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Soğuk Savaş dönemi sonrası ülkelerin yüzleştiği tehditler çoğaldı ve asimetrik bir 

hale geldi. Bu durum özellikle ortak savunma ve güvenlik politikalarında ülkeler 

arasında iş birliğini bir tercih değil zorunluluk haline getirdi. AB’nin savunma 

konusunda NATO’ya olan bağımlılığı ve günümüzde oldukça tartışılan “stratejik 

otonomi” girişimleri göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa savunması ve 

güvenliği açısından Türkiye gibi üçüncü ülkelerle iş birliğinin önemi her geçen gün 

daha da artıyor. Bu kapsamda Türkiye, gelecek vadeden savunma sanayindeki 

yatırımlarıyla, güçlenen terörle mücadele kapasitesiyle, ortak görev güçleri ve 

misyonlara yaptığı katkıyla ve Batı Balkanlar’daki etkin konumuyla Avrupa 

savunması açısından oldukça önemli bir konuma gelmiş durumda.  

Türkiye’nin Avrupa savunması açısından önemini artıran faktörlerin yanı sıra katkı 

yapabileceği birçok alan bulunuyor. Bu değerlendirme notunun ilk kısmında 

Türkiye’nin Avrupa savunması açısından önemini artıran unsurlar ele alınırken, 

ikinci kısımda Türkiye’nin Avrupa savunmasına katkı yaptığı ve yapmaya devam 

edebileceği alanlar tespit edilerek açıklanıyor. Son olarak Türkiye ile AB’nin 

savunma alanındaki iş birliğinin önündeki çeşitli güncel sorunlara değiniliyor.  
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Giriş 

“Avrupa kıtası; ABD, Türkiye ve İngiltere gibi “AB üyesi olmayan” devletler 

tarafından korunuyor.” 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bu tespiti, Avrupa’nın savunma ve güvenlik 

politikalarının AB (Avrupa Birliği) dışı ülkelerle iş birliği içerisinde yürütülmesi 

gerekliliğinin en net tezahürlerinden birisi. Bu kapsamda NATO, Avrupa savunma ve 

güvenlik politikaları açısından oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki AB içindeki 

nüfusun %90’ı NATO ülkelerinde yer almasına rağmen NATO’nun savunma 

harcamalarının yalnızca %20’si NATO üyesi AB ülkelerinden geliyor.1 Bu gerçeklik, 

Avrupa’nın savunulması ve güvenliğinin sağlanması açısından AB dışı ülkelerin oynadığı 

rolün ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı zamanda Türkiye gibi bir 

ülkenin AB üyesi olmasa da Avrupa’nın çok önemli bir parçası olduğunu da bir kez daha 

hatırlatıyor.  

NATO’ya en fazla katkı yapan ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa’nın savunması için 

stratejik bir ortak. Türkiye’nin 1963 Ankara Anlaşmasından beri Avrupa bütünleşme 

sürecine dahil olmak için attığı adımlar 1999’da AB adayı olmasına ve 2005 yılında AB 

ile katılım müzakerelerini başlatmasına kadar varmıştı. Ancak katılım sürecinde yaşanan 

sorunlar ve çeşitli engeller nedeniyle 2016 sonrasında katlım müzakereleri süreci 

durma noktasına geldi. Katılım müzakereleri sürecinde 31’inci faslı oluşturan “Dış, 

Güvenlik ve Savunma Politikaları” başlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek 

taraflı olarak Konseyde açılmasını bloke ettiği fasıllar arasında yer alıyor. Bu durum dış 

ve güvenlik politikası alanındaki ilişkilerin müzakere süreci dışına taşınması ve büyük 

ölçüde NATO üzerinden yürütülmesi sonucunu doğurdu. 

Türkiye ile savunma alanında iş birliği yapılması, Brexit sebebiyle oluşan savunma 

boşluğunun doldurulmasına, her gün daha fazla tartışılan AB’nin bölgesel ve uluslararası 

politikalarda zayıf bir aktör haline gelmesi sorununun azalmasına ve Avrupa’nın artan 

asimetrik tehditlerle mücadelesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Günümüzde 

tehditlerin özellikle asimetrik ve hibrit bir hale gelmesi iş birliğini aktörler açısından bir 

 
1 “Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere Koruyor”, VOA Türkçe, 05 Mart 2021,  
https://www.amerikaninsesi.com/a/stoltenberg-avrupayi-abd-turkiye-ingiltere-
savunuyor/5802904.html, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

https://www.amerikaninsesi.com/a/stoltenberg-avrupayi-abd-turkiye-ingiltere-savunuyor/5802904.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/stoltenberg-avrupayi-abd-turkiye-ingiltere-savunuyor/5802904.html
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tercih değil zorunluluk haline getiriyor. Türkiye’nin de Avrupa’nın savunma ihtiyacı 

açısından her geçen gün önemi artıyor. 

Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın savunma ve güvenliği açısından stratejik 

bir ortak olarak ön plana çıkmıştı. Öyle ki Küba füze krizi esnasında sahip olduğu 65 füze 

üssüyle Avrupa kıtasının savunulmasında ön safta yer alan Türkiye’nin Soğuk Savaş 

dönemindeki çabası ve katkıları, Soğuk Savaş sonrası dönemde AB’nin etkili bir aktör 

haline gelmesi ve genişlemesi açısından önem arz etmiştir.2 Günümüzde de savunma ve 

güvenlik alanındaki iş birliğinin benzer bir seviyeye yükseltilmesi, AB’nin yalnızca 

otonomisinin artmasına değil, aynı zamanda iç sorunlarıyla mücadeleye ve genişleme 

önündeki engellerin bertaraf edilmesine de katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’nin Avrupa savunması açısından önemini artıran faktörlerin yanı sıra katkı 

yapabileceği birçok alan bulunuyor. Bu değerlendirme notunda söz konusu faktörler ve 

katkı yapılabilecek alanlar tartışılacak ve Türkiye ile AB’nin savunma alanındaki iş 

birliğinin önündeki çeşitli güncel sorunlara da değinilecektir.  

1. Türkiye’nin Önemini Artıran Faktörler 

Avrupa savunması için Türkiye’nin önemini artıran ve Türkiye’yi iş birliği yapılması 

gereken bir aktör konumuna getiren ulusal ve uluslararası çeşitli faktörler bulunuyor. 

Bu konuda önde gelen unsurlar şu şekilde sıralanabilir; 

• Brexit kararı ile Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ve Avrupa savunma 

kapasitesinin bundan olumsuz etkilenmesi 

• ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine dikkatini çevirmesi ve bununla ilintili olarak AB 

ve Türkiye gibi kadim müttefiklerinin önceliklerini ve beklentilerini daha az 

umursar hale gelmesi 

• Türkiye’nin her geçen gün artan materyal kapasitesi ve operasyonel kabiliyeti  

Bu unsurlara yakından bakmak Türkiye’nin Avrupa savunması açısından her geçen gün 

artan öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda Birleşik Krallık’ın Brexit 

kararı ile AB’den ayrılması sonrasında ortaya çıkan boşluk, Türkiye’nin Avrupa 

 
2 “Türkiye: Avrupa Sürecindeki Bölgesel Güç”, İKV Seminer, İrlanda: Dublin, 25 Mart 2013, 
https://oldweb.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&id=3395&baslik=%DDKV%92N%DDN%20D%DCZE
NLED%DD%D0%DD%20%93T%DCRK%DDYE:%20AVRUPA%20S%DCREC%DDNDEK%DD%20B%D6L
GESEL%20G%DC%C7%94%20SEM%DDNER%DD%20DUBL%DDN%92DEYAPILDI, (Erişim Tarihi: 
16.11.2021). 

https://oldweb.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&id=3395&baslik=%DDKV%92N%DDN%20D%DCZENLED%DD%D0%DD%20%93T%DCRK%DDYE:%20AVRUPA%20S%DCREC%DDNDEK%DD%20B%D6LGESEL%20G%DC%C7%94%20SEM%DDNER%DD%20DUBL%DDN%92DEYAPILDI
https://oldweb.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&id=3395&baslik=%DDKV%92N%DDN%20D%DCZENLED%DD%D0%DD%20%93T%DCRK%DDYE:%20AVRUPA%20S%DCREC%DDNDEK%DD%20B%D6LGESEL%20G%DC%C7%94%20SEM%DDNER%DD%20DUBL%DDN%92DEYAPILDI
https://oldweb.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&id=3395&baslik=%DDKV%92N%DDN%20D%DCZENLED%DD%D0%DD%20%93T%DCRK%DDYE:%20AVRUPA%20S%DCREC%DDNDEK%DD%20B%D6LGESEL%20G%DC%C7%94%20SEM%DDNER%DD%20DUBL%DDN%92DEYAPILDI
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savunması açısından önemini artıran unsurların başında geliyor. Birliğin savunma 

girişimlerinde Fransa ile birlikte liderlik pozisyonunu sürdüren Birleşik Krallık’ın Brexit 

kararı, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın geleceğine yönelik soru işaretlerini 

artmıştı. Birleşik Krallık’ın, BMGK üyesi ve nükleer silahlara sahip önemli bir askeri güç 

olarak Birlik’ten ayrılma kararı alması AB açısından kırılganlık ortaya çıkarmıştı. Öyle ki 

Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılma kararıyla birlikte AB’nin kolektif savunma 

kabiliyetinin %20 oranında azalacağı uzmanlar tarafından ifade edilmeye başlandı.3 Zira 

Birleşik Krallık’ın özellikle denizlerdeki kayda değer askeri kabiliyeti Birlik açısından 

ciddi bir caydırıcılık oluşturuyordu.  

Birleşik Krallık’ın savunma ve güvenlik alanındaki girişimlere mesafeli tutumu göz 

önünde bulundurulduğunda Brexit sonrasında AB’nin bu girişimleri hızlıca hayata 

geçirebileceği yönünde bir kanaat oluşsa da Doğu Avrupa ülkelerinin savunma ve 

güvenlik konusundaki çekinceleri sürmeye devam ediyor ve bu girişimleri yavaşlatıyor. 

Brexit sonrası PESCO gibi İngiltere’nin muhalefeti nedeniyle rafa kaldırılan savunma 

girişimlerini tekrar gündeme alma ihtiyacı hisseden AB’nin bu sebeple Türkiye gibi 

üçüncü ülkelerle iş birliğine daha açık ve istekli olması bekleniyor. 

ABD’nin Barack Obama döneminde başlayan, Donald Trump döneminde zirve yapan ve 

Joe Biden döneminde devam edeceğinin sinyallerini veren Asya-Pasifik bölgesini 

önceleyen dış politika yönelimi de Türkiye’nin Avrupa açısından önemini artıran 

unsurlardan biri. Vaşington yönetimi Çin’in ekonomik ve askeri olarak yükselişini 

engellemeyi öncelik haline getirmiş ve söz konusu politika, ABD’nin Avrupa kıtası gibi 

geleneksel müttefikleriyle olan ilişkilerini yeni bir düzleme taşımıştır. 

Özellikle Donald Trump döneminde vurgulanan “önce Amerika” yaklaşımı, Vaşington 

yönetiminin AB şüphecisi kesimlere destek vermesini, NATO’nun modasının geçtiği 

açıklamalarının yapılmasını, Avrupalı müttefiklerin ABD’nin güvenlik şemsiyesinden 

yararlanmasının sorunsallaştırılmasını beraberinde getirmişti.4 ABD, AB ülkelerine 

yönelik eleştirilerini özellikle yük paylaşımı konusu oluşturdu ve savunma 

harcamalarının artırılması gerektiğini her fırsatta dile getirdi. Koronavirüs sonrası 

ekonomik sorunlar sebebiyle savunma harcamalarında arzu edilen seviyelere 

 
3 Yeliz Şahin, “Koronavirüs Krizi ve Avrupa Savunma Ekosistemine Etkileri,” İKV Değerlendirme Notu, 
Haziran 2020, 232. 
4 Yeliz Şahin, “Brexit ve Trump Çağında AB Güvenlik ve Savunma Politikaları”, İKV Değerlendirme Notu, 
Temmuz 2017, s. 16. 
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çıkılamayacağı endişesi, bu konuda transatlantik ittifakı zorlayıcı durumun sürmesine 

sebep olabileceği yorumlarına neden oluyor.5 Bununla birlikte Biden yönetimi her ne 

kadar seçimleri kazandıktan sonra transatlantik ittifakı güçlendireceği ve müttefiklerle 

ilişkilerini rehabilite edeceği söylemlerini ortaya koysa da Afganistan’dan çekilme 

politikası6 ve AUKUS Paktı kararı7 gibi adımlar AB ülkeleri açısından soru işaretlerini ve 

endişeleri henüz ortadan kaldırmadı. 

ABD’nin transatlantik ortaklığın normatif değerlerini göz ardı eden söz konusu 

yaklaşımı, Avrupa savunmasının geleceği açısından Türkiye’nin önemini daha fazla 

artıran bir durum ortaya çıkarıyor. Transatlantik ilişkiler böyle bir dönüşüm süreci 

içindeyken ve AB yetkililerinin her geçen gün daha fazla dile getirdiği “özerk hareket 

etme kabiliyetinin artırılması” düşüncesi ortadayken, Türkiye’nin savunma konusunda 

iş birliği yapılabilecek bir ortak olarak görülmesi AB ülkeleri açısından bir tercih değil 

zorunluluk haline geliyor. 

Öyle ki ABD’nin yakın dönemdeki politikalarından hem Türkiye’nin hem de Avrupa 

ülkelerinin mağdur olduğu görülüyor. Barack Obama döneminde uygulamaya koyulan 

ve Trump döneminde ağırlığını artıran “gölge liderlik” olarak Türkçe’ye 

çevirebileceğimiz “leading from behind” stratejisi, ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerini 

yeni bir düzleme taşımasına sebep oldu.8 Elbette ikili ilişkilerde konjonktürel bir kriz 

ortaya çıkaran bu yaklaşım sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil ABD’nin diğer 

müttefikleriyle ilişkilerini de etkiledi. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra AB ülkeleri, 

Japonya, Körfez ülkeleri ve İsrail gibi aktörler bu terk edilmişlik hissiyle baş başa kaldı 

ve ABD ile ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşadı. 

ABD’nin son yıllarda dikkatini Asya-Pasifik’e ve Çin’in yükselişine kaydırma niyeti, Türk 

dış politikası açısından ise Rusya’nın dengelenmesi sorununu yeniden gözle görülür hale 

getirdi. Bu sebeple Ankara’daki karar vericiler her ne kadar çoklu kriz ortamı yaşansa da 

ABD ile iş birliği alanlarının sürdürülmesini, NATO çatısı altında birlikte çalışılmasını 

oldukça stratejik görmeye devam ettiler. Öyle ki Rusya’nın Gürcistan, Ukrayna, Suriye 

 
5 Yeliz Şahin, “Koronavirüs Krizi ve Avrupa Savunma Ekosistemine Etkileri,” s. 6. 
6 “US withdraws from Afghanistan, bringing an end to 20-year war”, Financial Times, 31.08.2021, 
https://www.ft.com/content/b2ba76a1-694b-47f9-b077-d48ad88a8cb5, (Erişim Tarihi: 16.11.2021). 
7 “Aukus: UK, US and Australia launch pact to counter China”, BBC News, 16.09.2021, 
https://www.bbc.com/news/world-58564837, (Erişim Tarihi: 16.11.2021). 
8 Charles Krauthammer, “The Obama Doctrine: Leading from Behind”, The Washington Post, 28.04.2011, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-obama-doctrine-leading-from-
behind/2011/04/28/AFBCy18E_story.html, (Erişim Tarihi: 14.11.2021). 

https://www.ft.com/content/b2ba76a1-694b-47f9-b077-d48ad88a8cb5
https://www.bbc.com/news/world-58564837
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-obama-doctrine-leading-from-behind/2011/04/28/AFBCy18E_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-obama-doctrine-leading-from-behind/2011/04/28/AFBCy18E_story.html
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müdahaleleri, Kırım’ı ilhak etmesi ve arka bahçesi olarak gördüğü eski Sovyet 

ülkelerinde etkisini artırma siyaseti izlemesi, başta Türkiye olmak üzere NATO, ABD ve 

AB’nin de tehdit algılayacağı bir durum ortaya çıkardı.9 

Yaşamış olduğu yalnızlık hissinden ötürü Türkiye şimdiden NATO ittifakı dışındaki 

bölgesel güçlerle de iş birliğini güçlendirmeye başladı. Bazı NATO üyeleri, Türkiye’ye 

karşıt bir pozisyon sergilerken bazı NATO üyeleri ise Türkiye’nin kendi güvenliğine 

ilişkin kaygılarını dikkate alıyor ve Türkiye ile yatay bir şekilde çalışmayı kabul ediyor. 

Avrupa ülkelerinin de bu kapsamda savunma ve güvenlik politikalarında Türkiye’yi 

önemli bir ortak olarak değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye ile savunma alanındaki iş 

birliğini geliştirmesi ve Türkiye’nin özerk savunma projelerine dahil olmasıyla, Avrupa 

ülkeleri ABD’nin etkisini ve yükselen tek taraflılığını dengeleme ve NATO içinde gayri 

resmi bir veto koalisyonu kurabilme imkânı elde edebilir. Rand Corporation’un son 

dönemde yayınladığı raporda da bu konuya vurgu yapılıyor ve İngiltere ve Türkiye gibi 

AB dışında olan ama önde gelen NATO üyelerinin Avrupa savunması açısından önemi 

vurgulanıyor.10 Raporda Türkiye’nin NATO-AB ilişkilerini etkileyen önemli bir ortak 

olduğu ve Birleşik Krallık ile birlikte Avrupa stratejik otonomisine ve özellikle AB’nin 

NATO’yu tamamlamayı ve NATO’dan yük almayı amaçlayan pratik kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi konusunda önemli etkiye sahip olmaya devam edecekleri belirtiliyor.  

Son olarak, Türkiye’nin artan materyal kapasitesi ve operasyonel kabiliyeti de Türkiye’yi 

AB açısından önemli bir savunma ortağı haline getiriyor. Son dönemde Türkiye savunma 

harcamaları ve savunma sanayi ürünlerinin yanında sahada artan askeri tecrübesiyle ön 

plana çıkıyor. Suriye, Irak, Libya, Karabağ gibi bölgelerde asimetrik tehditlerle mücadele 

konusunda başarılı operasyonların gerçekleştirildiği görülüyor. Operasyonların askeri 

boyutunun yanı sıra operasyon sonrası ilgili bölgelerde asayişin sağlanması, alt yapının 

iyileştirilmesi, hayatın normale dönmesi, insani yardımlar ve terörle mücadele gibi 

konularda da tecrübe kazandığı görülüyor.11 Türkiye’nin tüm bu konulardaki tecrübesi, 

Avrupa’nın Petersberg görevleri olarak bilinen kriz yönetiminde müdahale ve barışı 

 
9 Oğuz Güngörmez, “21. Yüzyılda Türkiye-ABD İlişkileri: Asimetriden Göz Hizasına Krizler Sarmalı”, 21. 
Yüzyılda Türkiye’nin Orta Doğu Ülkeleri ve Büyük Güçlerle İlişkisi, Rıdvan Kalaycı, İsmail Akdoğan (Eds), 
Orion Kitabevi, Eylül 2021, s. 294. 
10 “European Strategic Autonomy in Defence”, Rand Corporation Europe, 2021, 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1319-1.html, (Erişim Tarihi: 15.11.2021).  
11 “Türkiye’deki Suriyeliler ve Sınır Ötesi Güvenli Bölge”, Polis Akademisi Yayınları, Rapor No: 97, Temmuz 
2020, Ankara, s. 66. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1319-1.html
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sağlama girişimleri, barışı koruma, arama kurtarma, insani yardımlar ve alt yapı gibi 

konularda iş birliği yapılabilecek önemli bir aktör haline gelmesine katkı sağlıyor.12 

2. Türkiye’nin AB Savunmasına Katkı Yapabileceği Konular 

Savunma Sanayi 

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayinde attığı adımlar, AB’nin savunması 

açısından da oldukça değerli. Savunma sanayindeki yerlilik oranını artıran Türkiye13, 

akıllı mühimmatlardan karmaşık silah sistemlerine kadar uzanan çok çeşitli savunma 

sanayi ürünlerinin üreticisi konumuna geldi. Özellikle zırhlı araçlar ve insansız hava 

araçlarında Türk savunma sanayiinin önemli sistemler ürettiği görülüyor. Bayraktar 

Akıncı ve TB2, Tusaş Anka, Vestel Karayel gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesi, 

Türkiye’nin terörle mücadele kapasitesine ciddi katkı yaptı. Bu sistemlerin Irak, Suriye, 

Libya, Dağlık Karabağ gibi bölgelerde başarılı bir performans sergilemesi, Avrupa 

ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin dikkatini ve ilgisini çekti. 

Örneğin Polonya Türkiye’den 24 adet TB2 SİHA sipariş verdi ve bu siparişlerin 2022-

2024 yılları arasında teslimatının yapılacağı açıklandı.14 SİHA anlaşması Polonya’ya 

toplam 270 milyon dolara mal oldu. Bu anlaşma ile Türkiye, ilk kez hem NATO hem AB 

üyesi olan bir ülkeye yüksek teknoloji SİHA ihracatını gerçekleştirdi. Soğuk Savaş 

döneminde jeopolitik konumu, asker sayısı ve operasyonel kabiliyetiyle NATO’ya ve 

Avrupa’nın savunmasına katkı sağlayan Türkiye’nin, günümüzde komplike silah 

sistemlerini ihraç ederek söz konusu katkıyı sürdürdüğü görülüyor. Polonya ile yapılan 

anlaşmanın, Polonya’nın Vişegrad Dörtlüsü ve Üç Deniz Girişimi’nin baş aktörü olması 

açısından da oldukça değerli ve stratejik öneme sahip olduğu biliniyor. 

Benzer şekilde Ocak 2019’da Ukrayna da Türkiye’den SİHA ithal ederek savunmasını 

güçlendirmeye yöneldi. 6 adet SİHA ve 200 adet akıllı mühimmat ithal eden Ukrayna, 

 
12 Petersberg Görevleri, Avrupa Birliği'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası içinde hazırlamış 
olduğu askeriye ve güvenlik konulu bir dizi görevdir. Söz konusu görevler Avrupa Birliği ve Batı Avrupa 
Birliği'nin yetki verdiği ölçüde askeri birimlerin insani yardım ve barış gücü askeri olarak kullanılmasını 
düzenler. Haziran 1992’de Batı Avrupa Birliği’nin Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Petersberg 
Oteli’nde imzalanmıştır ve adını da buradan almaktadır. 
13 2002 yılında yürütülen 66 savunma projesinde dışa bağımlılık oranının %80 olduğu, 2020 yılında ise toplam 
762 projedeki yerlilik oranının %65’in üzerine çıktığı belirtiliyor. Bkz: T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 
Başkanlığı, “Mevcut Durum”, https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=48&LangID=1 (Erişim 
Tarihi: 16.11.2021). 
14 Jaroslaw Adamowski, “Poland to buy Turkish Bayraktar TB2 Drones”, Defensenews, 24.05.2021, 
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/05/24/poland-to-buy-turkish-bayraktar-tb2-
drones, (Erişim Tarihi: 15.10.2021). 

https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=48&LangID=1
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/05/24/poland-to-buy-turkish-bayraktar-tb2-drones
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/05/24/poland-to-buy-turkish-bayraktar-tb2-drones
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Rusya ile Donbass bölgesindeki çatışmada denge sağlamaya çalışıyor.15 Türkiye’nin 

anlaşmadan sonra iki ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne teslimatı tamamlaması 

ve TB2’lerin üretimi için Ukrayna’da fabrika kurulacağının açıklanması, Türkiye’nin 

yalnızca tedarikçi ülke olarak değil stratejik ortak olarak Doğu Avrupa’nın güvenliği 

konusunda bu ülkelerin yanında olduğunu göstermesi bakımından önemliydi. Ayrıca 

Birleşik Krallık gibi askeri olarak oldukça güçlü Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin 

ürettiği insansız hava araçlarıyla ilgilendiği medyaya yansıyor. 16 

Macaristan, Türkiye’nin savunma iş birliği anlaşmaları imzaladığı bir diğer Avrupa 

ülkesi. Sovyetler döneminden kalma eski silah sistemlerini 2026 yılına kadar modernize 

etmeye çalışan Macaristan17, Türkiye’den “Ejder Yalçın”, “Yörük” gibi zırhlı araçlar ithal 

ederek ordusunun modernizasyonunu hedefledi. Bu kapsamda Macaristan’da üretilen 

40 zırhlı aracın geçtiğimiz aylarda teslimatı tamamlanırken, Karayel gibi insansız hava 

araçlarının Macaristan’da denendiği ve bu alanda da iş birliği sürecinin başlatıldığı 

belirtildi.18 

Son yıllarda NATO’ya yüz çevirip çevirmediği ve Rusya ile yakınlaştığı tartışılan 

Türkiye’nin, Rusya ile mücadele içinde olan Doğu Avrupa ülkelerinin savunmasına silah 

sistemleri ve askeri ekipmanlar ihraç ederek doğrudan katkı yapması, bir yandan 

Türkiye’nin Avrupa savunmasına katkısını somut olarak gözler önüne sererken diğer 

yandan Türkiye’nin transatlantik ittifak içindeki imajını iyileştiriyor. Özellikle Türk 

SİHA’larının Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Donbass gibi bölgelerde Rus silah 

sistemleriyle karşı karşıya gelerek başarı göstermesi, Avrupa savunması açısından 

Rusya’nın dengelenmesi konusunda da Türkiye’nin kabiliyetlerini ve önemini gösterdi. 

Soğuk Savaş döneminde sadece jeopolitik konumu ve asker sayısı vasıtasıyla Avrupa’nın 

savunmasına katkı sağlayan Türkiye’nin günümüzde savunma sanayi ürünleri 

aracılığıyla katkısını sürdürmesi geldiği nokta açısından oldukça dikkat çekici. 

 
15 “Ukrainian Navy Will Receive Turkish Bayraktar TB2 Drones This Year”, TheDefencePost, 28.01.2021, 
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/ukraine-to-receive-bayraktar-tb2-drones, (Erişim Tarihi: 
15.10.2021). 
16 “UK Interested in Turkish Drones, We Presented Options: Minister”, Daily Sabah, 16.10.2021, 
https://www.dailysabah.com/business/defense/uk-interested-in-turkish-drones-we-presented-options-
minister, (Erişim Tarihi: 15.10.2021). 
17 Murat Deregözü, “Türkiye-Macaristan İlişkileri”, SETA Yayınları, No: 159, 1. Baskı, 2020, s. 23. 
18 “Erdoğan-Orban görüşmesinde Türkiye-Macaristan 'stratejik ortaklık' projesi için hangi kararlar 
alındı?”, BBC Türkçe, 12.11.2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59258990, (Erişim 
Tarihi: 15.10.2021). 

https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/ukraine-to-receive-bayraktar-tb2-drones
https://www.dailysabah.com/business/defense/uk-interested-in-turkish-drones-we-presented-options-minister
https://www.dailysabah.com/business/defense/uk-interested-in-turkish-drones-we-presented-options-minister
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59258990
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Her ne kadar söz konusu savunma sanayi ürünlerinin NATO ve Avrupa ülkelerine 

ihracatı henüz kısıtlı olsa da bu durumun her geçen gün değişmekte olduğu görülüyor. 

Yapmaya başladığı ihracatların yanı sıra Türkiye halihazırda Fransa, Almanya, 

Yunanistan, İtalya, İspanya, Kanada ve Polonya arasındaki deniz karakol uçağı projesi 

gibi bazı çok taraflı Avrupa endüstriyel projelerinde de yer alıyor. Tüm bu savunma 

sanayi iş birlikleri de Türkiye’nin Avrupa savunması açısından gelecekte önemli bir 

ortak haline gelebileceğinin işaretlerini veriyor. 

Grafik 1: Türkiye’nin Silah/Mühimmat İthalatı (2000-2020) 

 

Kaynak: SIPRI Arms Transfers Database, TIV of arms exports to Turkey, 2000-2020. 

Son olarak savunma ve silahlanma konusunda Türkiye ile AB ülkeleri arasında karşılıklı 

bir etkileşimin ve iş birliğinin olduğunun da altı çizilmeli. Türkiye, Avrupa ülkeleri 

açısından yıldızı parlayan bir savunma sanayi oyuncusu olarak ön plana çıkmasının yanı 

sıra, Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin silah sistemlerinin modernize edilmesinde ve 

akıllı mühimmat tedarikinde oldukça büyük bir paya sahip olduğu görülüyor. 2000-2020 

yıllarına bakıldığında (Grafik 1) Türkiye’nin en fazla silah ve mühimmat ithalatı yaptığı 

ülkeler arasında Almanya (%17), İtalya (%7), İspanya (%6), Fransa (%4) gibi AB 

ülkeleri önemli oranlarla ön plana çıkıyor. 

Terörle Mücadele 

Ülkeler açısından asimetrik bir tehdit haline gelen ve son yıllarda ciddi kayıplara sebep 

olan uluslararası terörizm, AB üyesi ülkeler için Avrupa savunmasının önemli bir unsuru 

haline geldi. Türkiye, Avrupa savunması ve ülkelerin terörle mücadelesinde önemli ve iş 

38%

17%
10%

7%

6%
4%

18%

Türkiye'nin Silah/Mühimmat 
İthalatı (2000-2020)

ABD Almanya G. Kore İtalya İspanya Fransa Diğer



 

 

11 

birliği yapılması gereken bir ortak haline geldi. Terörle mücadele konusunda uzun 

yıllara dayanan tecrübeye sahip Türkiye, özellikle IŞİD, el-Kaide gibi Avrupa’yı hedef 

alan radikal örgütlerle de kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Bu zamana kadar güvenlik 

alanında Türkiye’nin 93 ülkeyle 170 anlaşma imzaladığı belirtiliyor.19  

Terörle mücadele, AB ve Türkiye’nin özellikle istihbarat paylaşımı, yabancı savaşçıların 

hareketlerini kontrol etme, aşırıcılıkla mücadele ve terörün finansmanını durdurma gibi 

alt konularda birlikte çalışabileceği kritik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda 

Türkiye ile AB arasında 8 Haziran 2016’da Terörizmle Mücadele İstişareleri 

gerçekleştirildi ve bu alandaki iş birliği alanlarının genişletilmesine karar verildi.  Bunun 

yanında Türkiye ve AB’nin uluslararası iş birliğini ilerletmek için Mali Eylem Görev Gücü 

(FATF), Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) ve DEAŞ Karşıtı Küresel 

Koalisyon gibi forumlarda birlikte çalışacağı açıklandı.20 

Özellikle 21. yüzyılda Avrupa ülkelerinin radikal terörün sık sık hedefi haline geldiği 

belirtilmeli. 2004 Madrid, 2005 Londra, 2015 Paris, 2016 Nice, 2016 Brüksel, 2017 

Manchester saldırıları sonucu Avrupa’da çok sayıda insan radikal terör nedeniyle 

hayatını kaybetti. 2006-2020 yılları arasında Avrupa ülkelerinde her yıl ortalama 342 

kişi radikal terör bağlantısı sebebiyle tutuklandı.21  

IŞİD’in sebep olduğu terör olaylarından bu zamana kadar en fazla zarar gören 

ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’de gerçekleştirilen 21 terör eyleminde22 315 kişi 

hayatını kaybederken 1206 kişi de yaralandı. Terörün doğrudan hedefi haline gelmesi 

sonucu Türkiye, IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon’un aktif bir üyesi ve Yabancı Terörist 

Savaşçılar Çalışma Grubu’nun başkanlarından biri haline geldi. Bu kapsamda Fırat 

Kalkanı Harekâtı ile IŞİD’e karşı Suriye’de sahada mücadele eden ve 3.000’den fazla 

teröristi etkisiz hale getiren yegâne aktör konumunda. Bununla birlikte IŞİD’e karşı 

2015 yılında 187, 2016’da 367, 2017’de 500 ve 2018’de 1.130 operasyon 

gerçekleştirildiği açıklandı.  

 
19 T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Turkey’s Contributions to International Community’s Efforts to Fight 
Terrorism”, https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-contributions-to-international-community_s-efforts-to-
fight-terrorism.en.mfa, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
20 T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-AB Ortak Basın Açıklaması: Türkiye- AB Terörizmle Mücadele 
İstişareleri, 8 Haziran 2016” https://www.mfa.gov.tr/joint-turkey--eu-press-release_-turkey---eu-
counter-terrorism-dialogue_-8-june-2016.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2021) 
21 Ortalama olarak en fazla tutuklama 2014-2019 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bkz: TESAT Raporları: 
2008, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, https://www.europol.europa.eu/activities-
services/main-reports, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
22 Bu eylemlerin 10’u canlı bomba, 7’si bombalı saldırı, 4’ü silahlı saldırı şeklindedir. 

https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-contributions-to-international-community_s-efforts-to-fight-terrorism.en.mfa
https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-contributions-to-international-community_s-efforts-to-fight-terrorism.en.mfa
https://www.mfa.gov.tr/joint-turkey--eu-press-release_-turkey---eu-counter-terrorism-dialogue_-8-june-2016.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/joint-turkey--eu-press-release_-turkey---eu-counter-terrorism-dialogue_-8-june-2016.tr.mfa
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports
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Bilindiği üzere 2014 yılında IŞİD’e karşı ilk etapta ABD öncülüğünde 40 civarı ülkeden 

oluşan bir koalisyon kuruldu. Günümüzde 83 üyeye genişleyen koalisyonda Türkiye’nin 

de başından itibaren yerini aldığı görülüyor. Bu kapsamda Türkiye, İncirlik Hava 

Üssü’nü IŞİD’le mücadele için koalisyon uçaklarına açarak mücadeleye destek veriyor.23 

Yabancı savaşçılarla mücadele konusunda da Türkiye iş birliği yapılması gereken önemli 

bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Yalnızca 2015 yılında AB pasaportlu 5.000 cihatçının 

Yunanistan’dan çıkarak IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gittiği belirlendi. Bu kişilerin 

çatışma bölgelerindeki mağdurlara yardım etmeye giden doktor, hemşire veya sivil 

toplum gönüllüsü olarak kendilerini tanıttığı ortaya çıktı.24 

Bunların yanı sıra bu zamana kadar 75.480 kişinin Türkiye’ye giriş yasağı listesine 

eklendiği bildirildi.25 İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki hapishanelerde 1.200 IŞİD’linin 

olduğunu açıklamış ve bu kişilerin uyruğu olduğu ülkelere iade sürecinin yapıldığını 

belirtmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2011 yılında başlayan 

Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan 8.585 yabancı savaşçının sınır 

dışı edildiği vurgulandı. Bu teröristlerin arasında en büyük oranı ise Avrupalı teröristler 

oluşturuyor. En çok yabancı savaşçının iade edildiği ülkelerin Fransa, Almanya, 

Hollanda, Belçika gibi ülkelerin önde gelen Avrupa ülkeleri olduğu açıklandı.26 Tüm bu 

gelişmeler ve yapılan iş birlikleri Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki katkılarının 

AB savunması açısından da oldukça önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.   

Ortak Görev Güçleri ve Misyonlara Katkı 

AB, dünyanın çeşitli yerlerinde barış koruma görevlerini yerine getiriyor. Bu kapsamda 

günümüzde devam eden 6 askeri operasyon görevi ve 11 sivil koruma görevini 

sürdürüyor. Bu görevlerde toplam 5.000 kişi görevlendirilirken barış koruma, çatışma 

önleme, uluslararası güvenliği güçlendirme, hukukun üstünlüğün tesis edilmesi, 

 
23 Oğuz Güngörmez, “21. Yüzyılda Türkiye-ABD İlişkileri: Asimetriden Göz Hizasına Krizler Sarmalı”, s. 
294. 
24 “ISIS Fighters with European Passports” European Parliament, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003935_EN.html, (Erişim Tarihi: 
10.11.2021). 
25 T.C. İletişim Başkanlığı, “Türkiye’nin DEAŞ’la Mücadelesi”, T.C. İletişim Başkanlığı, 
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/stratejik_iletisim_calismalari/detaylar/terorizmle-mucadele, (Erişim 
Tarihi: 15.10.2021). 
26 T.C. İçişleri Bakanlığı, “2011 Yılından Günümüze, 102 Farklı Uyruktan 8.585 Yabancı Terörist Savaşçı 
Sınır Dışı Edildi,” https://www.icisleri.gov.tr/2011-yilindan-gunumuze-102-farkli-uyruktan-8585-
yabanci-terorist-savasci-sinir-disi-edildi, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003935_EN.html
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/stratejik_iletisim_calismalari/detaylar/terorizmle-mucadele
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korsanlık ve insan kaçakçılığının engellenmesi gibi amaçlar hedefleniyor.27 Bu zamana 

kadar AGSP kapsamında 3 kıtada toplam 34 sivil görev ve operasyon icra edildi. 

1950 Kore Savaşı’ndan itibaren dünya barışına katkı sağlayan Türkiye’nin günümüzde 

özellikle Bosna-Hersek ve Kosova misyonlarına katkısı Avrupa’nın doğrudan güvenliği 

açısından oldukça önemli ve ağırlıklı bir yere sahip. Bu kapsamda Türkiye, Bosna-

Hersek Koruma Gücü’ne en başından itibaren destek veren ülkelerden biri. Misyon 2 

Aralık 2004 tarihinden itibaren AB’nin oluşturduğu Avrupa Birliği Gücü (EUFOR)’nün 

yürüttüğü Althea Harekâtı’na devredildi ve Türkiye misyona destek vermeye devam etti. 

Ayrıca Türkiye, günümüzde Althea Harekâtı’na personel sayısı açısından en çok katkı 

yapan ikinci ülke konumunda.  

Görsel 1: AB askeri operasyon ve sivil koruma görevleri 

 

Benzer şekilde Türkiye, 12 Haziran 1999 tarihinde BMGK kapsamında oluşturulan 

Kosova Gücü’ne (KFOR) katkı sağlıyor. Günümüzde 321 personelden oluşan Kosova 

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile Türkiye harekata personel yönünden en çok katkı 

veren beşinci ülke konumunda. Ayrıca BM tarafından yapılan talep kapsamında, 

Türkiye’den bir subay, 2011 yılından itibaren BM Kosova Misyonu (UNMIK) Askeri 

İrtibat Subayı kadrosunda görev yapıyor. 

 
27 “Military and Civilian Missions and Operations”, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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Bunların yanı sıra Avrupa kıtası dışındaki diğer bölgelerde de Türkiye’nin barış koruma 

misyonlarına katkı sağladığı biliniyor. Somali (UNOSOM), Lübnan (INIFIL), Kongo 

(EUPOL KINSHASA), Sudan (UNMIS), Afganistan (ISAF) gibi çok sayıda ülkedeki barış 

koruma misyonunda Türkiye askeri unsurlarıyla görev alıyor ve barışın korunması ve 

inşasına katkı sağlıyor.28  

Batı Balkanlara İstikrar Kazandırılması 

Balkanların 1990’lı yıllarda Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı açısından ciddi sorunlara 

kaynaklık ettiği hafızalarda tazeliğini koruyor. Türkiye ise gerek bu süreçte gerekse 

günümüzde Balkanların istikrarına yönelik ciddi çaba sarf etti ve etmeye de devam 

ediyor. Bu kapsamda Türk birliklerinin EUFOR ve KFOR gibi barışı koruma ve istikrar 

sağlama görevlerinde yer aldığı ifade edilmişti. Geçmişte 1992-1995 Bosna krizi ve 

1998-1999 Kosova krizinde aktif çabalarıyla ön plana çıkan Türkiye, günümüzde de 

bölgenin istikrarı için yumuşak güç unsurlarıyla ve artan ekonomik-siyasi ilişkileriyle 

katkı sağlıyor. 

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin Batı Balkanlar’ın güvenliğini ve savunmasını doğrudan 

ilgilendiren çok sayıda misyona katıldığı hafızalarda tazeliğini koruyor. Örneğin Türkiye, 

Eski Yugoslavya’ya dair “Sharp Guard” ve “Deny Flight” Harekatları, Arnavutluk’ta 

gerçekleştirilen “Alba Harekâtı”, Makedonya’da “Essential Harvest”, “Amber Fox”, “Allied 

Harmony”, “Concordia” ve “Proxima” harekatlarına personel katkısı sağladı.29 

Tüm bu katkılara ve iş birliklerine rağmen çeşitli AB ülkelerinin Türkiye’yi Batı 

Balkanlar’da rekabet halinde oldukları bir ülke olarak görme eğilimi ise devam ediyor. 

Avusturya ve Almanya gibi ülkeler Türkiye’nin Balkanlarda nüfuzunu artırmasından 

rahatsız olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar.30 Fakat Balkanlarda yaşanan iç 

çatışmalar Türkiye’nin Balkanlardaki etnik gruplar ile olan tarihi bağlarının önemini 

ortaya çıkardı. Türkiye bu kapsamda çatışma sonrası Arnavutluk, Makedonya ve 

Bulgaristan ile güven artırıcı önlemler ile ilgili anlaşmalar imzaladı. Günümüzde de 

Türkiye’nin bölgedeki Müslüman halklar üzerindeki etkisi ve TİKA, Yunus Emre 

 
28 Mustafa Kibaroğlu, “Türkiye-NATO İlişkileri”, SETA Yayınları, 14 Mart 2017, Sayı 195, s. 18, 
https://www.setav.org/turkiye-nato-iliskileri, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
29 T.C. Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye’nin Barışı Destekleme Harekâtına Katkıları”, 
https://www.tsk.tr/Sayfalar?viewName=BarisiDestekleme, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
30 “AB'nin Batı Balkanlar'daki Türkiye endişesi”, DW Türkçe, 05.10.2021, https://www.dw.com/tr/abnin-
bat%C4%B1-balkanlardaki-t%C3%BCrkiye-endi%C5%9Fesi/a-59413156, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

https://www.setav.org/turkiye-nato-iliskileri
https://www.tsk.tr/Sayfalar?viewName=BarisiDestekleme
https://www.dw.com/tr/abnin-bat%C4%B1-balkanlardaki-t%C3%BCrkiye-endi%C5%9Fesi/a-59413156
https://www.dw.com/tr/abnin-bat%C4%B1-balkanlardaki-t%C3%BCrkiye-endi%C5%9Fesi/a-59413156
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Enstitüsü, YTB gibi kamu diplomasisi kurumlarının faaliyetleri tehdit olarak algılanmak 

yerine bölgenin barış ve istikrar içinde kalması için önemli bir çaba olarak görülmeli. 

Türkiye’nin Soğuk Savaş dönemi sonrası bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme, 

karşılıklı bağımlılıklar oluşturma ve pro-aktif diplomasi izlemeye yönelik yaklaşımı, 

AB’nin çıkarlarını tehlikeye attığı ya da bölge üzerindeki etkisinin altını oyduğu şeklinde 

değerlendirilmemeli. Örneğin son dönemde Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden Bosna-

Hersek geriliminin önüne geçmek amacıyla Türkiye’nin ciddi çaba sarf ettiği görülüyor. 

Bu kapsamda kasım ayının ilk haftalarında önce Boşnak lider Bakir İzzetbegoviç, 

akabinde Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik Türkiye’yi ziyaret ederek görüşmelerde 

bulundu.31 Türkiye’nin “nüfuzunu kullanarak gerilimi azaltma ve arabuluculuk” gibi 

oynayabileceği rollerden faydalanmak yerine AB’nin Bosna Hersek’te Türkiye’yi “kötü 

niyetli faaliyetlerde bulunan ülke” olarak tanımladığı görülüyor.32 Benzer şekilde 2016-

2018 yıllarındaki AB’nin insani yardım tatbikatı senaryosunda ise Türkiye’yi bu kez 

Katar ile birlikte değerlendirerek AB’nin insani yardım gücüne siber saldırı yapan ülke 

olarak konumlandırdığı belirtiliyor.33 Her ne kadar Emmanuel Macron gibi liderler 

Türkiye’yi Rusya’nın yanında konumlandırarak Balkanlarda nüfuzunu artırmasından 

rahatsız olsa da34 Türkiye’nin birçok konuda iş birliği yapabildiği Rusya ile Balkanlarda 

herhangi bir iş birliği içinde olmadığı görülüyor. Aksine iki ülkenin tarih boyunca 

Balkanlar üzerinde mücadele yürüttüğü, günümüzde de farklı vizyonlara ve siyasi 

projelere sahip oldukları biliniyor.  

Türkiye günümüzde Batı Balkanlar ile ilişkilerini transatlantik kurumlar, ticaret ve 

Müslüman topluluk ile ilişkileri vasıtasıyla sürdürüyor.35 1990’lardaki çatışmalardan 

sonra Türkiye’nin bölgeyle ekonomik ve siyasi ilişkisini geliştirdiği ve önemli bir oyuncu 

 
31 “Feuding Bosnians Look to Turkey’s Erdogan to Mediate Crisis”, Balkan Insight, 10.11.2021, 
https://balkaninsight.com/2021/11/10/feuding-bosnians-look-to-turkeys-erdogan-to-mediate-crisis, 
(Erişim Tarihi: 15.11.2021). 
32 Güldener Sonumut, “AB’nin Stratejik Pusulası ve Türkiye”, Milliyet, 28 Şubat 2021, 
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-
6442735?sessionid=2, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
33 Güldener Sonumut, “AB’nin Stratejik Pusulası ve Türkiye”. Milliyet, 28 Şubat 2021, 
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-
6442735?sessionid=2, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
34 “Macron: Russia, Turkey are Playing on Post-Colonial Resentments”, AlJazeera, 20.12.2020, 
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/20/macron-russia-turkey-are-playing-on-post-colonial-
resentments, (Erişim Tarihi: 15.11.2021). 
35 Aslı, Aydıntaşbaş, “From myth to reality: How to understand Turkey’s role in the Western Balkans”, 
European Council on Foreign Relations, 13 Mart 2019, 
https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_western_balka
ns, (Erişim Tarihi: 10.11.2021).  

https://balkaninsight.com/2021/11/10/feuding-bosnians-look-to-turkeys-erdogan-to-mediate-crisis
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-6442735?sessionid=2
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-6442735?sessionid=2
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-6442735?sessionid=2
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-6442735?sessionid=2
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/20/macron-russia-turkey-are-playing-on-post-colonial-resentments
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/20/macron-russia-turkey-are-playing-on-post-colonial-resentments
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16 

olarak ön plana çıktığı açık. Fakat bu etki AB’nin bölgeye yönelik politikalarıyla herhangi 

bir zıtlık barındırmıyor. Tam tersi güncel gelişmelere bakıldığında istikrarsızlık 

üretebilecek gelişmelerde Türkiye’nin inisiyatif alarak sorunun çözümü için katkı 

sağlamaya çalıştığı görülüyor. Balkan ülkelerini AB’den uzaklaştırmaya çalışma ya da 

üyelik süreçlerini engelleme gibi bir amacı da hedeflemiyor. Rusya ve Çin gibi aktörlerin 

bölgeye yönelik angajmanlarından ziyade NATO üyesi ve AB adayı Türkiye ile bölgede 

ortak amaç ve çıkarlarda buluşulması, AB’nin Batı Balkanlara yönelik vizyonu, genişleme 

süreci ve bölgenin istikrarı açısından daha uygun. Türkiye’nin hem AB üyelik süreci 

içindeki hem de NATO üyesi bir ülke olarak Batı Balkan ülkeleriyle yakın ilişki izlemesi, 

bölgeye ekonomik ve siyasi istikrarın kazandırılması açısından stratejik öneme sahip. 

Zira Ankara’daki karar vericiler de bölgede NATO ve AB destekli bir istikrar kuşağının 

oluşturulmasını destekliyor.36 

3. İş Birliği Önündeki Muhtemel Sorunlar/Engeller 

Türkiye’nin Avrupa savunması ve güvenliği için artan öneminin yanı sıra söz konusu iş 

birliğinin önünde çeşitli engellerin olduğu da belirtilmeli. Oldukça ciddi nitelik taşıyan 

bu engelleri aşmak öncelikle Türkiye ve AB arasında ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı 

güven ve iş birliği ruhunun güçlenmesine dayanıyor. Bu konuda önde gelen unsurlar 

arasında şunlar bulunuyor; 

• Türkiye’nin GKRY vetosu sebebiyle Avrupa Savunma Ajansına üye olamaması 

• Yunanistan, GKRY, Avusturya gibi ülkelerin PESCO’da Türkiye’ye veto uygulaması  

• Stratejik Pusula’da Türkiye’nin rakip ülke olarak değerlendirilmesi 

• Türkiye’nin üçüncü ülke olarak ODGP kararlarına uyum oranının düşük olması 

• Türkiye’nin AB adayı olmasına rağmen katılım müzakereleri sürecinin fiilen 

durmuş olması 

• Türkiye’nin NATO içindeki konumu ve ABD ile ilişkilerinde S-400 gibi gelişmeler 

sebebiyle sorunlar yaşanması 

Türkiye ile AB arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin önündeki en önemli 

sorunlar çeşitli AB ülkelerinin veto uygulamalarıdır. 12 Temmuz 2004 tarihinde ODGP 

bünyesinde kurulan Avrupa Savunma Ajansına Türkiye’nin üye olamaması savunma 

alanında iş birliğinin gelişimi önündeki engellerden biri. Her ne kadar ajans, NATO ile 

 
36 Mehmet Uğur Ekici, “Türkiye-Balkanlar İlişkileri”, SETA Yayınları, Mayıs 2017, Sayı: 204, s. 18. 
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yeteneklerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmanın önemini vurgulasa da 

Türkiye’nin GKRY vetosuna takılması, Avrupa savunması ve güvenliği açısından zafiyet 

doğuruyor. Buna karşılık olarak Türkiye de GKRY’nin NATO üyesi olmasına engel oluyor.  

Bunun yanı sıra Yunanistan, Avusturya, GKRY gibi ülkelerin Türkiye’nin “askeri 

Schengen” olarak nitelendirilen Daimî Yapılandırılmış İşbirliği’ne (PESCO) katılımına 

yönelik de veto politikası izlediği görülüyor. 5 Kasım 2020 tarihinde PESCO 

kapsamındaki 46 projeye AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin katılabilmesi kabul edilse 

de Türkiye’nin “askeri hareketlilik” projesine başvurusu özellikle Yunanistan ve GKRY 

tarafından “Truva atı” olarak nitelendiriyor.37  

Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan ülkelerin veto siyasetinin yanı sıra AB’nin 

özerklik arayışının bir çıktısı olan Stratejik Pusula belgesinde Türkiye’nin hasım ülke 

olarak değerlendirilmesi de iki aktör arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki 

muhtemel iş birliğini olumsuz etkiliyor. Yine Yunanistan, GKRY ve Avusturya gibi 

aktörlerin Türkiye’yi “AB’yi tehdit eden ülkeler” listesine dahil etme çabaları 

bulunuyor.38 Veto sorunlarının yanı sıra Stratejik Pusula gibi gelecek perspektifine sahip 

önemli belgelerin çeşitli ülkelerin politik çıkarlarına hizmet etmesinin engellenmesi ve 

istihbarat verilerinin kaynağının güvenli olup olmadığının daha sağlıklı 

değerlendirilmesi gerekir. Zira Stratejik Pusula gibi önemli belgelerin “tehdit algıları” 

gibi kısımlarının iyi formüle edilmemesi, AB’nin Türkiye gibi katılım sürecinde olan bir 

ülkeyle ilişkilerine zarar verecek potansiyeli barındırıyor. 

Türkiye ile AB’nin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin önündeki engellerden 

biri olarak da Türkiye’nin AB’nin dış politika kararlarına uyum sağlamaması ve bu 

durumun AB tarafında sebep olduğu güvensizlik gösterilebilir. 2020 Türkiye Raporu’nda 

ODGP uyum oranı %21 iken 19 Ekim’de yayımlanan 2021 Türkiye Raporu’nda bu oranın 

%14 seviyesine gerilediği görülüyor.39 Raporda, Türkiye’nin iddialı dış politikasının 

AB’nin ODGP kapsamındaki öncelikleriyle uyuşmadığı belirtilirken siyasi diyalogda geri 

gidiş yaşandığı ifade ediliyor.  

 
37 “Turkey’s Participation Request in EU military Project Apprehended as ‘Trojan Horse’”, Euractiv, 
17.05.2021, https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/turkeys-participation-
request-in-eu-military-project-apprehended-as-trojan-horse, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
38 Güldener Sonumut, “AB’nin Stratejik Pusulası ve Türkiye”. Milliyet, 28 Şubat 2021, 
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guldener-sonumut/abnin-stratejik-pusulasi-ve-turkiye-
6442735?sessionid=2, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 
39 European Commission, “Turkey Report 2021”, 19 Ekim 2021, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/turkey-report-2021_en, (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/turkeys-participation-request-in-eu-military-project-apprehended-as-trojan-horse
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Tam bu noktada Türkiye ile AB arasında son dönem ciddi gerginliklere sebep olan dış 

politika ve güvenlik konularındaki gelişmelere değinmek gerekir. Kıbrıs sorununun 

çözümsüz bir şekilde devam etmesi ve buna Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının 

kısıtlanması sorununun eklenmesi, Türkiye’nin özel olarak GKRY ve Yunanistan ile genel 

olarak ise AB ile ilişkilerini gerdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin 

yanı sıra Libya, Irak ve Suriye’ye yönelik askeri müdahaleleri ve S-400 hava savunma 

sistemini Rusya’dan tedarik etmesi gibi gelişmeler, Türkiye’nin transatlantik ittifak 

içindeki konumunun sorgulanmasına ve izlediği dış politikanın “Avrupa savunmasını 

tehlikeye attığı” şeklinde eleştirilerin yükselmesine sebep oluyor. Türkiye ve AB 

arasında dış politika gelişmelerine, Türk dış politikasının işleyişine ve Türkiye’nin tek 

taraflı olarak değerlendirilen eylemlerine dair iş birliği ve diyaloğun olmaması da iki 

aktörün savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin önündeki önemli engellerden biri 

olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle Türkiye’nin AB ile dış ve güvenlik politikası alanındaki 

siyasi diyaloğunu artırarak iş birliği ve uyum düzeyini artırması ve AB ile savunma ve 

güvenlik konularında iş birliğini hedefleyen bir aktör haline gelmesi, bu sorunların 

çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerinin durması da savunma alanındaki iş birliği 

önündeki engellerden biridir.  Nitekim 31’inci Fasıl “Dış, Güvenlik ve Savunma 

Politikaları”nın GKRY tarafından tek taraflı olarak Konsey’de bloke edilmesi, Türkiye’nin 

AB ile savunma konusunda bütünleşmesinin önünde önemli bir engel oluştururken, dış 

politika ve güvenlik politikası alanındaki ikili ilişkilerin müzakere sürecinin dışına 

taşınmasına sebep oluyor. Öte yandan GKRY ve Yunanistan gibi üye ülkelerin sadece AB 

katılım sürecine değil bu sürecin dışında kalan mekanizmalara yönelik de engelleyici bir 

tutum sergilediği görülüyor. Türkiye’nin reform gündeminden uzaklaşması ve AB 

müktesebatına uyum sürecinde ilerleme sağlanamaması, taraflar arasındaki ön yargıları 

ve güvensizliği büyütürken, iş birliği alanlarının daralmasına neden oluyor. 

Son olarak ABD ile yaşanan sorunların da Türkiye ile AB arasındaki muhtemel savunma 

iş birliklerini olumsuz etkilediği ifade edilmeli. S-400 krizi gibi son dönemde Türkiye’nin 

ABD ile ilişkilerinde sorun oluşturan konu başlıklarının, aynı zamanda AB ile de 

güvensizliğe sebep olduğu ifade ediliyor. Geçmişteki eksen kayması tartışmalarının yanı 

sıra günümüzde Türkiye’nin transatlantik ittifakın endişelerini daha az paylaşan, 

ittifakın ruhundan uzaklaşan ve Rusya ile yakınlaşan bir aktör olduğu eleştirileri, çeşitli 
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kesimlerde güven bunalımına sebep olduğu ve AB’ye meydan okuduğu şeklinde 

yorumlanıyor.40 Haliyle söz konusu güven bunalımının aşılması ve AB ile ilişkilerde 

oluşan ön yargıların yok edilmesi için ABD ile yaşanan sorunların da çözülmesi ve 

ABD’nin Türkiye’nin AB vizyonuna ve savunma alanındaki iş birliklerine yönelik 

desteğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. 

Sonuç Olarak 

2004 İlerleme Raporu’na “Türkiye’nin Batı ittifakıyla olan bütünleşmesi birçok 

ekonomik ve bölgesel kuruluşa üyeliği vasıtasıyla Avrupa’nın ve komşu ülkelerin 

güvenliğine katkı sağlayacaktır” şeklinde yansıyan iş birliği ruhuna iki aktörün her 

zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunuyor. Fakat bunun için günümüzde iki aktör 

arasındaki güven bunalımına sebep olan sorunların çözülmesi ve rasyonel bir zeminde 

ele alınması gerekiyor. 

Türkiye’nin günümüzde Avrupa savunması açısından önemini artıran çok çeşitli 

konuların bulunduğu görülüyor. Tehditlerin asimetrik hale geldiği ve iş birliğinin her 

zamankinden daha fazla önem kazandığı günümüzde, Türkiye ile AB arasındaki 

savunma iş birliğinin yeni bir perspektifle ele alınması, söz konusu tehditlerin kolay bir 

şekilde bertaraf edilmesi bakımından oldukça önemli. Bu perspektif ise Soğuk Savaş 

döneminde olduğu gibi Türkiye’nin jeopolitik konumuna ya da asker sayısına 

indirgenmemeli ve çok daha geniş yelpazeye uzanan iş birliği yapılabilecek alanların 

olduğunun bilincinde olunmalı. Zira Türkiye, gelecek vadeden savunma sanayindeki 

yatırımlarıyla, güçlenen terörle mücadele kapasitesiyle, ortak görev güçleri ve 

misyonlara yaptığı katkıyla ve Batı Balkanlardaki etkin ve arabulucu rolüyle Avrupa 

savunması açısından oldukça önemli bir ortak haline gelmiş durumda.  

Bu kapsamda iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması oldukça önem arz ediyor. AB 

üyesi ülkelerin günümüzde Türkiye’ye yönelik sürdürdüğü veto siyasetlerini bir kenara 

bırakması ve 2000’lerin başında olduğu gibi Avrupa’nın güvenlik ve savunması 

açısından Türkiye’nin öneminin bilincinde bir tutum sergilemesi çok büyük kazanımları 

beraberinde getirebilir. Bu tutumun benimsenmesi yalnızca Avrupa savunmasına katkı 

sağlamakla kalmayacak, son dönemde tehdit algıları ciddi şekilde artan ve Türkiye ile iyi 

 
40 Marc Pierini, “How Far Can Turkey Challenge NATO and the EU in 2020?”, Carnegie Europe, 29.01.2020, 
https://carnegieeurope.eu/2020/01/29/how-far-can-turkey-challenge-nato-and-eu-in-2020-pub-80912, (Erişim 
Tarihi: 24.12.2021). 
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ilişkilere sahip olan Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıyı da hafifletecektir. Diğer 

yandan bu yaklaşım, Türkiye üzerindeki “normatif gücünü” kaybetmek üzere olan AB’ye, 

Türkiye’yi Avrupa çerçevesine demirlemek için savunma ve güvenlik iş birliğini yeni bir 

araç olarak kullanma imkânı kazandıracaktır. 

Diğer taraftan Türkiye’nin de savunma ve güvenlik konusunda iş birliği yapılabilecek bir 

aktör olarak görmeyen kesimlerin endişelerine neden olan unsurları değerlendirmesi 

gerekir. Bu bağlamda Türk dış politikasına, sınır ötesi operasyonlara, Doğu Akdeniz’deki 

arama/tarama ve sondaj faaliyetlerine yönelik AB ülkeleri ve kurumlarıyla yakın iş 

birliğini sürdürmesi önemli. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik olarak Yunanistan 

ile istişari görüşmelerin başlatılması ve gerginliğin azaltılması olumlu olsa da sınır ötesi 

operasyonlara, terörle mücadele gündemine ve Batı Balkanlar gibi bölgelere yönelik 

izlenen politikalara dair iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesi güven 

bunalımının ve eleştirilerin tonunun azalmasına katkı sağlayabilir.  

Son olarak GKRY ve Yunanistan gibi Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerinden 

dışlanmasına yönelik pozisyon sergileyen ülkelerin Türkiye’de demokrasi ve insan 

haklarının durumu gibi normatif konuları öne sürerek bu konuları pozisyonlarını 

meşrulaştırmak için kullanma yoluna gittikleri görülüyor. Türkiye’nin bu konular başta 

olmak üzere AB müktesebatına uyum konusunda atacağı iyileştirici adımlar, bu gibi 

normatif konuların araçsallaştırılmasını engelleyecek ve savunma girişimlerine yönelik 

iş birliğinin önündeki engellerin ve ön yargıların yok olmasına katkı sağlayacaktır. 


