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tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
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Arap ve Kuzey Afrika coğrafyasında 5 yıldır devam eden siyasi kaosun boyut ve 

kapsamı her geçen gün genişlemektedir. Son olarak Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan 

krizin, bölge ülkeleri arasında mezhep temelli bir saflaşmayı başlattığı görülmektedir.  

Ortadoğu ve Basra Körfezi’nde gerilim günden güne artarken Türkiye’nin bu 

coğrafyada taraf olduğu görüntüsü veren faaliyetleri artmaktadır. Nitekim, Reuters haber 

ajansı 16 Aralık 2015 tarihli haberinde 2014 tarihli anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin, Suudi 

Arabistan ile İran'ın ortasında yer alan Katar’da "bir askeri üs kuracağı" haberini yayınlamıştır. 

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok’un verdiği bilgilere dayandırılan haberde söz 

konusu askeri üste binlerce askerin görev yapacağı, kara kuvvetlerinin yanında hava, deniz, 

askeri eğitim ve özel harekat birliği gibi unsurların da yer alacağı ifade edilmektedir. 

Büyükelçi, yaptığı açıklamada ayrıca şunları belirtmektedir: 

“Türkiye ve Katar ortak problemlerle karşı karşıyadır. Her iki ülke de bölgedeki 

gelişmelerden ve diğer ülkelerin belirsiz politikalarından kaygılanmaktadır. İki ülke ortak 

düşmanlarla karşı karşıyadır.”    

Buna karşın antlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının TBMM Dışişleri 

Komisyonu’ndaki görüşmelerinde de belirtildiği gibi Türk askerinin Katar’da 

konuşlandırılmasına neden gerek görüldüğü konusundaki sorulara doyurucu yanıtlar 

verilememiş, bu önemli konu karanlıkta bırakılmıştır.   



Sonuç olarak Ortadoğu’da siyasi tansiyon ve jeostratejik riskler her geçen gün artarken 

Türk askerinin bu gergin coğrafyanın tam ortasına gönderilmesi ciddi bir risk olacaktır.   

 

Bu çerçevede; 

1- Türkiye’nin Doha Büyükelçisinin haberde sözünü ettiği ve askeri üssün kurulmasına 

gerekçe gösterilen “ortak düşman” kimdir? 

2- Katar’da kurulacak bahse konu askeri üs ne zaman faaliyete geçecektir? Tugay 

büyüklüğündeki askeri birliğimizin Katar'a ne zaman gönderilmesi planlanmaktadır?   

3- Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan son krizle, bölgede tansiyon yükselmişken, 

binlerce Türk askerinin bu gerilimli coğrafyanın tam ortasına gönderilmesi kararınızı 

tekrar gözden geçirecek misiniz? 

4- Antlaşma kapsamında Katar’ın da Türkiye’de asker konuşlandırması söz konusu 

olacak mıdır? 

5- Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan teröre karşı İslam ittifakı ile Katar’da asker 

konuşlandırmamız arasında bir bağlantı bulunmakta mıdır?          

 

 


