aşamalar aşağıda 

gösterilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

Bu aşamalardan geçerek; 2011 yılı için, Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen 

bütçe 16.976 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                           2011 YILI FAALİYET RAPORU 
77 



           b. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLAR          :        
4.

   
 F

A
A

Lİ
YE

TL
ER

E 
İL
İŞ

K
İN

 B
İL

G
İ V

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
EL

ER
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 78 



           b. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLAR          :        

4.
   

 F
A

A
Lİ

YE
TL

ER
E 
İL
İŞ

K
İN

 B
İL

G
İ V

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
EL

ER
 

 

 

 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                           2011 YILI FAALİYET RAPORU 
79 



           c. MALİ DENETİM SONUÇLARI                                                                    :        

 
4.

   
 F

A
A

Lİ
YE

TL
ER

E 
İL
İŞ

K
İN

 B
İL

G
İ V

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
EL

ER
 

 

 TSK’DA MALİ KONTROL İLE MAL VE HESAP DENETİMİ 
 
  Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi çerçevesinde yapılan her türlü harcamalar; her 

birimin yetki ve sorumlulukları farklı olmakla birlikte, belirli aşamalarda Maliye Bakanlığı, 

Sayıştay ve Millî Savunma Bakanlığının mali kontrol ve denetimine tabidir. Bu mali kontrol ve 

denetimler; planlama aşaması, harcama öncesi ve harcama aşamasında yapılan kontroller 

ile harcama sonrasında yapılan mal ve hesap denetimleridir. 

 

 1. Planlama Aşamasında Kontrol 
 

 Başbakanlık, Yüksek Planlama Kurulu ve 

Maliye Bakanlığı tarafından; bütçe ile ilgili önemli 

makro hedef ve ilkeler, alınacak tedbirler, izlenmesi 

gereken teknik veri ve sınırlamaları kapsayan çağrı, 

rehber, plan ve program yayımlanır.  

  Bu esas ve ilkeler doğrultusunda, alt birimler 

tarafından hazırlanan bütçe teklifleri toplanır, gözden 

geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, 

MSB Bütçe Teklifi olarak Maliye Bakanlığına 

gönderilir. Bu şekilde, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının MSB Bütçesi üzerinde Planlama 

aşamasında kontrolü sağlanmış olur.  

  Ayrıca; Bütçe Kanun Tasarısının; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin planlama aşamasındaki denetimi tamamlanmış olur. 

 

 2. Harcama Öncesinde Kontrol 
 
 Maliye Bakanlığı tarafından; hükümetin maliye 

politikasına uygun olarak, belirli limitlerde dondurulmak 

ve serbest bırakılmak suretiyle, ödeneklerin dağılımı ve 

harcamaların kontrolü yapılır. Bakanlıklar harcama 

yaparken, bütçe kanunu ile kendilerine verilen ödenek 

sınırları içinde kalmak zorundadır. Diğer bakanlıklarda 

olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığında da, bütçe 

kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak ödenek 

tahsisi yapılmaktadır. 
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 3. Harcama Aşamasında Kontrol  
 
  Merkez ve taşrada bulunan TSK birimlerine ait her türlü harcama belgeleri, 5018 

sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” uyarınca yapılan İç Kontrol Sistemi içerisinde 

kontrole tabi tutulmaktadır. 

  Millî Savunma Bakanlığının İç Kontrol Sistemi; 

harcama birimleri, muhasebe birimleri, mali hizmetler birimi ile 

ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur. 

  Ön Mali Kontrol; Mali Hizmetler Birimi ve harcama 

birimleri tarafından gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin 

mali karar ve işlemlerin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, 

kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman 

programları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali 

mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yapılan kontrolleri 

kapsar. Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması 

açısından da kontrol edilmektedir. 

  5018 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinde “Kamu idarelerinin yapısı ve personel 

sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir” hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığının uygun 

görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı, personel sayısı 

ve personelin nitelikleri dikkate alınarak doğrudan üst yöneticiye bağlı Millî Savunma 

Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur. 

 5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile diğer 

bakanlıklarda üst yönetici müsteşar, Millî Savunma 

Bakanlığında ise Bakan olarak belirlenmiştir. Bakanın siyasi 

görevlerinin yanı sıra özellikle yurt dışı görevlerinin yoğunluğu 

nedeniyle özel kanunlarla Millî Savunma Bakanına bağlı olan 

daire ve kurumların faaliyetleri Müsteşar tarafından 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda üst yönetici olan Bakan 

tarafından MSB Müsteşarına yetki devri yapılmak suretiyle 

diğer bakanlıklarda olduğu gibi İç Denetim Birimi Başkanlığı 

MSB Müsteşarına bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. 

  İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığının denetim evresi 

içerisinde yer alan konu ve faaliyetler risk analizine tabi tutularak 2008-2010 yıllarını 

kapsayan üç yıllık iç denetim planı hazırlanmış 2008 yılından itibaren fiilen iç denetim 

faaliyetine başlanılmıştır. 
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4. Harcama Sonrasında Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri  
 

 a.   Teftiş Dairesi Başkanlığınca Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri:  
 
 (1)   İnceleme Görevi Kapsamında Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri: 

 

  (a) Mali ve mal hesap işlemleri kapsamında 

ilgili idarenin faaliyetlerine ilişkin yapılan her türlü ihbar ve 

şikâyetler ile birlik komutanlıklarınca yapılan inceleme 

istekleri hakkında inceleme müfettişleri 

görevlendirilmektedir. İnceleme müfettişleri tarafından 

incelemelerin sonuçları Millî Savunma Bakanı ve Millî 

Savunma Bakanlığı Müsteşarına arz edilmekte, ilgili şahıs 

ve birime de bilgi verilmektedir. 

  İnceleme sonucunda herhangi bir ihmal, usulsüzlük veya yolsuzluk tespit 

edildiği takdirde, varsa sorumluları hakkında idari veya yasal işlemler başlatılmaktadır. 

  (b)  İnceleme Görevi Kapsamında İcra Edilen Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve 

Değerlendirmeler: 

  (I) İnceleme Şube Müdürlüğüne; 2011 yılı içerisinde, 118 adet ihbar 

veya şikâyet ulaşmıştır. 

  (II) Değerlendirme neticesinde 118 adet ihbar veya şikâyetten, 65 

adedi ilgili kuvvet komutanlıklarına, 30 adedi Millî Savunma Bakanlığının ilgili daire 

başkanlıklarına işlem yapılmak üzere gönderilmiş, 23 adet ihbar veya şikâyet için ise Millî 

Savunma Bakanı veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının emri ile inceleme başlatılmıştır. 

  (III) Söz konusu 23 adet ihbar veya şikâyetten 5 adedi için idari işlem 

başlatılmış, 4 adedi ile ilgili olarak “soruşturma izni verilmemesi” kararı verilmiş, 4 adedi için 

yasal işlem kararı alınmıştır. Geriye kalan 10 adet ihbar ve şikâyetin ise asılsız veya 

mesnetsiz olduğu tespit edilmiştir. 
 

(2)   Teftiş Görevi Kapsamında Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri: 
 

   (a) Mevcut duruma göre halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde harcama sonrası 

yapılan mal ve hesap denetimi, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı müfettişleri 

tarafından yapılmaktadır. 

  (b) Buna göre; her yılbaşında Millî Savunma Bakanlığı Karargâhındaki ilgili 

daire başkanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarından, mal denetimine 

tabi olan tüm birimlerin adı ve adresleri alınmak suretiyle, denetimi yapılacak birimlere ait 

yıllık teftiş programı oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu teftiş programı doğrultusunda da tüm 

birimlerin teftişi alınacak şekilde müfettiş planlaması yapılmaktadır. Bu planlamaya uygun 
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olarak, 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında, bildirimi yapılan tüm mali birimlerin teftişi icra 

edilmekte ve bu birimlere ait evraklar; 10 yıl saklanmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Arşiv 

Müdürlüğüne gönderilmektedir.  

   (c) Müfettişler tarafından yapılan durum 

ve hesap teftişleri sonucunda; teftişi yapılan birimde 

herhangi bir açık veya hazine zararı ile karşılaşılmadığı 

takdirde dosya “Borçsuz” olarak sonuçlan-dırılmaktadır. 

Teftişler sonunda mevzuata aykırı bir işlem neticesinde 

açık veya hazine zararı tespit edilmesi hâlinde, dosya 

“Borçlu” olarak düzenlenmekte ve sorumlular hakkında 

Teftiş Heyet Başkanlığı tarafından yasal işlem 

başlatılmaktadır. Tespit edilen açık veya hazine zararının 

mahkeme sonucuna göre, sorumlusu tarafından hazineye tekrar ödenmesi işlemi, ilgili birlik 

komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığının illerde 

defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerine bağlı muhakemat müdürlükleri ve hazine avukatları 

tarafından takip edilmektedir. 

  (ç) Teftiş sırasında teftişi alınan hesap yılına ait tespit edilen açık veya 

hazine zararı, ilgili birlik komutanlığı ve kurum amirliğince hesap teftişinden önce mahkemeye 

intikal ettirilmiş ve dava sonuçlandırılmamış ise, teftiş dosyası “Adli İşlemde Borçlu” şeklinde 

düzenlenmektedir. Açığın veya hazine zararının mahkemeye intikal ettirilmesine ait evrak ve 

belgeler müfettiş tarafından incelenmekte, gerekirse eksik yapılan işler sorumlularına 

tamamlatılarak mali denetim sonuçlandırılmaktadır. 

  (d) Teftiş hizmetlerinin verildiği malî yıl 

içindeki müfettiş raporlarından elde edilen hususlar ile teftiş 

uygulamalarından elde edilen dersler, aylık teftiş raporları ve 

yıllık sonuç raporu ile Genelkurmay Denetleme Başkanlığı, 

kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Bakanlığının ilgili daire 

başkanlıklarına gönderilmekte, Millî Savunma Bakanlığının 

TSK Ağında yer alan örün sayfasında yayımlanmakta, 

rapordaki her hata ve noksanlığa bir numara verilerek takibi 

yapılmaktadır. 

  (e) Teftiş Görevi Kapsamında İcra Edilen Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve 

Değerlendirmeler: 

  (I) Teftiş Heyeti Başkanlığı; 2011 yılı teftiş programı kapsamında,01 

Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki saymanlık ve diğer 

teftişe tabi birimlerin yıllık hesap ve durum teftişlerini Millî Savunma Bakanı adına yapmıştır. 
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  (II) Teftiş Heyeti Başkanlığında, 2011 yılı teftiş hizmetlerini icra etmek 

maksadıyla, Ankara’da 35 teftiş kurulunda 65 müfettiş, İstanbul’da ise 18 teftiş kurulunda 53 

müfettiş olmak üzere, toplam 53 teftiş kurulunda, 96 müfettiş görev yapmıştır.  

  (III) 2011 teftiş yılında; yurt içinde 645 adet saymanlık, 667 adet kantin 

ve sosyal tesis, 407 adet ihale, muayene ve kabul komisyonu, 60 adet sıhhiye saymanlığı, 51 

adet istihkâm saymanlığı, 73 adet döner sermaye olmak üzere 1.907 birimin, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde 48 birimin, yurt dışında ise 19 birimin olmak üzere toplam 1.970 birimin 

teftişi alınmıştır. 

   (IV) 2011 teftiş yılında 63 adet borçlu dosya tanzim edilmiştir. 
 

 

(3) Denetleme Görevleri Kapsamında Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri: 
 

(a) Denetleme ve Değerlendirme Heyeti 

Başkanlığınca; “Millî Savunma Bakanlığı Denetleme 

ve Değerlendirme Yönergesi”nde belirtilen esaslar 

gereğince, Millî Savunma Bakanlığı daire 

başkanlıklarına bağlı toplam 602 birlik ve kurum her 

yıl Eylül ayında başlayan ve müteakip yılın Haziran 

ayında tamamlanan bir denetleme dönemi içerisinde 

iki veya üç yılda bir denetleme ve değerlendirmeye 

tabi tutulmaktadır.  

 

  (b) Ayrıca, Millî Savunma Bakanı veya Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarının emirleri ile belirli bir konu veya olayın araştırma ve tetkiki amacıyla özel ve ani 

denetleme veya giderilmesi mümkün olan noksanlıkların giderilip giderilmediğini tespit 

amacıyla, denetlemeden birkaç ay sonra nokta denetlemesi de icra edilmektedir. 

  (c) Her yılın denetleme uygulama 

emri ve denetleme takvimi Temmuz ayında Millî 

Savunma Bakanlığı Müsteşarına onaylatılarak ilgili 

birimlere yayımlanmaktadır. Denetlenecek kurum 

ve kuruluşa hareket etmeden iki gün önce bütün 

denetleme personelinin katılımıyla görev çıkış 

brifingi icra edilmektedir. Denetleme ve 

Değerlendirme Heyet Başkanlığınca denetleme 

sonucunda, denetlenen kurum veya kuruluşa yazılı 

olarak denetleme ön raporu verilmektedir. Bilahare Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı 

tarafından onaylanan denetleme sonuç raporu ilgili daire başkanlıklarına yayımlanmaktadır. 
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  (ç) Daire başkanlıklarınca, denetleme sonuç raporlarında belirtilen hata ve 

eksikliklerin giderildiği yazıyla Teftiş Dairesi Başkanlığına bildirilmektedir. Denetleme 

üyelerince ise denetleme hazırlıkları safhasında bir önceki denetleme sonuç raporu 

incelenerek, tespit edilen hatalar belirlenmekte ve denetlemeye bu hataların giderilip 

giderilmediğinin kontrolü ile başlanmaktadır. 

   (d) Denetleme ve Değerlendirme Heyeti Başkanlığı; denetleme ve 

değerlendirme faaliyetlerini icra ederken, öncelikle bir mobil eğitim timi gibi görev yaparak 

birlik ve kurumların eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmakta, noksanlıkların 

tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. 

  (e) Denetleme ve Değerlendirme 

Heyeti Başkanlığı; Millî Savunma Bakanlığına 

bağlı tüm birimlerde hata ve eksikliklerin en kısa 

sürede giderilmesi maksadıyla; tarafsız, yapıcı, 

tamamlayıcı ve yol gösterici anlayışla 

denetlemelerini icra etmekte ve başarılı personelin 

ödüllendirilmesi için teklifte bulunmaktadır. 

   (f) Denetleme Görevi Kapsamında İcra Edilen Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve 

Değerlendirmeler: 

   (I) 2010-2011 denetleme yılı 20 Eylül 2010 tarihinde başlamış ve      

17 Haziran 2011 tarihinde sona ermiştir. 

   (II) Denetleme ve Değerlendirme Heyet Başkanlığınca, 2010-2011 

yılında denetlemesi planlanan 202 birimden, 200 birimin denetlemesi tamamlanmıştır.  
  (III) 2010-2011 denetleme planı kapsamında; 

 (aa) 7 Askeralma Bölge Başkanlığı 

 (bb) 4 İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 

 (cc) 2 Tedarik Bölge Başkanlığı, 

 (çç) 2 Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı,  

 (dd) 4 Komutanlık; 

 (ee) 7 Daire Başkanlığının, genel ve karma denetlemeleri 

tamamlanmış ve denetleme sonuç raporları yayımlanmıştır.  
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 b.   Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri:  
 

 Bu kontrollere ilave olarak, Maliye Bakanlığının Defterdarlık, Nakit Saymanlığı ve Mal 

Müdürlüğü gibi birimleri; Sayıştay Başkanlığınca belirlenen periyotlarda Sayıştay Başkanlığı 

denetçileri, Maliye Bakanlığının belirlediği bir program dâhilinde de kendi denetçileri 

tarafından, ayrı ayrı denetlenmektedir. Bu denetlemeler sırasında, TSK tarafından yapılan 

mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait harcamaların tüm belgeleri de denetime tabi 

tutulmaktadır. Bu kontrollerde herhangi bir hata veya ihmal tespit edildiği takdirde, harcamayı 

hatalı yapan birlik hakkında, MSB ve ilgili birliğe işlem yapılmak üzere sorgu yazısı 

gönderilmektedir. Bu kontrol ve sorgu sonrasında uygun bulunmayan harcamalar için Maliye 

Bakanlığı ve Sayıştay Denetçileri tarafından sorumlularına zimmet çıkarılabilmektedir. 

 

 

 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Denetimi   
 
  Her mali yıl sonunda Sayıştay Başkanlığının inceleme ve değerlendirmesine tabi olan 

geçmiş yılın bütçe harcamalarına ilişkin “Kesin Hesap Kanun Tasarısı”, müteakip yıl bütçesi 

ile birlikte görüşülmek üzere, Anayasa’nın 164’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulmakta ve yasalaşmaktadır. 

  Ayrıca, Sayıştay Kanunu’nun EK-12’nci 

maddesine göre; Meclis Araştırma, Soruşturma ve 

İhtisas Komisyonlarının kararı, Meclis Başkanlığının 

talebi üzerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 

olduğu gibi TSK’da talep edilen konu ile sınırlı olmak 

kaydı ile denetlenmektedir. Böylece, harcamalara 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi de 

sağlanmış olmaktadır. 

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI                         2011 YILI FAALİYET RAPORU 86 



KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ                        : 
 

5.
   

 K
U

R
U

M
SA

L 
K

A
B
İL
İY

ET
 V

E 
K

A
PA

Sİ
TE

N
İN

 D
EĞ

ER
LE

N
D
İR
İL

M
ES

İ 
 

 
Türkiye, dünyada ve bulunduğu bölgede güçlü, dünya ile her alanda bütünleşen, 

ağırlığı ve etkinliği ile bölgesinde barış ve istikrarın güvencesi olan, dostluğu ve iş birliği 

aranan bir ülkedir. Türkiye; siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî açılardan günümüzün ve 

geleceğin en önemli ülkeleri arasındadır. 

Türkiye; Birleşmiş Milletler ve NATO’nun barışı koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara 

yönelik girişimlerine, iştirakleri ve bazılarında üstlendiği öncü rol ile Avrupa Güvenlik Mimarisi 

üzerinde önemli bir ağırlığa sahiptir. Türkiye, bulunduğu bölgede güvenliğe net katkı yapan 

bir ülkedir. Bu çerçevede; gerek NATO, gerekse Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi, 

önde gelen uluslararası örgütler tarafından icra edilen barışı destekleme harekâtlarına etkin 

şekilde katılmıştır.  

Türkiye; demokratik, laik yapısı, hukukun üstünlüğünü esas alan yönetim biçimi, güçlü 

devlet geleneği, pazar ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 

Doğu üçgeninin ortasında bir istikrar adasıdır ve böyle kalmaya da devam edecektir. Siyasi 

ve askerî yönlerden güçlü ve kendi içinde de istikrarlı olan ülkemizden beklenen şekilde, 

bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinde oynadığı etkin rolü devam 

ettirecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla çok yönlü tehditlere açık olan Türkiye’nin, 

Millî Güvenlik Siyasetini destekleme imkân ve kabiliyetine sahip bir askerî güce ulaşması; 

sahip olacağı askerî gücü, çağın gereklerine uygun olarak idame ettirmesi ve geliştirmesi, 

Türkiye’nin Savunma Siyaseti ve Stratejisinin temel taşlarını oluşturmaktadır. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkede huzur ve güvenliği yıllardır tehdit eden terörle 

mücadelede edinmiş olduğu tecrübelerini, imkân ve kabiliyetlerini uluslararası, bölgesel ve 

ikili platformlarda oluşturulan ortak güvenlik sistemlerinde aktif olarak yer alarak paylaşmakta; 

barış ve güvenliğe katkıda bulunmakta ve insani yardımlarına aralıksız devam etmektedir.  

Türkiye; nüfusuna, topraklarına ve 

kuvvetlerine yönelebilecek olası bir tehdide 

karşı, her türlü önleyici tedbiri almış durumdadır. 

Dünyadaki bu tür gelişmeler, stratejik ve 

taktik alandaki yeni düşünceler; Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin, çevik, hareket kabiliyeti ve ateş 

gücü yüksek birliklere sahip olmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri; yurt dışında icra 

edilen Barış Gücü Harekâtının, başarıya 

ulaşmasını temin amacıyla, elinden gelen bütün 

gayreti harcamakta ve imkânlarını seferber 

etmektedir.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım talebinde bulunulduğu takdirde, yurt içinde ve yurt 

dışında meydana gelen doğal afetlerde, arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmakta; 

kayıpların ve hasarın tespitini yapmakta, insani yardımın yapılmasını planlamakta, kontrol 

etmekte ve yönlendirmektedir. Türkiye, jeostratejik konumunun ve beraberinde gelen 

sorumluluklarının bir gereği olarak, nitelik ve nicelik olarak Avrupa’da ve bölgesinde güçlü bir 

Silahlı Kuvvetlere sahiptir. 

NATO içinde genel itibarıyla değerlendirildiğinde, 

Türkiye’nin NATO’ya olan katkısı gözardı edilemeyecek kadar 

fazladır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri; gelişen ve değişen dünya 

koşulları ile birlikte, teknolojiye bağlı olarak elde ettiği yeni 

imkân ve kabiliyetler ile etkisini ve gücünü her geçen gün 

artırmaktadır.  

 

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı; caydırma, kriz yönetimi, insani yardım ve barışı 

destekleme harekâtından, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ortamında 

harekâta kadar geniş bir alanda harekât icra edecek tarzda beka ve harekât kabiliyeti, zırh 

koruması, ateş gücü yüksek, çok rollü elastiki, kullanılma imkânı olan kara ve hava 

platformlarına sahip,  
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Tehdit ve riskleri göz önünde bulundurarak 

muhtemel harekât alanlarına yakın mevkilerde 

birliklerini konuşlandırarak tehdidin geliştiği veya 

güvenlik çıkarlarının gerektirdiği bölge/bölgelere 

süratle kuvvet kaydırabilecek, 

Komuta/kontrol, muhabere, bilgi sistemleri, 

istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerini 

geliştirerek; beş boyutlu harekât ortamında, düşmanı 

azami silah menzilinden tespit ve teşhis etmek 

suretiyle, müşterek taktik resmin kesintisiz 

çıkarılmasına katkıda bulunabilecek,  

Müşterek ve çok uluslu harekât icra edebilecek, bu kapsamda diğer kuvvetlere, ihtiyaç 

duyulduğunda destek sağlayabilecek uzun menzilli silah sistemlerine sahip, 

Uzun menzilli silah sistemleri ve taarruz helikopterleri ile sınırlı güç kullanımı 

kapsamında harekât icra edebilecek veya bu tür harekâtı destekleyebilecek, 

Nokta hava ve füze savunması kapsamında, orta ve alçak irtifa hava savunma 

sistemlerinde kendi kendine yeterli,  

Tabur/Tugay/Kolordu bağlantısını esas alan, sevk ve idaresi kolay birliklere sahip,  

Ateş destek sistemlerinde standardizasyon ve otomasyonun sağlandığı, kara 

hudutlarının tümünün sorumluluğunu üstlenmiş bir kuvvet yapısına sahip olma yönündeki 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı; iç güvenlik harekâtında kazanılan tecrübelere, alanında 

deneyimli ve donanımlı komuta heyetine, yeterli teknolojik donanıma, karar alma ve koordine 

etme yetki ve gücüne, icra edeceği her türlü harekâtın sefer ihtiyacını karşılayabilecek 

seferberlik sistemine sahiptir. 
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 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; üç 

tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerdeki hak 

ve menfaatlerinin korunması maksadıyla, 

kendisine Anayasa ve kanunlarla tevdi edilmiş 

vazifeleri her an yerine getirebilecek yeterli insan 

gücü, harekât yeteneği, harp silah ve araçları ile 

eğitim ve tecrübeye sahiptir. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mevcut 

gücünü; Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz alaka ve 

menfaatlerini koruyup kollamak, ihtiyaç duyulan 

yer ve zamanda devletin gücünü ve varlığını 

göstererek, gerektiğinde yeterli seviyede gücü 

kullanmak için hazırdır.  

 Gelişen teknoloji ile tehditteki değişmeleri karşılayacak yeniliklerin takip edilmesinin, 

millî imkânlarla projeler geliştirilerek; yeni gemi, harp silah ve araçlarının envantere 

kazandırılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

 

 Hava Kuvvetleri Komutanlığının 

gelecekle ilgili stratejisi; süratli, beka kabiliyeti 

yüksek, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, 

yetenekli ve profesyonel insan gücüne dayalı 

çağdaş bir kuvvet yapısına ulaşmaktır. 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, içinde 

bulunduğumuz dönemin güvenlik ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek bir yapı içerisinde, kısa-orta-

uzun vadeli tehdit/risk değerlendirmeleri 

ışığında; imkân ve kabiliyetleri nitelik 

bakımından daha da geliştirilerek, daha küçük, 

ancak daha fazla etkinliğe ve yüksek teknolojiye sahip; daha modern, ateş gücü üstün ve 

manevra kabiliyeti yüksek bir güce kavuşması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. 
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 Orta Vadeli Programın ve Mali Planın hazırlık çalışmaları sırasında, ilgili kurumların 

başta bütçe büyüklükleri olmak üzere, makroekonomik hedef ve politikalara yönelik 

değerlendirmelerinin, alt çalışma gruplarına katılımlarıyla, söz konusu dokümanlara girdilerin 

sağlanması. 
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