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ÖZET

Uluslararası ilişkiler disiplininde gücün tanımı üzerine yapılan pek çok 
akademik çalışma neticesinde, boyutlarına ve kullanımındaki yöntemlere bağ-
lı olarak güç konusunda çeşitli ayrımlara gidildiği görülmektedir. Kendi çıkar-
ları doğrultusunda güç kullanan devletin hangi unsurlardan ve yöntemlerden 
faydalandığı ise karşımıza yumuşak güç ve sert güç kavramlarını çıkarmakta-
dır. Genel olarak sahip olunan askeri ve ekonomik gücün baskı ile kullanılması 
sert gücü temsil ederken, kısaca sahip olunan değerlerin diğer devlete kendi 
rızasıyla benimsetilmesi ise yumuşak güç olarak tanımlanmaktadır. Bunun ışı-
ğında yumuşak güç kullanımının son yıllarda Türk dış politikasına yön veren 
bir yaklaşım olduğu görülmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bu anlayıştan yola 
çıkarak geniş bir coğrafyada Türkiye’nin görünürlüğünü artırmak ve Türki-
ye’nin yumuşak güç politikasına katkı sağlamak adına, gerek üyesi olduğu 
Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Fo-
rumu (Black Sea Littoral States Border and Coast Guard Cooperation Forum 
-BSCF), Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları Liderler Toplantısı (Heads of Coast 
Guard Agencies Meeting-HACGAM), Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetle-
ri Forumu (Mediterranean Coast Guard Functions Forum -MCGFF), Dünya 
Sahil Güvenlik Zirvesi (Coast Guard Global Submit-CGGS)  gibi çok taraflı 
platformlar vasıtasıyla gerekse 18 ülke ile birebir yürütmüş olduğu ikili işbir-
liği faaliyetleri ile pek çok alanda etkinlik göstermekte, Asya’dan Amerika’ya, 
Afrika’dan Avrupa’ya kadar toplamda 48 ülkenin muhatap teşkilatlarıyla ikili 
ve çok taraflı işbirliği içerisinde yer almaktadır. Sahip olduğu yetişmiş perso-
nel ve her türlü modern gemi/teknik donanım ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
yasadışı olaylara karşı icra ettiği operasyonlar ve günümüzün en büyük sorunu 
olan düzensiz göçe karşı verdiği mücadele ile tüm dünyada takdir toplayan, 
başarıları ile göz önünde olan ve özenilen bir sahil güvenlik teşkilatıdır. Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’nın sahip olduğu bu yüksek disiplin ve eğitim seviyesi-
ni diğer ülkeler de yakalamak istemekte, bünyesinde eğitim alıp envanterinde 
bulunan modern gemi/teçhizata sahip olmayı arzulamakta ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın kapasitesine ulaşmak adına yakın işbirliği içinde bulunmayı 
istediklerini her fırsatta dile getirmektedirler. 

Sonuç olarak bu durum; Sahil Güvenlik Komutanlığının, Türkiye’nin Av-
rupa, Afrika ve Asya’da sürdürdüğü kapasite artışı faaliyetlerine denizcilik ve 
kolluk alanında icra ettiği eğitim, teknik destek ve işbirliği faaliyetleri ile katkı 
sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yumuşak Güç, 
İkili İşbirliği, Bölgesel İşbirliği, Kapasite Artışı
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ABSTRACT

It is observed that the concept of power has various classifications in ac-
cordance with its dimensions and methods of exercise in the light of a lot of 
academic studies about power conducted in the field of International Relations. 
A state’s decision of instruments and methods while exercising power consid-
ering its own interests leads us to soft power and hard power concepts. In gen-
eral, while the use of military and economic power with coercion represents 
hard power, having the other state adopted the values of another actor with the 
state’s own consent is defined as soft power. In the light of this it is seen that 
the use of soft power affects Turkish foreign policy immensely especially in 
the last years. 

Turkish Coast Guard Command, with this approach, becomes effective in 
a lot of field both through multilateral fora such as Black Sea Littoral States 
Border and Coast Guard Cooperation Forum –BSCF, Heads of Coast Guard 
Agencies Meeting-HACGAM, Mediterranean Coast Guard Functions Forum 
–MCGFF, Coast Guard Global Submit-CGGS and through bilateral coopera-
tion activities with 18 countries in order to increase Turkey’s visibility in a vast 
geography and to contribute Turkey’s soft power policy. It cooperates with 48 
countries’ counterpart agencies in many continents from Asia to America and 
Africa to Europe bilaterally and multilaterally. Turkish Coast Guard Command 
is an appreciated, visible with success and admired agency with the opera-
tions it conducted against illegal activities and its struggle against irregular 
migrants, which is the biggest problem of our time, through its well-educated 
personnel capacity and modern ship and technical equipment. Other countries 
also wish to catch the Turkish Coast Guard Command’s high discipline and 
education level, desire to get educated under the roof of Turkish Coast Guard 
Command and possess its modern ship/equipment. They express their will-
ingness at every chance to be in close cooperation with Turkish Coast Guard 
Command to reach its capacity.

To conclude, this situation leads Coast Guard Command to contribute 
Turkey’s sustainable capacity augmentation activities in Europe, Africa and 
Asia through its education, technical support and cooperation activities in the 
field of maritime and law enforcement.

Key Words: Turkish Coast Guard Command, Soft Power, Bilateral Co-
operation, Regional Cooperation, Capacity Building



168 Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

GIRIŞ

Uluslararası ilişkiler disiplininde güç kavramı; boyutları, araçları ve un-
surlarının geniş seçenek ve sınırlara sahip olması nedeniyle, tanımlanması zor 
olan ve bu sebeple de akademik çevrelerde çokça tartışılagelen konulardan 
biri olmuştur. Bu ayrımların detaylarına değinmeden önce, ‘Güç’ olgusunun 
literatürdeki tanımlarını ve hangi kuramsal yaklaşımlarda hangi yönüyle ele 
alındığını açıklamak yerinde olacaktır.

Güç kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde ele alındığı teoriler ışığın-
da çeşitli anlamlara bürünmüştür. 1900’lerin başında esasında Ingiltere’de 
doğan Liberal Teori ışığında güç, güçlünün güçsüze yardımsever bir şekilde 
yaklaşması olarak algılanmıştır. Tüm dünyada hâkim olan kolonyal yapıdan 
yeterince pay alamayan ancak sömürgeci devletlerle de savaşmak istemeyen 
Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Wilson aracılığı ile tarihte Wilson İlkeleri 
olarak bilinen ilkeler ışığında her milletin kendini idare etme hakkının oldu-
ğunu savunurken esasında gücü, güçlünün güçsüzü ezmemesi tam tersine ona 
yardımcı olması olarak ilan etmekteydi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlenen ve ağırlıklı olarak Amerika Bir-
leşik Devletleri vatandaşı olan akademisyenlerce benimsenen Realist kuramda 
ise güç, devletlerin güvenlik kaygıları ve ekonomik çıkarları doğrultusunda 
kullandığı bir araç olarak kabul edilmiştir. İki kutuplu dünya düzeninde yaşa-
nan taraf seçme gerekliliği üzerinde ideolojik olarak yürüyen dünya düzenin-
de, devletlerarasındaki ilişkileri tamamen çıkar ilişkileri ve üstünlük kurma 
olgusu üzerinden açıklamaya çalışan Realist Teori’nin konuyu bu şekilde ele 
alması son derece doğaldır. Özellikle askeri ve ekonomik kapasitenin güç algı-
sına etki ettiği Realist Teoride gücün bir başka devlete çeşitli şekillerde kabul 
ettirilmesi ile bir fayda ya da çıkar aracı olması öngörülmektedir. Devletin 
elindeki ekonomik ve askeri gücü diğer bir devlet üzerinde etki kurmak için 
kullanmaktan çekinmemesi ve bunu diğer devlete açık ya da kapalı bir biçimde 
hissettirmesi ya da uygulaması Realist Teori’nin gücü serbest, acımasız ve ya-
pıcı olmayan, karşılıklı çıkara dayanmayan, sadece güçlü devletin çıkarlarına 
hizmet eden bir yapıya evirmesini analiz etmektedir.

Güçlü devletin hâkimiyetini ortaya koyan ve Realist Teorinin temel var-
sayımlarından biri olan ‘Hegemonya’ kavramı da bu anlayıştan yola çıkılarak 
geliştirilmiştir. Güce dayalı hegemonya olarak da karşımıza çıkan bu kavram, 
güçlü devletlerin; ekonomik ve askeri kapasiteleri gelişmemiş diğer devletler 
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üzerinde etki kurmaları, onları kendi taraf ya da kutuplarına çekmeleri ya da 
bağlamaları için ellerindeki her türlü gücü serbestçe kullanabilme özgürlükleri 
olduğunu meşrulaştıran bir algı yaratmıştır.

80’li yıllarda ise dünya teknolojik gelişmelere de dayalı olarak daha da 
küçülmüş ve küreselleşme hareketlerinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu 
kapsamda gelişen Eleştirel Teori gücü daha çok paylaşılması gereken, Rea-
list Teoride olduğu gibi bir baskı unsuru olarak değil imrenilen ve ulaşılmak 
istenen bu sayede de bu rızaya dayalı olarak gerçekleşmesinin daha yapıcı ve 
sonuçlarının böylelikle uzun vadeli olacağı yönünde değerlendirilmiştir.

Eleştirel Teori ve onun devamı olan tüm diğer teoriler gücün bu değişen 
yapısı içerisinde artık sadece askeri ve ekonomik unsurların olamayacağı, ar-
tık farklı içeriklere de sahip olması gerektiğini değerlendirmişlerdir. Askeri 
ve ekonomik kapasitenin yanına bu anlayışla kültür, insan hakları ve adalet 
anlayışına saygı, bilim, teknoloji ve sanatta gelişmişlik ve tüm bunların neti-
cesi olan saygınlık gibi pek çok alan getirmişlerdir. Burada sayılan ya da sa-
yılmayan tüm değerler ışığında oluşan yeni bir güç olgusu artık kaba kuvvete 
dayalı değildir. Yeni güç anlayışı imrenilecek, gönüllü olarak tabi olunmak 
istenilecek bir kavramdır.

Uluslararası ilişkiler disiplininde güç kavramı üzerine çalışan bilim in-
sanlarının ‘güç tanımları’ ele alındığında; gücün karşı tarafa istekleri kabul 
ettirmede kullanılan araç ve metotlarına ilişkin çeşitli analizler yapıldığı ve 
bunun sonucunda gücün tanımlamasına gidildiği görülmektedir. Buna göre; 
gücü kullananın bu araç ve metotları teknolojik ve askeri gücü ile orantılı kul-
lanması sert gücü; kültürü, tarihi, değerleri, iç ve dış politikaları, kurumları, 
ekonomik refah düzeyi, bilim, sanat ve edebiyattaki gelişmişliği gibi unsurlar 
ile kullanması ise yumuşak gücü ortaya çıkarmaktadır.1

Kavrama ilişkin en sade açıklama ünlü siyaset bilimci Robert Dahl ta-
rafından yapılmıştır. Dahl, güç kavramını bir aktörün diğer bir aktöre onun 
aksi takdirde yapmayacağı bir şeyi yaptırabilme becerisi olarak tanımlamıştır.2 
Öte yandan güç kavramını uluslararası ilişkiler disiplininin merkezi konumuna 
yerleştiren Hans J. Morgenthau gücü; uluslararası ortamda geçerliliği olan tek 

1 Shanthi Kalathil, “China’s Soft Power in the Information Age: Think Again”, ISD Working 
Papers in New Diplomacy, (2011).

2 Robert A. Dahl, “The Concept of Power”, Behavioral Science, 2/3 (1957), s. 201-205.



170 Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

hakikat olarak nitelendirmektedir.3 Joseph S. Nye’ın ünlü tanımına göre ise 
güç; başkalarının davranışlarını, istediğimiz sonuç doğrultusunda etkileyebil-
me kapasitesidir.4

Gücün kullanım şekilleri açısından sert ya da yumuşak olarak ayrıştır-
manın ardından bu iki tanımın yaklaşımlarını incelemekte fayda olduğu de-
ğerlendirilmektedir. Buna göre sert gücün hedefe ulaşması için üç aşaması 
bulunmaktadır. Birincisi, yeterli miktarda sert güç kaynağının mevcudiyetidir. 
Sert güç kaynağından kasıt özellikle ekonomik ve askeri kapasitedir. Karşı ta-
rafın bu gücü görebilmesi ve ona göre tutumunda yumuşama ve pozisyonunu 
güçlünün lehinde alması beklenmektedir. Bu olmadığı takdirde ikinci aşama, 
bu kaynakların kullanılmasından çekinilmeyeceğinin gösterilmesidir. Burada 
karşı tarafa her ne kadar sert güç kullanılmasının istenilmediği izlenimi verilse 
de gerektiğinde kullanılabileceğine dair bir mesajı verilir. Üçüncü ve son aşa-
mada ise, tüm müzakerelerden ve uygulamalardan sonuç alınamadığı takdirde 
sert gücün uygulanmasıdır. Sert gücün uygulanma süreci esasen güç sahibinin 
inisiyatifindedir. Eldeki gücün kapasitesine göre karşı tarafı genelde zorlayıcı 
bir şekilde ikna etme ile zorla, güç kullanarak kabul ettirme arasında olduğu 
söylenebilir. Burada tercih daha çok güç sahibinin seçimlerine ya da niyetine 
göre şekillenmektedir5.  

Tarih boyunca devletlerarasındaki pek çok ilişki sert gücün dayandığı 
noktalardan açıklanmaya çalışılsa da küreselleşmenin etkilerinin ortaya çık-
maya başladığı çok kutuplu dünyada özellikle 90’lı yıllarda ‘Yumuşak Güç’ 
kavramını ilk kez ortaya Joseph Nye atmıştır. Nye, yumuşak gücü; dünya si-
yasetinde bir devletin istediklerine sert güç ile zorlayarak, ekonomik yaptırım 
uygulayarak ya da fiziksel bir müdahalede bulunarak değil, diğer devletlere 
kendi değerlerini benimsetmesi ile ulaşması olarak tanımlamıştır. Yumuşak 
gücün temel prensibi diğer devletlerin yumuşak gücü uygulayan devletin sahip 
olduğu değerleri kendi rızalarıyla benimsemeleridir. Bu noktada ülkenin sahip 
olduğu yumuşak güç kaynakları; kültürü, diplomasisi, refah düzeyi, yaşam ve 
eğitim kalitesi, politik değerleri, izlediği dış politika gibi unsurlardan oluşmak-

3 Hans J. Morgenthau, “International Relations, 1965-1969”, The Annals of the American 
Academy of Political and Social   Science, 390/1 (1970), s. 114-119.

4 Joseph S. Nye, “Soft Power and American Foreign Policy”, Political Science Quaterly, 119/2 
(2004), s. 2.

5 Arda Görkem Yatağanı, “Sert Güç Unsurlarının Yumuşak Güç Aracı Olarak Etkileri”, Kara 
Harp Okulu Bilim Dergisi, 28/2 (2018), s. 69-94.                                                                                         
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tadır. Nye’a göre; uluslararası arenada yumuşak güç kullanımı sonucunda sert 
güç kullanımı ile ulaşılacak sonuçlara kıyasla daha kalıcı, kesin çözüm sunan 
ve daha uzun süreli işbirliklerine ulaşılması mümkündür. Yumuşak gücün bu 
özelliği onu devletlerarasında daha uygulanabilir kılmaktadır.6

Bu yeni güç tanımı esasında eleştirel teori ve onun uzantıları olan diğer 
yapısalcı teorilerin devletlerarasında oluşan, küreselleşmenin getirisi yeni dü-
zeni açıklamalarında bir mihenk taşı olmuştur. Gücün bu yeni tanımı kapasite-
si güçlü devletlerin, sadece bu alanlarını ortaya koyarak; istediklerini, zorlayıcı 
bir şekilde değil daha yapıcı, rızaya dayalı bir kabullenme ile diğer devletlere 
kabul ettirmeleri temeline dayanmaktadır.

Türkiye son yıllarda pek çok alanda yumuşak gücünü açığa çıkarmak için 
hamleler yapmaktadır. Hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör 
bu hamlelere katkı sağlamaktadır. Örnek olarak pek çok ülkeye devlet destekli 
yardımda bulunulmuş ve bunun için yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye’nin 
dış yardımlarını organize eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı kısaca TİKA gibi kurumlar oluşturulmuştur. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü 
vasıtasıyla Türkçe öğrenimi yurtdışında kolaylaştırılmış ve Türk Üniversite-
lerinde yabancı öğrenci okuma oranı artırılmıştır. Devlet destekli bu tür faali-
yetler diğer devletlerle ilişkileri güçlendirmede kayda değer bir yere sahiptir. 

Tüm bu yapılanların etkinliğinin artırılması ve koordinasyonun sağlan-
ması için bir kamu diplomasisi aracı olarak Kamu Diplomasisi Koordinatör-
lüğü kurulmuştur. Bu Koordinatörlüğün esas işlevi Türkiye’nin yumuşak güce 
dayalı dış politikasının görünürlüğünün arttırılmasıdır.7 Türkiye bu sayede 
kamu diplomasisi kavramını ortaya atarak yurtdışındaki her türlü Türkiye lehi-
ne olan faaliyeti destekleme iradesini de ortaya koymuştur. 

Yeni bir anlayışla yapılan düzenlemeler ışığında artık dış politika sadece 
diplomatların yürüteceği bir alan olmaktan çıkmış, kullanabilecek mevcut tüm 
araçlar ile koordineli bir şekilde yürütülecek bir hale bürünmüştür. Bunun içe-
risine İbrahim Kalın; iş adamlarını, sivil toplum kuruluşlarını, aydınları, kana-

6  Joseph S. Nye, “Soft Power and American Foreign Policy”, Political Science Qua-
terly, 119/2 (2004), s. 2.

7  Ahmet Karafil ve Yıldırım Turan, “Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsu-
ru ve TC Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği”, Uluslararası 
Politik Araştırmalar Dergisi, 3/1 (2017), s. 17-32.
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at önderlerini, gazetecileri, düşünce kuruluşlarını, insani yardımları ve ulusla-
rarası hukuku da dahil etmektedir. Kalın’a göre bu yeni düzende TİKA, Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Enformas-
yon Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Yunus Emre Vakfı, Kızılay ve AFAD gibi kurumlar yumuşak güç çatısı altında 
dış politikaya katkı sunmaktadır8. 

Bu geniş yelpazede ele alınan ve yumuşak güce dayalı yeni dış ilişkiler 
yaklaşımına İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı genel bir kolluk kuvveti olan Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı da uluslararası alanda geliştirdiği ikili ve çok taraflı 
ilişkiler ile katkı sağlamaktadır.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının kökleri 1859’a dayanmaktadır. Mo-
dern anlamda 1982 yılında teşkil edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Tem-
muz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilat yapısından çıkarak, silahlı 
bir genel kolluk kuvveti statüsü kazanmış ve İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
Ana karargâhı Ankara’da olan Sahil Güvenlik Komutanlığının, 4 adet Bölge 
Komutanlığı bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul’da bulunan Marmara Boğazlar 
Bölge Komutanlığı, Samsun’da bulunan Karadeniz Bölge Komutanlığı, İz-
mir’de bulunan Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Mersin’de bulunan Akdeniz 
Bölge Komutanlığıdır.9 Söz konusu Bölge Komutanlıklarına bağlı 13 Grup 
Komutanlığı ve bunlara bağlı gemi ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı; 
Türkiye’nin deniz yetki alanları olan iç suları, karasuları, münhasır ekonomik 
bölge ve arama ve kurtarma sahalarında yetkili silahlı bir genel kolluk kuvveti 
olarak görevlerini icra etmektedir. Ayrıca İstanbul’da konuşlu İkmal Merkezi 
Komutanlığı, İzmir’de konuşlu Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ve Envan-
ter Merkezi Komutanlığı ile Antalya’da konuşlu Eğitim ve Öğretim Komu-
tanlıkları Komutanlığın diğer ana astlarıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm 
Türkiye’de 75 üs/limanda konuşludur ve 200’den fazla su üstü, hava ve kara 
unsuruna sahiptir.10

Komutanlığın sorumluluk sahası deniz arama kurtarma bölgeleri ile Tür-

8  İbrahim Kalın, “Türkiye Artık Ölçek Küçültemez”, son güncelleme 22 Ocak, 2013, http://
www.yenisafak.com/hayat/turkiye-artik-olcek-kucultemez-460184.

9  “Sahil Güvenlik Komutanlığı Ana Ast Komutanlıklar”, https://www.sg.gov.tr/ana-ast-komu-
tanliklar.

10  “Sahil Güvenlik Komutanlığı Unsurlarımız”, https://www.sg.gov.tr.
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kiye’nin münhasır ekonomik bölgesini de kapsamakta ve 377.714 km2 ile 
Türkiye yüzölçümünün yarısı kadar bir alanı içermektedir. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı denizlerimizdeki görevlerini 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu 
kapsamında yerine getirmektedir. Ayrıca 14 Bakanlık tarafından yürürlüğe ko-
nulan düzenlemeler kapsamında denetim ve faaliyetler icra etmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri; başta arama kurtarma faali-
yetleri olmak üzere deniz güvenliğinin sağlanması, deniz emniyetinin sağlan-
ması, düzensiz göçle mücadele, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması, 
denizde kolluk görevleri, her türlü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve stra-
tejik önemi haiz tesislerin denizden güvenliğidir. Bunlara ek olarak Türkiye 
2 nükleer enerji santrali inşa etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ileride 
bu tesislerin denizden güvenliğini de sağlayacaktır. Ayrıca Türk Boğazlarında 
tehlikeli yük taşıyan gemiler ile askeri gemilere denizden güvenlik sağlamak 
ve savaş zamanı görevlerini yerine getirmek için Deniz Kuvvetleri ile müşte-
rek tatbikat ve eğitimlere katılmak da Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer 
görevleri arasındadır.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığının Uluslararası Ilişkileri

Sahil Güvenlik Komutanlığı uluslararası ilişkilere özel bir önem atfet-
mektedir. Bu bağlamda Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı, Uluslararası De-
nizcilik Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Avrupa Deniz Emniyet Ajansı, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ve At-
lantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu gibi uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bilgi paylaşımını sürdürmektedir.

Uluslararası ilişkilere atfedilen önemin sonucunda Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar birçok kıtada mu-
hatap teşkilatlarıyla ikili ve çok taraflı işbirliği tesis etmiştir. İkili işbirliği kap-
samında; ABD Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, 
Gürcistan, İtalya, Japonya, Katar, KKTC Kuveyt, Pakistan, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan olmak üzere 18 ülke ile iki-
li işbirliği faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu ülkelerin Sahil Güvenlik 
Teşkilatları ile geliştirilen karşılıklı diyalog sahil güvenlik alanında deneyim 
ve bilgi paylaşımını olanaklı kılmaktadır. Başta teşkilat liderleri arasında icra 
edilen üst düzey toplantılar olmak üzere personel mübadelesi, liman ziyaretle-
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ri, teknik toplantılar ve çalışma ziyaretleri ilgili teşkilatlarla yürütülen işbirli-
ği faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir.  Sahil Güvenlik Komutanlığı ikili 
ilişkilerin yanı sıra çok uluslu platformlarda da bölgesel iş birliği faaliyetleri 
yürütmektedir. 

Son yıllarda denizlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözümlerin küresel bir 
zeminde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu gereklilikten yola çıkıla-
rak küresel ölçekli deniz sorunlarıyla mücadele etmek ve sınır aşan zorluklar 
karşısında küresel çözümler üretmek amacıyla 2017 yılında Japonya Sahil Gü-
venlik Komutanlığı öncülüğünde Dünya Sahil Güvenlik Zirvesi (Coast Guard 
Global Submit) icra edilmeye başlanmıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğı Zirve’nin tüm faaliyetlerine 2017’de kuruluşundan bu yana katılmaktadır. 
2019’da gerçekleştirilen Üst Düzey Toplantıya ise 78 ülke ve 8 örgüt katılım 
sağlamıştır. Bu platform sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı dünyadaki 
tüm kıtalarda bulunan eş kurumları ile iletişim kurma imkânını elde etmiştir.11

Bununla beraber sahil güvenlik alanında işbirliği tesis edilen çok taraflı 
platformlar arasında en önemlilerinden biri Karadeniz’e Sahildar Devletler Sı-
nır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu (Black Sea Littoral States Bor-
der and Coast Guard Cooperation Forum -BSCF)’dur. BSCF, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı öncülüğünde Karadeniz’e kıyıdaş Bulgaristan, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan’ın sınır/sahil güvenlik teşkilat liderlerinin 
katılımıyla 2000 yılında, Sınır/Sahil Güvenlik Kurumları arasında toplantı ve 
müzakereler yapma, deneyim, fikir ve işbirliğini geliştirmeye yönelik temel 
ilkelerin paylaşılması amacıyla kurulmuştur.

Kasım 2006’da İstanbul’da icra edilen 7’nci BSCF Liderler Toplantısı’n-
da alınan karar çerçevesinde imzalanan anlaşmayla BSCF’nin kurumsal bir 
kimlik kazanması sağlanmıştır. Antlaşmanın temel prensibi; taraflar arasındaki 
işbirliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesine, tüm karar/hükümlerin oybir-
liği esasına göre alınmasına ve münhasıran tarafların ulusal mevzuatlarından 
kaynaklanan yetkileri dâhilinde icra edilmesine dayanmaktadır. 

BSCF faaliyetleri; yıl içinde teşkil edilen ve özel konuların görüşüldüğü 
Çalışma Grubu Toplantıları, bu toplantı sonuçlarına göre şekillenen Uzmanlar 
Toplantısı ve Uzmanlar Toplantısından çıkan tekliflerin onaylandığı Liderler 
Toplantısı ile yürütülmektedir. Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında; ülke-

11  “Sahil Güvenlik Komutanlığı Uluslararası İlişkiler”, https://www.sg.gov.tr.
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mizde her yıl mart ayında “Karadeniz’de Deniz Güvenliği ve Seyir Emniyeti”, 
nisan ayında Bulgaristan’da “Harekâta Yönelik Durum Analizi ve Bilgi Deği-
şiminin Geliştirilmesi”, haziran ayında Romanya’da “Yasa Dışı Faaliyetlerin 
Erken Tespiti İçin Ortak Önleyici Sistem Geliştirilmesi”, ağustos ayında Rus-
ya Federasyonu koordinatörlüğünde “Otomatik Bilgi Değişim Sistemi (AIES) 
Üzerinden Bilgi Değişimi ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” konulu top-
lantılar icra edilmektedir. Ayrıca, BSCF dönem başkanı ülke koordinatörlü-
ğünde Karadeniz’de her yıl fiili ya da masa başı olarak “Black Sea Hawk” 
tatbikatı yapılmaktadır.12

BSCF bünyesinde icra edilen, çalışma grupları, teknik toplantılar, liman 
ziyaretleri, personel mübadeleleri, eğitim ve tatbikatlar gibi faaliyetler ile üye 
ülkelerin Sahil Güvenlik teşkilatları arasındaki işbirliği ve iletişim güçlenmek-
tedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının üyesi olduğu bir diğer çok taraflı işbirliği 
platformu ise Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetleri Forumu (Mediterranean Co-
ast Guard Functions Forum -MCGFF)’dur.  Forum Akdeniz’e sahildar ülkele-
rin Sahil Güvenlik teşkilatları arasında işbirliğini geliştirmek maksadıyla oluş-
turulmuş ve ilk toplantısı 2009 yılında Cenova/İtalya’da gerçekleştirilmiştir.

Forumun kuruluş amacı deniz emniyeti ve güvenliği, çevre koruma faali-
yetleri ile bu faaliyetlerin icra edilmesi için potansiyel ortaklıkların kurulması 
gibi pek çok konuda işbirliğini geliştirmek ve ülkelerin karşılaştığı sorunlara 
çözüm bulmaktır. MCGFF üyeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas,  
Filistin, Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Libya, 
Lübnan, Malta, Mısır, Monako, Portekiz, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye, 
Ürdün ve Yunanistan’dır.

MCGFF’nin 6’ncı toplantısı 2017 yılında Türk Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı ev sahipliğinde Antalya’da “Akdeniz’de Çevrenin Korunmasında En 
İyi Sahil Güvenlik Uygulamaları” teması ile gerçekleştirilmiştir. MCGFF’nin 
8’inci toplantısı “Deniz Gözetimi, Deniz Balıkçılığı, Göç Fenomeninin Yay-
gınlığı, Deniz Kirliliğine Müdahale” ana temasıyla 12-13 Haziran 2019 tarih-
lerinde Fas’ın Kazablanka şehrinde icra edilmiştir.13

12  “Karadeniz’de Etkin İş Birliği: BSCF”, Sahil Güvenlik Dergisi, 40/2 (2020), s. 25-27.
13  “Sahil Güvenlik Komutanlığı Uluslararası İlişkiler”, https://www.sg.gov.tr.
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Avrupa Sahil Güvenlik Fonksiyonları Forumu (European Coast Guard 
Functions Forum- ECGFF) bağlayıcı ve politik olmayan, gönüllülük esasına 
dayalı ve bağımsız bir platform olarak 2009 yılında kurulmuştur. Belçika, Bul-
garistan, Hırvatistan, GKRY, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Alman-
ya, Yunanistan, İrlanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lit-
vanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya gibi 
AB ülkelerinin üye olduğu foruma Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılından 
itibaren gözlemci olarak katılım sağlamaktadır.

Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı Liderleri Toplantısı (Heads of Asian Co-
ast Guard Agencies Meeting – HACGAM) oluşumu 2004 yılında Japonya’nın 
girişimleriyle başlatılmış olup Avustralya, Bahreyn, Bangladeş, Brunei, Çin, 
Endonezya, Filipinler, Hindistan, Hong Kong-Çin, Japonya, Kamboçya, Kore 
Cumhuriyeti, Laos, Maldivler, Malezya, Myanmar, Pakistan, Singapur, Sri 
Lanka, Tayland ve Vietnam üye ülke, ReCAAP-ISC (Asya’daki Gemilere 
Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele için Bölgesel İşbirliği Anlaş-
ması-Bilgi Paylaşım Merkezi) ise ortak üye olarak faaliyetlere iştirak etmek-
tedir. HACGAM toplantılarında, sahil güvenlik görevleri kapsamında yer alan 
Denizde Arama Kurtarma, Deniz Çevresinin Korunması, Denizde Denetim 
ve Kanun Uygulamaları, Deniz Haydutluğu ile Mücadele, Kapasite Artırımı, 
Sahil Güvenlik Görevlerine Yönelik Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı konuları gö-
rüşülmektedir. 

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Avrupa, Afrika ve Asya’da  
 Türkiye’nin Kapasite Inşasına Katkıları

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları Lider-
leri Platformu’na üyeliği 23 - 26 Ekim 2017 tarihleri arasında Pakistan’da icra 
edilen 13’üncü toplantıda oybirliği ile kabul edilmiştir. HACGAM’a resmen 
üye olduğu 2017 yılından beri “Arama Kurtarma” çalışma grubuna üye olan 
Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma konusundaki tecrübesiyle HAC-
GAM bünyesinde icra edilen olan arama kurtarma masa başı tatbikatlarında ve 
öncesindeki hazırlık aşamalarında etkin olarak rol almıştır.

2019 yılı Ekim ayı itibariyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Asya Sahil Gü-
venlik Teşkilatları Liderleri Platformunun “Kapasite Artışı” çalışma grubuna 
da üye olmuştur. Tüm üye devletlerin memnuniyetle karşıladığı bu durum 
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sayesinde Komutanlık eğitim verdiği ülke sayısını artırmayı, Sahil Güvenlik 
alanında Asya ve Pasifik coğrafyasının kapasite artışına katkı sağlamayı he-
deflemektedir.

Komutanlık BSCF kapsamında ise özellikle Gürcistan ve Ukrayna’nın 
kapasite artırımı faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bahse konu devletlerin 
personeline verilen eğitimlerin yanı sıra özellikle Gürcistan’ın sahil güvenlik 
alanındaki kapasitesine katkı olarak mevcut gemilerinin büyük onarım işlem-
leri de hali hazırda komutanlık tarafından kendi imkanları ile yapılmaktadır.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Personelinin ye-
tiştirilmesi konusunda da Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük rol oynamaktadır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığının gemilerinin 
büyük onarımları Türkiye’de Sahil Güvenlik Komutanlığı onarım kademele-
rinde yapılırken bu gemilerde çalışan personelin eğitim standartlarının yüksek 
seviyede tutulması için gerekli pek çok eğitim de Komutanlık tarafından ve-
rilmektedir.

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2002 
yılından günümüze kadar Arnavutluk’tan 24, Azerbaycan’dan 84, BAE’den 5, 
Bangladeş’ten 66, Cezayir’den 18, Gürcistan’dan 67, Hırvatistan’dan 1, Ka-
zakistan’dan 12, Kuveyt’ten 40, KKTC’den 214, Makedonya’dan 5, Pakis-
tan’dan 10, Senegal’den 1, Somali’den 9, Türkmenistan’dan 13, Ukrayna’dan 
36 olmak üzere toplamda 613 yabancı ülke subay ve astsubay personeline De-
nizde Arama Kurtarma, Kontrol (Boarding) Tim, Can Kurtaran ve İlk Yardım, 
Süratli Bot Kullanma, Vardiya Subay/ Astsubay Oryantasyon/ Yeterlilik Kur-
su, Kaçakçılıkla Mücadele ve İstihbarat, Bronz/Gümüş Cankurtaran Uyum ve 
Güncelleme Eğitimi ve Tim Eğitimi konularında eğitimler vermiştir.

2020 yılı için ise 310 subay/astsubay için dost ve müttefik ülkelerden talep 
gelmiştir. Gelen bu yüksek talep memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönemde 
de Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut dost ve müttefik ülke personelinin yanı 
sıra geliştirdiği ikili işbirlikleri kapsamında eğitim verdiği ülke sayısını artır-
mayı hedeflemektedir.

Özellikle Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı Liderleri Toplantısı (HAC-
GAM)’na katılması sonrası Asya’da Bangladeş, Endonezya ve Malezya ile bu 
ülkelerden gelen talep doğrultusunda Türk dış politikasına uygun olarak bu 
ülkelerle ikili işbirliği başlatılmıştır. Özellikle Endonezya ve Malezya sahil 
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güvenlik subay ve astsubaylarına da önümüzdeki dönemde eğitim verilmesi 
hedeflenmektedir.

Bahsedilen eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin yanı sıra Ukrayna’dan Pa-
kistan’a, Bangladeş’ten Bahreyn’e kadar pek çok ülke Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı’nın kapasitesini gördükçe komutanlığın envanterinde mevcut olan 
gemi, silah, cihaz ve sistemleri kendi envanterine katmak istemektedir. Bu ko-
nuda ilgili ülkelerin teşkilatlarına Türk firmaları ile diyalog kurmalarında yar-
dımcı olunmakta ve bu sayede Türk Savunma Sanayiine katkı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, 2002 yılından günümüze kadar Pakistan, Malezya, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Gürcistan, Katar, Mısır ve Umman’ın Deniz Kuvvetleri, Özel 
Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Teşkilatları 50’den fazla gemiyi Sahil Güvenlik 
Komutanlığı kullanımında olduğu için aynısını ya da o ülkelerin ihtiyaçlarına 
uygun olarak yeniden tasarlanmış benzerini Türk tersanelerinden satın alarak 
envanterlerine katmışlardır. 

Ülkemizde son yıllarda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve 
dünyada sayılı fuarlardan biri olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 
fuarına Sahil Güvenlik Komutanlığı da katılmakta, fuarda sahip olduğu ve kul-
landığı pek çok teknolojiyi ve alt yapıyı katılımcılara tanıtmaktadır. Ayrıca Ko-
mutanlık yakın işbirliği içinde olduğu dost ve müttefik ülkelerin sahil güvenlik 
teşkilatlarını da fuardan haberdar etmekte, onların fuardan fayda sağlamalarına 
yardımcı olmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) bünyesindeki Yüksek Lisans ve Dok-
tora programlarına destek vermekte ve her yıl irtibatta olduğu ülkelere prog-
ram hakkında bilgilendirme yapmakta ve yurtdışından bu programa öğrenci 
gelmesine katkı sağlamaktadır. İngilizce olarak uygulanan ve deniz hukuku 
konusunda olan bu yüksek lisans programı özellikle Karadeniz ve Asya’da bu-
lunan ülkeler tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Dünya üzerinde bir sahil 
güvenlik komutanlığının bu şekilde bir üniversite ile işbirliği yaparak yüksek 
lisans programına destek vermesi örneği son derece nadirdir. Bu konuda da 
komutanlık bahse konu bölgelerde öncü niteliğindedir.
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SONUÇ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yüksek disiplin ve bilgi birikimine sahip 
personeli, envanterinde bulunan dünyadaki en yüksek teknolojilerden birine 
sahip gemi, silah, cihaz ve sistemleri,  çok uzun zamandır üzerinde titizlikle 
çalıştığı eğitim sistemi ve Akdeniz ve Karadeniz’de icra ettiği her türlü ope-
rasyon ile tüm Karadeniz, Akdeniz, Ortadoğu, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu -  
Pasifik havzalarında dikkat çeken, öncelikle takip edilen, kapasite konusunda 
ulaşılmak için hedef olarak gösterilen bir komutanlık olmuştur. Tüm bunların 
ışığında Komutanlık, Joseph Nye’ın dediği gibi özenilen ve saygı duyulan bir 
güç olmakta, bununla da Türkiye’nin uyguladığı yumuşak güç politikasına bu 
coğrafyalarda yönlendirdiği kapasite artışı faaliyetleri ile de katkı sağlamak-
tadır.
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