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Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 

(TSK), vazife ve görevlerinin ifasında, çağın getirdiği modern teknolojik yapıya sahip 

olabilmek için yoğun çaba göstermektedir. Bu doğrultuda, TSK’da yaşanan gelişmelerin 

günümüze yansıyan mevcut durumu itibariyle; ihtiyaç hâsıl olan değişim ve dönüşüm 

sürecinin odak noktasını teşkil eden müşterek bir teşkilat yapısına geçilmesi faaliyeti 

plan çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’de kentsel dönüşüm 

uygulamaları ile tetiklenen kamuoyu algısı ile ortaya çıkan;  bölgesel olarak bir arada 

konuşlanabilecek müşterek veya operatif seviyede askeri unsurların ya da daha alt 

seviyede birden fazla birliğin; lojistik, kışla ve garnizon hizmetlerinin nasıl 

yapılandırılacağı ile bir askeri üs model oluşturulması konusu incelenmiştir. 

 

Çalışmada ölçüt olarak; coğrafi, iklimsel ve yerel özellikleri dikkate alan yapı mimarisi, 

modüler gelişim senaryosu, ulaşım kolaylığı ve ortak kullanılabilirlik, enerji verimliliği 

ve çevre dostu, esnek yapı kabiliyeti, kent-kışla yaşam birlikteliği, sade ve standart, 

ancak bazı tesislerde bölgesel ve tarihi dokuyu modern yapı ile birleştiren mimari 

kimlik, bütün personel için yaşam ve çalışma standartlarının artırılması, karakter 
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bölgeleri (yönetim/birlik alanı-harekât alanı-yaşam alanı-lojistik alan), verimli, 

ekonomik ve fonksiyonel kullanım esasları doğrultusunda “tasarruflu sosyal kışla” 

oluşturmak öngörülmektedir. 

 

Ön araştırma niteliğindeki bu projenin sonuçlarına göre askeri tesislerin belirli askeri 

üslerde birlikte konuşlandırılma olanakları ve bunun olumlu ve/veya olumsuz etkileri 

daha çok taşınmaz yönetimi bakımından ele alınmıştır. Eldeki mevcut kaynaklar olan 

askeri birliklerin sorumluluğundaki arazi varlığının etkin şekilde kullanılması ve 

değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan anket ve analizlerin sonuçlarına dayalı 

olarak aşamalı yönetim ve paralel çalışma metodu uygulanarak örnek kışla modeline 

uygun arazi kesiminin belirlenmesi, maliyet hesaplama ve kaynak oluşturma alanlarına 

ilişkin özet ve genel sonuçlar ortaya konulmuştur. İnceleme sonuçlarına göre TSK’nın 

gelecekteki yapılanmasına yönelik beklentiler ışığında gerekli olan yeni kuvvet yapısı 

ihtiyaçlarının karşılanması için ele alınan askeri kışlaların maliyet etkinlik analizine 

göre yeniden yapılandırılması modeli (yeni kışlaların açılması, mevcut kışlaların 

kapatılması/birleştirilmesi/yeniden yapılandırılması) çervesinde değerlendirme yapılmış 

ve başlıca çözüm yaklaşımları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak askeri 

organizasyonların askeri üslerde bir arada konuşlanmasına ilişkin olarak; öncelikle bir 

pilot uygulama yapılması ve uygulamadan elde edilen tecrübelerden yararlanılarak 

bölgesel ve ulusal düzeylerde uygulama planı hazırlanması ve belirli bir plan 

çerçevesinde bütün kışlaların yeniden yapılandırılmasının hedeflenmesinin mümkün 

olabileceği vurgulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Haziran 2014, 94 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kışla, askeri üs model, kentsel dönüşüm, tasarruflu sosyal kışla. 
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CREATION OF A MODEL CONCERNING THE DEPLOYMENT OF MILITARY 

ORGANIZATIONS TOGETHER IN MILITARY BASES IN THE CHANGE AND 

TRANSFORMATION PROCESS 

 

Mustafa HATİPOĞLU 
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Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Prof. Dr. Günay ERPUL 

 

The Turkish Armed Forces (TAF), one of the world's leading armies, is working hard to 

attain and maintain a modern technological infrastructure brought about by the age in 

carrying out its duties and responsibilities. In this respect, as of the current situation of 

developments in the TAF reflected today, the activity of switching to a joint 

organizational structure that constitutes the focal point of the required process of change 

and transformation is carried out within the framework an action plan. In this study, the 

topic of establishing a military base model concerning how logistics, barracks, and 

garrison services of joint- or operative-level military elements or lower-level units that 

can be regionally deployed together can be structured, which has emerged with the 

public perception triggered by urban renewal practices, was studied. 

In the study, the concept of creation of "efficient social barracks" based on the criteria 

of a building architecture that takes geographical, climatic and local characteristics into 

consideration; modular development scenarios; accessibility and common availability; 

energy efficient and environment-friendly as well as flexible structures capabilities; 

city-barracks life harmony; an architectural identity that is plain and standard, but one 

that combines regional and historical textures with modern structure in some facilities; 

improvement of living and working standards for all staff; characteristic areas 
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(management/unit areas, operational areas, living spaces, logistics areas); and principles 

of efficient, economic, and functional use bases is scrutinized. 

Based on the results of this project of a preliminary research nature, the possibilities for 

deployment of military installations together in certain military bases and possible 

positive and/or negative impacts of this are discussed in terms more of real estate 

management. Based on the results of surveys and analyses conducted for the assessment 

and determination of the efficient use of the land assets under the responsibility of the 

military units, which are the presently available resources, and applying the stage 

management and parallel processing methods, summary and overall results concerning 

areas of determination of the appropriate land sections suitable for the example barracks 

model, cost estimates, and resource creation. Based on the investigation results, an 

assessment was conducted within the framework of the model for restructuring of the 

military barracks covered (opening of new barracks; closure/consolidation/restructuring 

of the existing barracks) in order to meet the needs of the new forces structure deemed 

necessary in the light of the expectations for the future structuring of the TAF and main 

solution approaches have been demonstrated. As a result, with regard to the deployment 

of military organizations together in military bases, it should be emphasized first that a 

pilot practice should be conducted and benefiting from the experiences obtained through 

the practice, an implementation plan at regional and national levels should be prepared 

in order to make it possible to target restructuring of all barracks throughout the country 

under a specific action plan.  

 

 

June 2014, 94 pages 

Keywords: Military barracks, military base model, urban renewal, efficient social 

barracks. 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de eğilim haline gelen kentsel dönüşüm anlayışı; 

toplu konutlar, ticaret merkezi, büyük kampüsler ve lojistik köyler gibi farklı 

şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu trend incelendiğinde, modern ve emniyetli 

ortamlarda yaşama amacı güden bireylerin ya da aynı meslek grubuna ait kurum ve 

kuruluşların bir arada bulunma arzusundan kaynaklandığı görülmektedir. Benzer 

faaliyetleri icra eden grupların ya da kuruluşların aynı ortamda bulunma dışında, 

tüm hizmetlerin birleştirilerek organizasyonların maliyet etkin ve daha koordineli bir 

yapıya ulaşmak istemeleri bu değişimin amaçlarından biri olarak değerlendirebilir. 

Bu kapsamda askeri unsurların aynı amaca yönelik bir arada konuşlanması da bu 

eğilimler arasında sayılmaktadır.  

 

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre kentsel dönüşüm kapsamında askeri birliklerin 

şehir dışına taşınması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda askeri birliklerden 

devralınacak arazilerin karşılığında şehir dışında yeni kışlalar ve diğer yapıların inşa 

edileceği ifade edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından konuya yönelik 

talebin askeriyeden geldiği vurgulanarak kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanan 

askeri kışlaların İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde bulunduğu ve 

Genelkurmay ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir
1
.  

 

Benzer biçimde Ankara Zırhlı Birlikler Okulu, diğer illerdeki askeri sınıf okulları ile 

birlikte Polatlı’ya taşınması öngörülmektedir. Bu sayede Türkiye’de bugüne kadar 

yapılan en büyük askeri tesislerinden birinin kurulması projesi hayata geçirilecektir. 

Proje için Topçu Okulu’nun bulunduğu Polatlı İlçesi üs olarak seçilmiştir. Burada 

kurulacak askeri kampüs bünyesinde Ankara’daki Zırhlı Birlikler ve Muhabere  

                                                      

 

1
 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı, görsel ve yazılı basında da yer alan demecinde; “İstanbul, 

Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere kent merkezlerinde kalan askeri kışlalar şehir dışına 

taşınacak. Askeri birliklerden boşalacak alanlarda kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak. Yapılacak 

konut, işyeri gibi gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelir, TSK’ya ait özel hesapta toplanarak 

askeri ihtiyaçlarda kullanılacak. Askeri alanların 1960 yılında çıkarılan 189 Sayılı Kanun çerçevesinde 

değerlendirileceğinden söz konusu yasa uyarınca TSK’ya tahsis edilen alanlarda Genelkurmay’ın izni 

olmadan tahsisin kaldırılamayacaktır. Yine aynı yasaya göre bu arazilerin satışından elde edilecek gelirin 

Genelkurmay adına açılacak özel hesaba aktarılacaktır”.  
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Okulu, İstanbul Tuzla Piyade Okulu, İzmir İstihkâm Okulu’nun bünyesindeki sınıf 

okulları yer alacaktır (Anonim 2013a). 

  

Polatlı, Türkiye coğrafyasında stratejik öneme sahip bir yer  olup, ülkenin hemen 

hemen orta noktasında yer alan Polatlı’ya hızlı trenle ulaşmak mümkündür. 

Ankara’ya 75 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle havayoluyla da Polatlı  İlçesi’ne 

kolayca ulaşılabilmektedir. Askeri ikmal ve destek için ise tren yolunun yanı sıra 

Polatlı, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Ankara Akıncılar’daki 4’üncü 

Ana Jet Üssüne de çok yakındır. Topçu Okulu, fiziki olarak genişlemeye müsait  ve 

altyapısı güçlü arazide tesis edilmiştir. Topçu birliklerinin tatbikat için kullandığı, 

atış ve manevra kabiliyetine haiz TSK’ya geniş arazi varlığının tahsis edilmiş 

olduğu görülmektedir.  

 

İlçedeki dev kampüs, fiziki manada dünyanın en büyük askeri kara birliklerinden 

biri ünvanını da taşımaktadır. Toplam 100 binin üzerinde personel, tank, top, zırhlı 

araçlar ve silah sistemleri ile birlikte istihdam edilecektir. Polatlı İlçe merkezinin 

nüfusu yaklaşık 80 bin kişi ve bağlı yerleşim birimleri ile toplam nüfus ise 116 bine 

ulaşmaktadır. Askeri birliklerin de taşınması ile bu nüfusun ikiye katlanması 

beklenmektedir. İstanbul’da bulunan Tuzla Piyade Okulu ve İzmir Narlıdere’deki 

İstihkâm Okulu arazisi için ise henüz bir planlama yapılmadığı da kaydedilmiştir. 

Son derece kıymetli olan arazilerin TOKİ’ye devredilebileceği ve büyük bir proje ile 

değerlendirilebileceği dile getirilmektedir. 

 

Kentsel dönüşüm sürecinde sorgulanan askeri birliklerin şehir dışına taşınması 

konusu çerçevesinde askeri üs model incelemesi geniş bir perspektifte ele alınmıştır. 

Anket uygulaması ile desteklenen ve askeri mevzuat çerçevesinde hazırlanan bu 

çalışmanın özgün bir yapıda olması nedeniyle diğer çalışmalara önemli katkı 

sağlayacağı kıymetlendirilmektedir. Araştırma sonuçları dört bölümde sunulmuştur. 

Birinci bölümde konunun önemi ve amaçları, ikinci bölümde teorik çerçeve ve seçilmiş 

ülke ve proje örneklerinin değerlendirilmesi, üçüncü bölümde veri toplama, analizi ve 

değerlendirme sonuçları ve son bölümde ise araştırma sonuçlarının genel 

değerlendirilmesi ve başlıca öneriler sıralanmıştır. 
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2.  KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

TSK’nin yapısal durumu, tarihsel gelişimi sürecinde gelişmiş ülkelerin benzer 

uygulamaları sorgulanarak mevcut duruma göre önerilen askeri üs modeline ilişkin 

hususlar, müteakip alt maddelerde belirtilen çerçevede incelenmiştir. 

 

2.1 Yapısal Durum 

 

TSK’nın bugün nerede olduğunu ve nereye varmak istediğini gösteren stratejik 

planlama sürecinin başlangıç aşamasında; kaynak, malzeme ve personel tasarrufu, 

moral ve motivasyonun artırılması, eğitim ve bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi ve 

durumsal farkındalık yaratmak öncelikli amaçlardır. TSK’nın genelinin değişimi ve 

yeniden yapılandırılması amacıyla yapılması gerekenlere yönelik en başlıca hedefi ise 

kışlaların yeniden organizasyonudur. Bu nedenle personel, maliyet, zaman, komuta 

kontrol ve hukuk faktörleri dikkate alınarak ortaya konulan mevcut durumdaki 

mahzurlar, iç ve dış etkenler olarak iki şekilde incelenmiştir. 

 

• İç Etkenler 

 

Tugay ve alt seviyede bir garnizon veya kışlada konuşlu birlikler, plan görevlerine 

yönelik icra etmesi gereken faaliyetler yanında birçok idari hizmeti ve faaliyeti 

yürütmek zorundadırlar. Nöbet hizmetleri, gazino ve kantin hizmetleri, lojman 

hizmetleri, çevre düzenlemesi, törenler ve ulaştırma hizmetleri bu faaliyetler arasında 

değerlendirilebilir. Bahse konu faaliyetlerin her birlik tarafından, kendi imkânları ile 

yürütülmesi, ilave personel, zaman, maliyet ve komuta kontrol gayretine neden 

olmaktadır. Böylece birlikler asli görevlerinden uzaklaşmaktadır. 

 

Kışlaların çokluğu, birliklerin idame, bakım, yiyecek, giyecek, mühimmat, akaryakıt 

gibi ihtiyaçlarının karşılanması hususlarında aşırı ikmal ve ulaştırma gayreti 

gerektirmektedir. 
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Kışlaların fazla ve farklı lokasyonlarda bulunması, birliklerin emniyet sistemine daha 

fazla gayret tahsis etmesine (nizamiye, çevre emniyeti gibi nöbet yerleri gibi) ve altyapı 

sistemleri (elektrik tesisatı, su tesisatı, kanalizasyon, çöp hizmetleri, ısınma sistemleri 

gibi) için ekstra gayret ve personel tahsisine neden olmaktadır. Ayrıca bu sistemlere 

yönelik devlet ve belediye imkânlarından genel olarak faydalanılamamaktadır. 

 

Farklı kışlalarda bulunan birliklerin, müşterek eğitim ve tatbikatların icrası maksadıyla 

bir araya gelmeleri zaman ve gayret israfına neden olmaktadırlar. Buna ilave olarak bu 

birlikler, birlik içi ikmal akışı için de personel ve araç görevlendirmekte ve böylece 

eğitim faaliyetleri aksamaktadır.  

 

Muhabere (iletişim altyapısı, TSKNET, TAFİCS) sistemlerinin farklı kışlalara 

kurulması evrak ve doküman akışı açısından, bilgi güvenliğini olumsuz yönde 

etkilemekte ve zaman kaybına neden olmakta, ayrıca personel ve araç tahsisi 

gerektirmektedir. Farklı garnizonlar, ayrıca karargâh yapılanması ve askeri inzibat 

görevlerinin yerine getirilmesini gerektirmektedir. 

 

• Dış Etkenler 

 

Şehirleşmenin artması ile bazı kışlaların şehir içinde kalması, eğitim ve atış 

faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Birlik ve bölge halkı için emniyetsiz durumlar 

oluşabilmektedir. 

 

Küçük yerleşim birimlerinde bulunan birlikler şehir imkânlarından ve belediye 

hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Ayrıca personel ve aileleri bu 

bölgelerde eğitim sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerden mahrum kalmaktadırlar. 

 

2.2 Tarihsel Gelişim 

Kentleşme ve yerleşik hayata geçişte askeri gereksinimlerin önemli bir etkisi vardır. 

Topluluklar, bir istila durumunda her an için düşmana karşı korunma sağlayan 

sığınaklar hazırlamak zorundadırlar. Bu nedenle insanlık kadar eski olan savaş, 
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insanoğluna ilk olarak koruyucu duvarlar inşa etmelerini öğretmiştir. İnsan toplulukları 

yerleşim yeri seçerken, seçtikleri yerin savunulmasının kolay olmasına dikkat etmişler, 

zamanla bu yerlerin çevrelerini surlarla çevirerek kale haline getirmişlerdir. Zamanla 

kale-şehir biçimine dönüşen bu yapıların başlıca görevi, içerisinde barındırdığı insan 

topluluklarını ve onların sahip olduğu değerleri korumak olmuştur. Büyük ve sürekli 

ordular dönemine kadar, yönetici zümre tehdit altında olduğunu hissettiği zaman, 

felaketi, mağlubiyeti yaşamamak için tahkim edilmiş kale-şehirler gibi askeri yapılarda, 

kendilerini ve halkı korumaya almışlardır. 

 

Türklerde ise askeri yapıların ilk örneklerine M.Ö. son bin yılda rastlanmakta olup, 

ordu-kent anlayışı içerisinde yerleştikleri, Ordu-Kentlerin hendek, sur ve kulelerle 

çevrili olduğu, iç içe iki kaleden oluşan yerleşimin iç kalesinde, hükümdarın kaldığı ve 

dış kalenin iç duvarları boyundaki hücrelerde ise yaya ve atlı askerlerin yaşadıkları 

bilinmektedir. Bu yapılar, Türklerin ilk askeri yapıları olarak değerlendirilebilir. 

 

Osmanlı Devleti, uzak kentler için güvenlik sağlayıcı pozisyonu ve her zaman 

savaşmaya hazır profesyonel bir ordunun bulunması gereği halkı ve orduyu beraberce 

barındıran ve surlarla korunan kale-kent tipi yerleşim biçimini gereksiz bulmuştur. 

Merkezi yönetim, etrafı surlarla çevrilmiş kent olgusuna asla güven duymamış, bunu da 

fethedilen ya da isyan eden ayanlardan geri alınan kentlerin surlarını çoğunlukla 

yıktırarak göstermiştir. Bununla birlikte savaş alanında gerçekleştirilen teknolojik 

gelişmeler sonucunda, içerisinde kentlilerle beraber asker bulundurulan kale 

düşüncesinden ayrılarak, tahkimli bir noktanın bölge ve ordu ile ilgili ilişkileri 

sorgulamaya ve bu gibi hassas noktaların yeterince çağın gerektirdiği savunma 

sistemine uymadığı kanaatine varılmıştır. Bu düşünceden hareketle kentsiz ve halksız 

kalelerin, inşa edilmesi yoluna gidilmiş, bu da beraberinde “tabyalı tahkimat” sistemi 

olarak savunmada önemli bir birim olan tabyaları ortaya çıkarmıştır (Ülkü 2007). 

 

Arapça bir terim olan “Tabya” kelimesi; hazırlık, donatma, yığmak, asker yığmak 

anlamlarında kullanılmakta olup, Arapça “Tabiye” kelimesinden türetilmiştir. Değişik 

kaynaklarda “Tabya” kelimesi; muvakkat (geçici) ve münferit (tek) istihkâm, kalenin 

top konulan yeri, savaşta düşmana karşı savunma yapmak için askeri bir arada tutacak 
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metris, istihkâm ve top siperi, ayrı olarak yapılmış ve silahlarla güçlendirilmiş istihkâm, 

askeri bir terim olarak yerli yerine koyup hazırlama, tertip etme gibi açıklamalarla 

tanımlanmaktadır. Genel anlamda tabya; askeri, stratejik veya taktik yönden önemli bir 

yerin savunulması için toprak yığınları ardına gizlenmiş, kale benzeri ve bağımsız 

tahkimli savunma yapısıdır. 

 

15’inci yüzyılın sonunda İtalyan şehir devletleri, birbirleriyle sıkça yaptıkları savaşlarda 

kullanmak için tabyalar inşa etmişlerdir. Yüzeyleri eğimli, duvarlar kalın takviyelerle 

desteklenmiş bu yapılar, olgun tabya modelinin ilk örneklerini oluşturmuşlardır. 

İtalya’da geliştirilen bu yeni savunma sisteminin uygulanması, diğer Avrupa 

devletlerini de etkilemiştir.  Düşman saldırılarına karşı en iyi direncin tabyalı tahkimatla 

olacağını gören devletler, maddi imkânları ölçüsünde tabyalı tahkimat –yapıları inşa 

etmişlerdir. 

 

16’ncı yüzyıldan itibaren demir güllelere ve top atışlarına karşı en iyi korumayı yapan 

toprak ve ahşap dış duvarlar ve kulelerin inşaatına ağırlık verilmiştir. Tabyalarda açılan 

gediklerden, ateşli silahlara sahip piyadelerin daha iyi savunma yaptıkları anlaşılmıştır. 

Bütün bu gelişmeler tabya sisteminin olgunlaşıp gelişmesinde etkili olmuştur. Osmanlı 

Devleti’nde ise; 18’inci yüzyıldan itibaren İran Devleti’nin doğu sınırlarına karşı 

yürüttüğü saldırgan tutumuna karşı birçok tabyalı tahkimat inşa edilmiştir.   

 

Tabyaların ön cepheleri genel olarak düşmanın geliş yönünün tam tersine (iç avluya) 

doğru bakacak şekilde konumlandırılmışlardır. Üzerleri kalın toprak tabakasıyla örtülen 

tabyalar, yan yana dizilen çeşitli birimlerin (koğuş odaları, topçu ve makineli tüfek 

yuvaları ve değişik boyutlarda bonetler, koruganlar) birleşmesinden oluşmaktadırlar. 

Askerlerin bir arada toplanıp eğitim ve çeşitli aktivitelerin yapıldığı avlunun etrafına, 

belirli bir plan şemasına göre sıralanan; koğuş, revir, cephanelik, erzak deposu ve 

savunma mevzileri, normal bir tabyayı meydana getirmektedir. Büyük avluların 
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ortasında su ihtiyacını karşılamaya yönelik kar ve su toplama kuyuları ve yine avluların 

altında kalacak şekilde farklı boyutlarda erzak depoları inşa edilmiştir
2
. 

Tabyalı tahkimatların merkezini ve önemli bölümünü teşkil eden kışla ve karargâh 

binaları, dikdörtgen, yay ve hilal biçimindeki plan üzerinde, yan yana sıralanan 

hücrelerden oluşmaktadır. Savaş sırasında kullanılan tabyaların idare edilmesinde, 

kumanda merkezi olarak kullanılan karargâh binalarının vazgeçilmez bir önemi vardır.  

Karargâh binalarına, bu önemli konumlarından dolayı hemen hemen bütün tabyalarda 

ya kışla binasına bağımlı ortak biçimde ya da kışla binalarından müstakil olarak yer 

verilmiştir. Bazı tabyalarda karargâh odaları, kışla hücrelerinin merkezinde veya orta 

bölümünde; bazılarında ise kenar cephelerinde yer almaktadır.  

 

Soğuk bir iklim kuşağı üzerinde bulunan, tabyalarının kışla-karargâh binalarında ısıtma 

sistemleri büyük önem taşımaktadır. 1828 ve sonrası yıllarda yapılan tabyalarının 

ısıtılması, odaların duvarlarında açılan ocak nişleri, havalandırma delikleri ve bacaların 

bir arada kullanıldığı, klasik ısıtma sistemiyle yapılmıştır. Tabyalarda havalandırılma ve 

ısıtma, dikdörtgen planlı, kesme taş malzemeyle örülü bacalarla sağlanmıştır. 

 

Bir tabya içinde bulunan normal karargâh binası, geniş ölçülerde bir veya iki oda, fırın, 

mutfak, hamam ve halvetlerden oluşmaktadır  (temizlik hücreleri tuvalet vb).  Karargâh 

içerisinde bulunan büyük odaların, giriş çıkışını sağlayan kapısı özeldir. Tabya 

komutasında bulunan subayların kaldığı karargâh odaları; döşemesi ve ısıtılması ile 

diğer hücrelerden daha özelliklidir. Karargâh içerisinde bulunan diğer küçük odalar, 

birbirlerine küçük bir ara geçitle bağlanmaktadır. Bu küçük odalar da diğer düşük 

rütbeli subayların kaldığı koğuşlardır.
 
 

 

Tabyaların diğer önemli bir grubu da hamam ve diğer temizlik odalarıdır. Askerlerin 

banyo ve temizlik ihtiyaçları ile çamaşırlarının yıkanmaları için, tabyaların mutfak 

                                                      

 

2
 Genellikle su ihtiyacının akarsular vasıtası ile  giderilmesi  zor olan  tabyalarda  avlulara  açılan sarnıç 

veya kar kuyularının yeraltında kalan kısımları kare planlıdır. Zemin üzerinde, bir metre kadar 

yükseklikte bileziklerle dışa taşırılan kuyuların üzerleri, yuvarlak kapaklarla kapatılmıştır. 
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kısmına yakın bir yere, hamam-banyo odaları ile çamaşırhaneler konulmuştur. Hamam 

ve çamaşırhanelerin mutfakla bir arada tasarlanmasının asıl nedeni, ısı kaybının 

önlenmesi ve suyun ortak kullanılmasıdır. Banyo yapmak ve çamaşır yıkamak için 

ısıtılan sıcak sudan mutfaklarda da faydalanıldığı için bu birimler birbirlerine yakın 

yapılmıştır.  

 

Tabyalı tahkimatların bir başka yapı grubunu, mutfak ve fırınları oluşturmaktadır. Her 

büyük ve müstakil tabyada kesinlikle bulunan, askerin yemek ve ekmek ihtiyacının 

karşılandığı mutfak ve fırınlar, kışla ve karargâh binalarının içerisinde yer almaktadırlar. 

Şehir merkezinden çok uzakta, yüksek tepe ve dağlar üzerinde kurulan tabyalarda 

barınan yüzlerce askere ekmek ve yemeğin her öğün götürülmesi imkânsız bir iş olduğu 

için, mutfak ve fırınlar ek bir birim olarak tabyalara eklenmiştir. 

 

Günümüzdeki askeri üs olarak kullanılan kışlayı oluşturan; düzenli, teşkilatlı ve birçok 

askerin sürekli barınmalarını sağlayan binaların yapımına, Yeniçeri Ocağının 17 

Haziran 1826’da kaldırılması ve düzenli ordunun kurulmasıyla başlanılmıştır. Bu 

kışlalar, sadece askeri eğitime yönelik olmayıp askerin dinlenmesi, eğitimi ve ibadeti 

gibi birçok yaşamsal işlevi düşünülerek yapılmıştır. Bu kışlaların birçoğu
3
; koğuşlar, 

cami, fırın, çeşme, mektep, hamam ve atlar için ahırların bulunduğu diğer askeri yapıları 

kapsadığından “Askeri Külliye”
 4

 olarak da tanımlanabilir. 

 

Davutpaşa Kışlası, II. Mahmud’un (1808-1839) Yeniçeri Ocağını tamamen ortadan 

kaldırarak yerine oluşturduğu “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adlı orduya kışla 

olarak yapılmıştır. Mimarı “Krikor Balyan” olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 

yılları arasında başlanan inşaatı 1831-1832’de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı 

sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I. Dünya Savaşı sırasında 

ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920 yılında kapatılmıştır.   

 

                                                      

 

3
 Bahsi geçen kışlalar konum olarak, havası güzel temiz su kaynağına yakın, yüksek yerlerde yerleşim 

alanlarından uzakta seçilmekte olup dikdörtgen şeklindeki kışlalar olarak gruplandırılmıştır. 
4
 Osmanlı kışla yapılanmasından bir örnek çalışmada sunulmuştur (Bakınız Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Davutpaşa Kışlası (Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) 

Özgün işlevi ile günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi 

mülkiyetine verilmesi (1999) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren 

kışla yapıları arasına katılmıştır. Kışlanın tarihi mimarisi aşağıda belirtilmiştir. 

•D BLOK : Otağ-ı Hümayun 

•E BLOK : Tarihi Fırın 

•F BLOK : Çeşme 

•G BLOK : Atölye ve Depo Binası 

•I BLOK : Yemekhane Binası 

•N BLOK : Misafirhane. 

 

Günümüzde birçok bina ve tesis barındıran yerleşkede diğer tesisleri bugün fakülte 

olarak kullanılmaktadır. 

 

2.3 Gelişmiş Dünya Ülkelerindeki Uygulamalar ve Benzer Projeler 

 

Günümüzde büyük kurum ve kuruluşlar bütün birimlerini büyük yerleşkelerde bir araya 

toplamaktadır. Bu şekilde tüm personel uygun şartlarda işe yönlendirebilmekte ve aynı 

sosyal çevreyi paylaşması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda büyük yerleşkelere sahip 

üniversiteler ve finans merkezleri de oluşturulacak bir askeri üsse örnek teşkil 

etmektedir. 
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Türkiye’de seçkin bir yere ve geniş yerleşkeli kampüslere sahip olan Sabancı ve Koç 

Vakıf Üniversitelerinin yerleşim planları incelendiğinde öğrenci ve personele uygun bir 

eğitim ve yaşam alanlarının
5
 sağlandığı görülmektedir. 

 

Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Hong Kong, Pekin ve Şangay gibi 

dünyanın birçok şehrinde finansal gelişmeyi sağlamak ve ekonomik bir cazibe merkezi 

yaratmak için büyük yapılarda ve her yönüyle kendi kendine yeterli finans merkezleri 

kurulmuştur. Bu finans merkezleri kurulurken farklı ve büyük projelerle fiziksel 

gereklilikleri tespit edilmiştir. Genel olarak finans merkezlerinin gereklilikleri aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: 

 Yaşam alanları, 

 Güvenlik ve ulaşım imkânları,  

 Güvenli yapı teknolojileri, 

 Şehir içi ulaşım imkânları, 

 Havaalanı ve kent merkezine bağlantı yolları, 

 Sağlık, eğitim ve eğlence tesisleri, 

 Konaklama ve barınma tesisleri, 

 Teknoloji ve iletişim alt yapısı (Anonymous 2013). 

 

Belirtilen kapsamda Şangay Finans Merkezi incelendiğinde yapısal düzeni ve tasarımı, 

elektrik ve acil durum desteği, havalandırma sistemi, insan konforu ve yeşil çevre 

düzeni, dijital güvenlik sistemleri ve haberleşme alt yapısıyla 2009 yılında “Akıllı Bina 

Ödülü” aldığı görülmüştür (Anonymous 2014).
 
 

 

Ülkemiz açısından bakıldığında önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi de 800 bin m
2
’lik alanı ve 3,5 milyon m

2
’lik inşaat alanıyla 

örnek olabilecek büyük bir projedir. Bu merkez 4,5 milyar Türk Lirasına mal olacak ve 

3,5 senede tamamlanacaktır.  

                                                      

 

5
 Fakülte binaları, idari binalar, spor merkezleri, yüzme havuzu, buz pateni pisti, gösteri merkezleri, 

restoran ve kafeler, yemekhaneler, alışveriş merkezleri, sağlık merkezleri, yurtlar, lojmanlar, tiyatro, 

teknoloji merkezi, kütüphane, bilgi merkezi, arıtma tesisleri, otopark alanları ve helikopter pisti 

yerleşkelerdeki göze çarpan tesislerdir. 
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Yeşil alanların hâkim olacağı merkezde finansal kuruluşların yanı sıra kongre ve kültür 

sarayı, kütüphane, otel, okul, kreş, sağlık merkezi, cami, itfaiye, karakol, spor merkez, 

alışveriş merkezi ve eğlence yerleri de bulunacaktır. Bu tesisler için elektrik enerjisi 

yerinde üretilecek, internet erişimi ve iletişim iç ağı kurulacak, elektronik güvenlik 

sistemleriyle fiziki emniyet sağlanacak, yol bulma ve otopark yönetimi sistemlerle 

sağlanacak, metro ve çevre yollara bağlantıları ile rahat bir ulaşım imkanı sağlanacaktır 

(Anonim 2013b).   

 

2.3.1 Kosova ABD üssü 

 

Uzaydan görünen en belirgin ikinci şey Kosova’da yer alan 21. yüzyılın en büyük silah 

deposu
6
 ABD’nin yabancı topraklarda kurduğu en büyük askeri üstür. Diğer bir ifade ile 

AB’nin 1994 yılından beri sponsorluğunu yaptığı 8 numaralı enerji koridorunun ve 

ABD’nin sponsorluğunu yapacağı 894 km
2
’lik dev Trans-Balkan petrol boru hattının 

planlanan güzergâhı üzerindedir. Üs bölgesinin toplam alanı 460.000 m
2
 olup, 

Balkanlarda arazi varlığı, kentlerin büyüklüğü ve askeri alanların toplam büyüklükleri 

ile karşılaştırma yapıldığı zaman, oldukça geniş bir alanın üs bölgesi için ayrıldığı ve 

arazi varlığı yönünden üs bölgesinin bölgede ilk sıralarda geldiği bilinmektedir. 

İncelenen üs, pek çok özelliğe ve Avrupa’nın en iyi donanımlı hastanesine de sahip 

bulunmaktadır.  

                                                      

 

6
 Şekil 2.2’de görülen “21’inci yüzyılın silah deposu” olarak da anılan, Bondsteel Camp. Presevo 

vadisinde yer almaktadır. 
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Şekil 2.2 Kosova ABD üssü 

 

Kosova ABD Askeri Üssü; toplam 460.000 m
2
 gibi oldukça geniş bir alana yayılmış ve 

adeta bir şehir gibi planlanmış ve inşa edilmiştir. Üsde tesis edilmiş başlıca imkânlar 

aşağıdaki gibidir:  

• Merkezi ve banliyöleri bulunmaktadır. 

• İçeride, spor salonları, kütüphane, kilise, alışveriş merkezi, yemek saatinde hizmet 

veren yemekhaneler dışında ayrıca 24 saat açık lokantalar hizmet vermektedir.  

• 7.000 askeri personel kapasitelidir. 

• 55 Black Hawk ve Apache helikopteri vardır. 

• Toplam 25 km asfalt yola sahiptir. 

• İçinde 300 yapı mevcuttur. 

• 11 gözlem kulesi bulunmaktadır. 

• 84 km dikenli telle çeşitli bölgeleri çevrilmiştir. 

• Toplam 14 km beton bariyerler tesis edilmiştir.  

Yapımında Brown & Root Services tarafından kiralanan 1.000 askeri personel, 7.000 

Kosovalı Arnavut ve 1500 askeri mühendis çalışmıştır (Anonim 2013c). 

 

http://ntrn7.blogcu.com/uzay-dan-gorunen-us
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2.3.2 ABD Fort Gordon üssü 

 

Fort Gordon üssü
7
, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli ve kapsamlı askeri 

üslerinden biri olup, hacimsel büyüklüğünün yanında, içerdiği kolaylık tesisleriyle birlik 

sayısı da bir o kadar kapsamlıdır.  

 

 

Şekil 2.3 Fort Gordon askeri üssü 

Askeri üste personelin temel ihtiyaçları
8
 sivil merkezlerce hizmet alımı şeklinde 

giderilmektedir. Bir diğer husus ise, personelin moral ve motivasyonunun yüksek 

tutulması maksadıyla hazırlanan, eğlence merkezleri ordu tarafından değil sivil şirketler 

tarafından açılıp işletilmektedir. Örneğin, “Cevahir” alışveriş merkezi gibi tesislerin 

üssün içinde kurulması düşünebilir. Giriş ücretleri MAP ve yerli personel için aynı; 

fakat ücreti karşılığında sivil vatandaşların da yararlanabileceği hoş bir mekândır. Bu 

üslerin içerisinde de genç bayanlara verilen kurslar da ayrı bir hizmet aksettirmektedir. 

 

                                                      

 

7
 Şekil 2.3’de örnek bir Amerikan üs modeli “Fort Gordon” gösterilmiştir. 

8
 Çizelge 2.1’de yer alan örneğin yemekhane modelinden daha çok, sivil alışveriş merkezlerinde olan 

yemek salonları gibi bir konuma sahip yerde özel şirketlerce karşılanan, yemekleri günlük hatta öğünlük 

olarak personele sunulmaktadır. 
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Çizelge 2.1 Fort Gordon askeri üssünün teşkilatı 

 

İnternetteki
9
 adresi sayesinde üsse yeni tayin olmuş personel kalacağı yerin 

özelliklerini, ücret durumunu boş oda, apart sayısını görebilmektedir. Bu internet 

sitesinde üsse yönelik olarak üs komutanın adını,  rütbesini ve görev yaptığı yerleri, 

diğer karargâh personelinin durumlarını ve kimliklerini öğrenebilmektedir. Kısacası, 

daha üsse gelmeden önce, üssün tarihi hakkında bilgi, vazifesi, kendinden beklenenleri 

ve üsse yönelik diğer sosyal olanakları öğrenme imkânı bulup kalacağı yer ile ilgili 

olarak rezervasyon yapabilmektedir. Üs için tedarik personel içinde tecrübelerinden 

istifade etmek için aynı üs içinde görev yapmış emekli personel de bulunmaktadır.  

                                                      

 

9
 Üs için Şekil 2.4’deki bir portal hazırlanmış, internet ortamından giriş mümkün olmaktadır. 

 

SIRA 

NO
YETKİLENDİRME DİĞER İMKANLAR

EĞLENCE 

HİZMETLERİ

1 Tıbbi Hizmetler

Güneydoğu 

bölgesel veteriner 

komutanlığı

Ana enformasyon 

Merkezi

442 inci muhabere 

taburu

Muhabere 

Mükemmelliyet 

Merkezi

359'uncu Muhabere 

Tugayı
Konaklama Tesisleri

Ordu Mensubu 

Hizmetleri
Spor ve Eğlence

2 Hasta Hakları Ofisi
veteriner tedavi 

imkanı

Yetenek Gelişim 

Enformasyon 

Müdürlüğü

Eğitim 

Alanı(muhabere)

Muharip Dönüşüm 

Merkezi(sağlık)

513'üncü Askeri 

İstihbarat Tugayı
Ulaşım Din Hizmetleri Su eğlence

3 Okul Evi ***
Savaş Komuta 

Merkezi

Uluslar arası Askeri 

Öğrenci bürosu

434'üncü Muhabere 

Bandosu

202'nci Askeri 

İstihbarat Taburu
Araç Kayıt/Tescil

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü

Fort Gordon Golf 

Klübü

4 Arge (araştırma) ***

Uydu ve ağ için 

eğitimve doktrin 

komutanlığı yetenek 

yöneticileri

Eğitim Şube 

Müdürlüğü

Muhabere ve 

Ordonat muharipleri

224'üncü Askeri 

İstihbarat 

Taburu(Hava 

Kıymetlendirmesi)

Kimlik Kayıt Bürosu Halkla İlişkiler Ofisi
Gordon Bow ling 

Merkezi

5
Sağlık ve iyileştirme 

Merkezi
***

Merkezi muhabere 

odası

Alay Astsubay 

Akademisi

369'uncu Muhabere 

Taburu

297'nci Askeri 

İstihbarat 

Taburu(Operasyon

el)

Şahsi Tabanca 

Kayıt/Tescil

Eğitim ve Kariyer 

Hizmetleri

Fort Gordon 

Woodw orth 

Birleştirilmiş 

kütüphane

6

Güneydoğu 

bölgesel sağlık 

komutanlığı

***

Muhabere müzesi/ 

Bilgi teknolojileri 

okulu

Ordudonatım Bakım 

Eğitimi Başkanlığı

447'inci Muhabere 

Taburu

116'ncı Askeri 

İstihbarat 

Grubu(NSA/CSS 

Georgia)

Özgürlük Park 

Okulu

Askeri Personel 

Hizmetleri

Büyük harici 

eğlence/ müzikhol

7 Balık evi ***
Merkezi muhabere 

komutanlığı tarihçesi

Alansal Sıhhi Eğitim 

Komutanlığı

551'inci Muhabere 

Taburu

206'ncı Askeri 

İstihbarat Taburu
Acil iletişim bildirge

Pointes Batı Ordusu 

Sosyal Kamp

8
İleri sağlık test 

destek merkezi
*** İhtiyat Desteği

General Dynamic 

Kara Savaşları Ağı

73'üncü Ordonat 

Taburu

324'üncü Muhabere 

Taburu

Hilltop At eğitim ve 

sürme

9

Eisenhow er Ordu 

Sağlık Merkezi/ 

Kendrick 

***
Müttefik irtibat ve 

değişim subayları

US. Army İnsan 

Kaynakları ve 

Mühendisliği 

Müdürlüğü

7'nci Muhabere 

Komutanlığı

Hava ve Deniz 

Kuvvetleri 

Birlikleri/Kriptoloji 

Destek K.lığı

Doğa Tecrübesi/ 

kafeler/ golf kursları

10 Diş Sağlık Servisleri *** Milli BiliM Merkezi

US Army Test 

Ölçüm ve Teşhis 

aletleri destek 

merkezi 

35'inci Muhabere 

Tuhayı

31'inci İstihbarat 

Filosu/ Deniz Bilgi 

Destek K.lığı

Gordon's 

Konferans ve 

Gastronomi

11
U.S Ordu Diş 

Lavrotuarı
***

Liderler İçin bilgi 

teknolojileri koleji

Mimari Entegrasyon 

yönetim Müdürlüğü

63'üncü Seferberlik 

Taburu

Ayırma 1; 338'inci 

Eğitim Filosu

Avlu eğlence ve 

akşam yemeği 

merkezi

Kegler's Kafe

Şefin Kafesi

GÖREV DESTEKSAĞLIK VE SIHHI HİZMETLER FORT GORDON BİRLİKLERİ
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Şekil 2.4 Fort Gordon askeri üssünün karargâh yapısı 

 

2.3.3 ABD Bagram hava üssü /Afganistan 

Üs ilk olarak Sovyet-Afgan Savaşında Ruslar tarafından inşa edilmiştir. 2001 yılından 

bu yana ABD tarafından kullanılmaktadır. Üssün deniz seviyesinden yüksekliği 

yaklaşık olarak 4.900 feettir. Sektörün boyutları ile ilgili bir örnek olarak Amerika 

Birleşik Devletlerinin 2002 yılından Temmuz 2004’e kadar Irak ve Afganistan’da özel 

askeri sektöre yaptığı ödemelerin toplam 51,8 milyar dolarlık bir pazarı ortaya çıkardığı 

bilinmektedir. Bu kadar yüksek bir rakam 151 firmaya ödenmiştir. Bunlar arasında 

KBR Şirketi yaklaşık 11,5 milyar dolarla dikkat çekmektedir. Bu şirket tarafından 

istihkâmcılık, inşaat, bakım, ulaştırma, araç bakım ve onarımı, su ve yemek hizmetleri, 

temizlik hizmetleri, yangın söndürme, çevre ve yakıt ikmali hizmetleri yapılmaktadır. 

Askeri destek şirketleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ordularla faaliyet göstermekte ve 

sektörün en eski temsilcilerini barındırmaktadır. Askeri destek şirketlerinin, temel 

yeteneklerini lojistik destek unsurlar oluşturmaktadır. Askeri destek şirketleri içinde 

özellikle Irak’ta gerçekleştirdikleri nedeniyle en bilineni ve sektörü şekillendireni KBR 

Şirketi’dir. Bu faaliyetleri yemek hizmetleri, çamaşır hizmetleri, küçük inşaatlar ve 

diğer destek işlemleri ihtiva eder. Son yıllarda lojistik destek alanında değişen husus bu 

şirketlerin muharip birliklerin görevlerini yaptığı her yerde ihale alması ve taahhütlerini 

yerine getiriyor olması oluşturmaktadır. Söz konusu işlemler geleneksel ordularda 

askerler tarafından muharebe hizmet destek birlikleri tarafından icra edilirken, bu 

hizmetler günümüzde çoğunlukla askeri destek şirketlerine ihale edilmeye başlanmıştır. 

Askeri destek firmaları asker sevkiyatından önce harekât yapılacak olan bölgeye vararak 
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birlikleri karşılaması ve en son asker bölgeden ayrılıncaya kadar destek sağlamaya 

devam etmeleri ile tanınır. 

 

 

Şekil 2.5 ABD Bagram hava üssü
10

 

 

KBR, 1919 yılında Erle Halliburton tarafından kurulmuş olup, dünyanın askeri destek 

hizmeti veren en güçlü firmasıdır. Grup, 1992 yılına gelindiğinde Amerikan ordusundan 

stratejik lojistik destek planlama ihalesini almış ve bu ordudan aldığı ilk iş olmuştur. 

Amerikan ordusundan geleceğin lojistik planlamasının nasıl olacağı ihalesini kazanan 

firma, güçlü ekonomik yapısı sayesinde bu planın en önde gelen uygulayıcısı olmuştur. 

Bir bakış açısına göre Amerikan ordusu ve KBR karşılıklı olarak iki binli yıllardaki 

savaşlarda lojistik planlamanın nasıl yapılacağını planlamışlar ve sonra birlikte 

uygulamışlardır. 

 

Özel askeri sektörün ortaya çıkmasının uzmanların üzerinde mutabık  olduğu üç nedeni 

bulunmaktadır. Birincisi, Soğuk Savaş sonrası serbest piyasa ekonomisinin getirdiği 

özelleştirme dalgasıdır. İkincisi, orduların küçülmesi ile ortaya çıkan fazla askeri 

işgücünün işe olan ihtiyacıdır. Üçüncüsü ise büyük güçlerin gelişmekte olan dünyaya 

                                                      

 

10
 Bagram (Afganistan) Askeri Hava Alanı Afganistan’ın başkenti Kabil’e 40 km uzaklıkta bulunan Şekil 2.5’deki 

Bagram Askeri Havaalanı ABD ordusu tarafından kullanılan bölgedeki en büyük askeri stratejik havalimanıdır. 
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müdahale etmekteki isteksizliğidir.  

 

Devletlerin sahip olduğu kamu kurumlarının küçültülmeye başlaması ve bunun 

sonucunda verimlilik kaygıları nedeniyle devlet eliyle yürütülen hizmetlerin özel 

sektöre devredilmesi 1990’lı yıllarla birlikte yayılmaya başladığı bilinmektedir. Bu 

eğilimden beklenmedik bir şekilde askeri alan etkilenmiştir. Söz konusu özelleştirme 

dalgasına orduların küçültülmesi sonucunda terhis edilen yetişmiş insan gücünün talebi 

eklenmiştir. Bu dönemin özellikleri sonucu bu şekilde ortaya çıkan arz talep dengesi ise 

özel askeri sektörün oluşmasına neden olmuştur.  

 

Üs içinde bir üniversite kampüsü, kuyumcu, mağazalar, spor salonları, kilise, masaj 

salonu, postane, çamaşırhane, banka, kargo ve sinema hizmeti sunulmaktadır. Aynı 

zamanda emniyet, üs etrafında mayın temizleme faaliyetleri sivil hizmet alımı şeklinde 

yapılmaktadır. Üs içinde her Cuma Afganlılar tarafından pazar açılmaktadır.  

 

Ayrıca üs içinde Bagram Öğrenme Merkezi (Bagram Learnıng Resource Center) tesis 

edilmiştir. Bu merkezde lise dersleri verilmekte ve Camp Cunningham Kütüphanesi 

bulunmaktadır. 

 

Askeri üste personelin temel ihtiyaçları sivil merkezlerce hizmet alımı şeklinde 

giderilmektedir. Örneğin yemekhane modelinden daha çok, sivil alışveriş merkezlerinde 

olan yemek salonları gibi bir konuma sahip yerde özel şirketlerce
11

 karşılanan, 

yemekleri günlük hatta öğünlük olarak personele sunulmaktadır.  

 

Üs içerisinde sağlık hizmetleri için Craig Joint Theatre Hospital kurulmuş ve 911 acil 

telefon numarası işler durumdadır. Üs içerisinde iki tür barınma yeri bulunmaktadır. 

Bunlar; B-Hut ve Re-Locatable Building (RLB), her ikisi de yalıtımlı ve 

havalandırmaya sahiptir. Ancak B-Hut barakalarında kalanlar kışın iyi ısınmadığından 

sadece elektrikli battaniye kullanmalarına izin verilmekte ısıtıcıya müsaade 

                                                      

 

11
 Üs içerisinde altı adet yemek yeme yeri bulunmaktadır. Bunlar; The Koele and Destiny Inn, The 

Dragon Inn, Burger King, Subway Sandwich Shop, Pizza Hut, Popeye’s Fried Chicken, Dairy Queen ve 

iki adet Green Bean Coffee Shop yer almaktadır. 
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edilmemektedir. Üs içerisinde yıkanmak için gün doğumunda 30 sn, gün batımında 2,5 

dk olmak üzere toplam 3 dk’lık su kullanım hakkı vardır.  İçme suyu ihtiyacı üs içinde 

yerleştirilen pet şişe su istiflerinden alınabilmektedir. Üs içerisinde hız limiti 15-25 

km/saat olarak uygulanmaktadır.   

 

2.3.4 Fransa  

 

Ülkede askeri üslerin kuruluş yeri ve yapısının Türkiye’deki mevcut yapı ile paralellik 

gösterdiği ve bu alanda önemli bir yapılanmanın gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. 

 

2.3.5 Güney Kore 

 

Ülke nispeten dar bir toprak parçasına sahip olduğundan birliklerini bir merkezde 

toplamayıp özellikle Kuzey Kore sınırını baz alınarak ve tümenlere sorumluluk sahası 

verilerek birlikler tertiplenmiştir (Anonim 2013d). 

  

2.4 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Sorunlarının Tespiti  

 

Mevcut durumda birlikler birçok ayrı kışla ve garnizonda, kurum, karargâh, tugay, 

tabur, müfreze birlik, hastane ve bakım merkezi gibi seviyede ve şekilde kışlanın 

konuşlanmışlardır. Bugünkü şartlar ve hali hazırda birlikler incelendiğinde, çok sayıda 

kışlanın emniyetinin sağlanması ve askerlik süresinin azalması da dikkate alındığında; 

• Çok sayıda personel, ilave tesis, birlik ihtiyacını artırması, 

• Ulaştırma, bakım ve idame masraflarının gittikçe artarak ciddi boyutlara ulaşması, 

• Bina ve tesislerin mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmemesi, 

• Birliklerin idari faaliyetlere boğulması, eğitim ve tatbikatlara odaklanamama, 

• Sevk ve idarenin zorlaşması, 

• Birliklerin harbe hazırlığını ve görevini destekleyecek mimaride, kabiliyette ve 

konumda olmaması,  

• MEBS güvenliğinin olumsuz etkilenmesi, 

• Personel yönetiminde (tayin) güçlükler yaşanması, bununda moral ve motivasyonda 

olumsuz etkiler yaratması, 
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• Uzun dönem erbaş/er katılım durumunda 10 yılda % 45 azalma (MSB’nin verilerine 

göre) olduğu ve önümüzdeki on yıllık süreçte de azalmanın devam edeceği, 

• Bina, tesis bakım/onarım ihtiyaçlarında 10 yılda % 115 artış olması (Genelkurmay 

Başkanlığı verilerine göre) ve artışın devam edeceği, 

• Personelin etkin kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması gibi mahzurlar 

sayılabilmektedir. 

 

2.5 Önerilen Askeri Üs Modeline İlişkin Hususlar 

 

Türkiye’de merkezi ve yerel idarelerce son on yıllık dönemde temel politika olarak 

benimsenen kentsel dönüşüm projeleri, aynı meslek grubuna hitap eden unsurların ya da 

işletmelerin bir arada bulunmasına odaklanmaktadır. Ticaret merkezleri, üniversite 

kampüsleri, spor kompleksleri ve diğer kuruluşlar gibi şehir merkezlerinde kalan askeri 

bölgeler ve birçok il ve ilçede kışlalara konuşlanmış birlikler, askeri eğitimin ihtiyaçları, 

emniyet, lojistik hizmetler, ulaşım ve maliyet gibi hususlar değerlendirildiğinde yeni bir 

yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç kapsamında aynı kışlada görev 

yapabilecek birliklerin konuşlanacağı bir askeri üs modelinin; amaç, kapsam ve 

hedefleri, kriterler, fayda ve mahzurlar genel olarak incelenmiştir. 

 

2.5.1 Amaç 

Askeri birliklerin, mevcut durumdaki konuşlanmasında ortaya çıkan mahzurlar, şehir 

merkezlerinde kalan askeri bölgeler ve birçok il ve ilçede kışlalarda idame edilen 

birlikler; askeri eğitimin ihtiyaçları, emniyet, lojistik hizmetler, ulaşım ve maliyet gibi 

hususlar kapsamında değerlendirildiğinde, konuşlanma boyutunda yeni bir yapılanmaya 

ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtiyaç kapsamında aynı kışlada görev yapabilecek 

birliklerin konuşlanmasına yönelik hedefler ve askeri üslerin oluşturulmasındaki 

kriterler kapsam dâhilinde ele alınmaktadır.  

 

2.5.2 Kapsam 

 

Askeri üslerin belirlenmesine etki edebilecek parametreler olarak; 
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• Fiziksel ihtiyaçlar ve imkânlar (arazi özellikleri, iklim şartları, ulaşım imkânları, 

altyapı imkânları gibi),   

• Emniyet,  

• Birlikte çalışabilirlik (müştereklik), 

• Politik ve stratejik yaklaşımlar, askeri ve ekonomik gereklilikler, 

• TSK’nın gelecekteki yapılanmasına yönelik beklentiler belirlenmiştir. 

 

Bu çalışma bölgesel olarak bir arada konuşlanabilecek, müşterek komutanlık ya da daha 

alt seviyede birden fazla birliğin; lojistik, kışla hizmetleri, garnizon hizmetlerinin nasıl 

yapılandırılacağını, bu yapılanmanın emniyet, çevre ve hukuki boyutlarının 

incelenmesini kapsamaktadır.  

 

2.5.3 Hedefler 

 

TSK’nın önümüzdeki yıllara ait hedefler olarak; 

• Kışlaların bir arada konuşlandırılmasını sağlayarak, hizmetlerin ve kaynakların etkin 

kullanılmasının sağlanması, yeteneklerin ve imkân/kabiliyetlerin birleştirilmesi, 

• Muharip birliklerin, lojistik faaliyetler, kışla ve garnizon hizmetlerine yönelik 

görevlerinin üstünden alınması, böylece birliklerin tamamen harbe hazırlığa yönelik 

eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmasının sağlanması, 

• İkmal ve ulaştırma gayretlerinin birleştirilmesi, ihtiyaçların daha hızlı ve etkin bir 

biçimde karşılanması, 

• Kışla ve garnizon hizmetleri ile lojistik hizmetlerin belirli bir süreç sonunda tamamen 

veya kısmen sivil imkânlardan faydalanarak, hizmet alımı şeklinde icra edilmesi, 

• Entegre ve hassas emniyet sistemlerine sahip üsler meydana getirilmesi, 

• Eğitim, atış, tatbikat vb. faaliyetler için daha emniyetli, modern ve müşterek bir 

anlayışla kullanılabilecek tesis ve alanların kurulması, 

• Hizmetlerin yetenek havuzu anlayışı ile birleştirilmesi yoluyla, personel tasarrufu ve 

maliyetlerin düşürülmesi, hizmetlerin etkinliğinin arttırılması,  

• Gelişen ve gelişmekte olan askeri teknoloji ve ulaştırma sistemleri sayesinde stratejik 

intikal kabiliyetine sahip birliklerin bir arada konuşlandırılması, 
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• Uygun depolama şartları, bakım ve idame sistemi ile muharip araç, silah ve teçhizatın 

sefere yönelik hazır bulundurulması, 

• Personel ve aileleri için sosyal imkânların ve güvenli yaşam alanlarının, eğitim, sağlık 

vb. hizmetlerin sağlanması,  

• Ulaştırma, ikmal, bakım, emniyet, kışla hizmetleri, personel, sağlık, eğitim, atış vb. 

konuların toplam maliyetinde tasarrufa gidilecek olması gibi yönlerden ülke 

ekonomisine katkıda bulunulmasıdır.  

 

2.5.4 İlkeler 

 

Yerleşkeler belli planlama ilkeleri doğrultusunda kurulmalı, gelişme stratejileri 

doğrultusunda büyümelidir. Birçok işlevin bir arada bulunduğu yaşam alanları olan 

yerleşkelerde, işlevler arası ilişkinin düzenli olması için yerleşkenin sistematik bir 

düzen içinde planlanması gerekir. Bu planlamada ulaşım, arazi ve çevre ilişkisi, doğayla 

iç içe olma, nitelikli sosyal ve kültürel çevre, esneklik ve büyüyebilirlik, birimler arası 

ilişkiler göz önünde tutulmalıdır (Yılmaz 2011).  

 

Bu kapsamda askeri üs oluşturmak için dikkate alınması gereken ilkeler şöyle 

sıralanabilir: 

• Ekonomiklik, 

• Esneklik ve büyüyebilirlik, 

• Müştereklik, 

• Çevreye uyumluluk, 

• Sürdürülebilirlik, 

• Ulaşılabilirlik, 

• Güvenlilik, 

• Yönetilebilirlik,  

• Sosyallik. 
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 

 

Yurt dışı askeri ve yurt içi sivil uygulamalar, tarihi yaklaşımlar incelenmiş, bazı yurt 

dışı askeri üsler yerinde görülmüş, karar vericilerin görüşleri de alınarak projeye ilişkin 

çalışma alanları, çalışma yöntemi ve yol haritası ortaya konulmuştur. 

 

Ayrıca; kapsam, büyüklük ve hedefler açısından benzerlikler içermesi nedeniyle, 1988 

yılından başlayarak değişik safhalar halinde günümüze kadar devam eden, ABD’de 

yürütülen kışlaların yeniden yapılandırılması (BRAC-Base Realignment and Closure) 

projesinin bilimsel analizlerine liderlik eden Prof. Dr. Robert F.DELL Türkiye’ye davet 

edilerek kendisinin tecrübeleri ve kullanılan bilimsel yöntemler konularında birebir 

görüşme de yapılmıştır. 

 

Çalışma sonucunda; kışla sayısının azaltılması, kışlaların birleştirilmesi sonucunda 

güvenlik, idari ve sosyal hizmetler yükünün azaltılması, personel ve malzeme tasarrufu 

sağlanması, kışlaların daha maliyet etkin ve verimli olarak yönetilmesi, sosyal/kültürel 

hizmetlerin iyileştirilmesi, kışlalardaki yaşam kalitesinin ve buna bağlı olarak personel 

moralinin yükseltilmesi ile özellikle harekât etkinliğini artıracak kışla yapılanmasına 

geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

Eldeki mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla aşamalı 

yönetim, paralel çalışma metodu tercih edilmiş ve bu doğrultuda çalışma alanları ile 

ilgili olarak; “Kışla Büyüklüğünün Belirlenmesi”, “Mevcut Kışlaların İncelenmesi”, 

“Örnek Kışla Tasarımı” alanlarının birinci aşamada, “Uygun Arazi Kesiminin 

Belirlenmesi” ve “Maliyet Hesaplama ve Kaynak Oluşturma” alanlarının ikinci 

aşamada çalışılması planlanmıştır. 

 

Bütün çalışma alanlarından elde edilen sonuçlar çerçevesinde; optimizasyon modeli 

kullanılarak yapılacak analizler neticesinde askeri değeri en yüksek olan (harekatı 
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destekleyebilen), maliyet etkin kışla yeniden yapılandırma modeli
12

 ortaya 

konulmaktadır. Çıkan sonuçlar ile paralelinde öncelikle bir pilot uygulama yapılarak, 

uygulamadan elde edilen tecrübelerden istifade ile uygulama planına göre tüm kışlalar 

yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. Buna göre çalışmada esas, aşağıda açıklanan 

kriterlerin belirlenerek yöntemlerin plan doğrultusunda oluşturulması öngörülmektedir.                              

 

3.1 Askeri Üslerin Belirlenmesindeki Kriterler 

 

TSK’da kışlaların yeniden yapılanması için aşağıda açıklanan kriterler doğrultusunda 

çalışma esasları belirlenecektir. 

 

3.1.1 Politik ve stratejik yaklaşımlar 

 

Politik yaklaşımdan amaç; hükümet ve ilgili bakanlıkların güvenlik ile ilgili 

yaklaşımlarının dikkate alınması ve tüm kuruluşlarla koordineli bir proje yönetiminin 

öngörülmesidir. Stratejik yaklaşımdan maksat, ulusal ve uluslararası güvenlik 

anlayışları ile teknolojideki değişim ve gelişmelerin paralelinde TSK’nın değişeceği 

öngörülen vizyon ve konseptleri ışığında belirlenecek tehdit algılaması ve buna yönelik 

gelecekte öngörülen yetenek (kuvvet) ihtiyacı ve yapılanmasına uygun bir konuşlanma 

anlayışıdır. 

 

3.1.2 Maliyet etkinlik 

 

Kısa vadede, garnizon değişikliklerinde maliyet etkinliğin dikkate alınmadan öngörülen 

askeri üs modeli projelerinin hayata geçirilerek projenin uygulanması halinde; uzun 

vadede personel, idari görevler, ulaştırma, haberleşme, kışla hizmetleri, garnizon 

hizmetleri ve güvenlik gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, küçülerek 

etkinleşme anlayışı ile toplam maliyetlerde önemli miktarda tasarruf edilecektir. 

Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

 

                                                      

 

12
 Yeni kışlaların açılması, mevcut kışlaların kapatılması/birleştirilmesi/yeniden yapılandırılması 
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3.1.3 Coğrafi uygunluk 

 

Konuşlanmaya yönelik lokasyonlar belirlenirken, eğitim, tesis ve ulaştırma ihtiyaçları 

göz önüne alınarak, uygun arazi ve ulaştırma,  iklim şartları ve altyapı imkânları dikkate 

alınmalıdır.  

 

3.1.4 Esneklik ve büyüyebilirlik 

  

Askeri üs bölgesi ve çevresi, geleceğe yönelik ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar dikkate 

alınarak düzenlenmeli ve ayrıca gelecekte beklenen şehirleşmeye yönelik tedbirler 

alınmalıdır. 

 

3.1.5 Müştereklik 

 

TSK’da müşterek teşkilatlanma ile müşterek olarak icra edilecek eğitim ve tatbikatlara 

yönelik konuşlanma sağlanmalıdır. 

 

3.1.6 Sürdürülebilirlik 

 

Kurulacak askeri üsler; altyapı kapsamında gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçların 

karşılanabilmesine olanak sağlamalıdır. 

 

3.1.7 Güvenlik 

 

Konuşlanmada güvenlik hususları tüm boyutları ile bütüncül olarak ele alınmalıdır 

(çevre güvenliği, birlik güvenliği, sivil unsurların güvenliği, tesis güvenliği, altyapı 

güvenliği, bilgi güvenliği, siber güvenlik, atış ve tatbikat güvenliği, mühimmatın 

depolanması, hava savunması gibi). 

 

3.1.8 Yönetilebilirlik 

   

Askeri üs içerisindeki tüm unsurların koordineli çalışmasını sağlayacak bir yönetim 
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sistemine olanak sağlamalıdır. Bu da kışla yönetim teşkilatı ile birimlerinin 

oluşturularak hizmet alımına yönelik tedbirlerin alınması olacaktır. 

 

3.1.9 Sosyallik 

 

Personel ve aileleri için temel hizmetler yanında sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli 

imkânlar sağlanmalıdır. 

 

3.1.10 Hukukilik 

 

Konuşlanmaya yönelik lokasyonların tespitinde, özellikle hukuki sorunlardan 

arındırılmış yerlerin seçilmesine özel önem verilmelidir.   

 

3.2 Askeri Üslerin Belirlenmesine Yönelik Yöntemlerin Belirlenmesi 

 

Proje kapsamındaki çalışmalar için veri teşkil etmek için ilk planda ihtiyaç duyulan 

bilgileri içeren kriterler tespit edilmiş, anketler ve çizelgeler hazırlanmıştır. Belirtilen 

kapsamda;  

• Kapatılacak/birleştirilecek kışlaların belirlenmesine esas teşkil edecek ve kışlalar 

arasında önceliklendirmeyi sağlayacak “Kışlaların Askeri Değer Kriterleri”,   

• Anılan “Askeri Değer Kriterlerinin” puanlanmasına katkı sağlaması için özellikle 

Tug., Tug.K.Yrd.lığı ve A. seviyesinde komutanlık yapmakta olan ve tecrübelerinden 

istifadenin önemli olduğu personel tarafından doldurulması öngörülen “Askeri Değer 

Puan Belirleme Cetveli”, 

• İlerleyen dönemde, kışlaların kapatılması, birleştirilmesi veya ilave tesis yapılmasına 

ilişkin hususları ortaya koyması maksadıyla mevcut kışlaların fiziki kapasite olarak 

imkân ve kabiliyetlerinin tespiti açısından önem arz eden “Kışla Kapasite Kriterleri”, 

• Kışla bilgilerini sayısal haritalarda oluşturarak sayısal kışla haritalarını geliştirmek ve 

oluşturulacak kışla haritalarına girdi sağlayacak veriler ilgili birliklerden istenmiştir.  

 

Belirtilen verilerin analizine 2014 yılı başında başlanılmış ve yapılan analizler 
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sonucunda; her kışlanın askeri açıdan değeri, kışlaların kapasite değerleri ortaya 

konularak ve kışlaların verileri coğrafi bilgi sistemine aktarılarak sayısal kışla resmi 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

3.2.1 Anket uygulaması 

 

Araştırma için gerekli olan verilerin toplanması amacı ile anket uygulaması yapılmıştır. 

Bu anketle; tecrübeli personelin ve bizzat işin içinde olanların görüşlerinin alması 

hedeflenmiştir. Araştırmada sadece ülkenin dört bir yanına dağılmış kışlaların 

düzenlenmesine değil, aynı zamanda şehirlerin kentsel dönüşümüne, TSK’nin yeniden 

yapılanmasında konuş durumuna, personelin moral ve motivasyonuna büyük katkı 

sağlayacaktır. 

 

3.2.2 Veri incelemesi 

 

Proje çalışmasında 286 megabayt hacminde, 5 ana başlık altında, toplam 867 adet veri 

tablosu incelenmiştir. İncelenen verilerin ana başlıkları aşağıda gösterilmiştir. Buna 

göre; 

•  Ek - 1 Çizelge 1’deki kışlaların askeri değer cetveli, 

•  Ek - 2’deki anket 1 puan cetveli, 

•  Ek - 3’deki anket 2 ana kriter karşılaştırma cetveli, 

•  Ek - 4’deki anket 3 alt kriter karşılaştırma cetveli, 

•  Ek - 5’deki kapasite analizi dâhil toplam 116.108 satır, ortalama 10 sütunluk veri 

bilgisi ve 1.030.620 veri hücresi incelenmiştir. Bu çalışmada toplam 80 saatte (480 

personel x saat) veri incelemesi tamamlamıştır. 

 

3.2.3 Analiz çalışması 

 

Her bir kışlanın askeri değerinin belirlenmesine yönelik olarak kriterler belirlenmiştir. 

Kriterlerin belirlenmesinde; öncelikle literatür taraması yapılmış, ABD tarafından 

yapılan BRAC çalışmaları da esas alınarak, 10 ana kriter, ara ve alt kriter (Ek - 1 Şekil 
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1) olmak üzere toplam 65 kriter belirlenmiştir.  

 Çizelge 3.1 Tespit edilen kriterler 

 

ARA KRİTER ALT KRİTER 

Büyük Tatbikat/Eğitim Alanları 
Büyük Tatbikat/Eğitim Toplam Alanı 

Bitişik (Tek Parça Halinde) En Büyük Alan 

KüçükTatbikat/Eğitim Alanları KüçükTatbikat/Eğitim Alanları 

Görerek Atış İmkânları 

Toplam Atış Alanı Büyüklüğü 

Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli 

Silah Sistemi ve Menzili 

Görmeyerek Atış İmkânları 

Toplam Atış Alanı Büyüklüğü 

Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli 

Silah Sistemi ve Menzili 

Uygulamalı Eğt/Öğr.Tesisleri Uygulamalı Eğt/Öğr.Tesisleri 

Genel Eğt./Öğr.Tesisleri Genel Eğt./Öğr.Tesisleri 

TBE/SBE Tesisleri TBE/SBE Tesisleri 

Stok ve Depolama Kapasitesi Stok ve Depolama Kapasitesi 

Bakım İmkânları 

Kademe / Servis Binası Aynı Anda Bakım Yapılabilecek 

Araç Sayısı 

Garaj 

Mühimmat Depolama Kapasitesi Mühimmat Depolama Kapasitesi 

En Yakın Bakım Merkezine Mesafesi En Yakın Bakım Merkezine Mesafesi 

En Yakın İkmal Merkezine Mesafesi En Yakın İkmal Merkezine Mesafesi 

En Yakın Ana Bakım Merkezine 

Mesafesi 
En Yakın Ana Bakım Merkezine Mesafesi 

Hizmet Alım İmkânları 
İşyeri Sayısı 

İl/ilçe Nüfusu 

Altyapı İmkânları 

Kanalizasyon Şebekesi 

Su Şebekesi  

Isınma Sistemi  

Elektrik Şebekesi  

Yol Durumu(Asfalt, Stabilize vb.) 

Doğalgaz 

Arıtma 

Kışla Arazisinin Büyüklüğü Kışla Arazisinin Büyüklüğü 

İnşa Edilebilir Alan İnşa Edilebilir Alan 

Kritik Tesislere Yakınlık Kritik Tesislere Yakınlık 

Büyüyebilme İmkanı Kışlanın Bitişiğindeki Hazine Arazisi Büyüklüğü 

Kaynaklar (su, doğalgaz vb.) Kaynaklar (su, doğalgaz vb.) 

Kuvvet Sevki Kuvvet Sevki 

Malzeme Sevki Malzeme Sevki 

 

Havaalanlarına Yakınlık 
Havaalanı Sayısı 

 En Yakın Havaalanı Mesafesi 

Demiryollarına Yakınlık Demiryollarına Yakınlık 
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Çizelge 3.1 Tespit edilen kriterler (devam) 

ARA KRİTER ALT KRİTER 

Karayolları İmkânı 
Anayola Mesafe 

Anayol Şerit Sayısı 

Deniz Yollarına Yakınlık 
Liman Sayısı 

En Yakın Liman Mesafesi 

Uçak Pisti Varlığı 
Sayısı 

Uzunluğu 

MEBS İmkânları MEBS İmkânları 

Kışla Emniyet Sistemi Kışla Emniyet Sistemi 

Doğal Afet Riski (deprem, sel, 

çığ) 
Doğal Afet Riski (deprem, sel, çığ) 

İnşaat Maliyet Faktörleri İnşaat Maliyet Faktörleri 

Binaların Durumu Yaşı 

Kışlanın Değeri Kışlanın Değeri 

Mahalli İmkânlar Mahalli İmkânlar 

Spor Tesisleri Spor Tesisleri 

Okul İmkânları Okul İmkânları 

İş İmkânları 
İşsizlik Oranı 

İşveren Sayısı 

Sağlık İmkânları Sağlık İmkânları 

Sosyal Tesisler Sosyal Tesisler 

Şehir Merkezine Mesafesi Şehir Merkezine Mesafesi 

Bölgenin Ekonomik Durumu Bölgenin Ekonomik Durumu 

Bitki Örtüsü Bitki Örtüsü 

Arazi Eğimi Arazi Eğimi 

İklim Durumu İklim Durumu 

Yüksek enerji nakil hatlarının ve 

baz istasyonlarının varlığı 

Yüksek enerji nakil hatlarının ve baz 

istasyonlarının varlığı 

İşgal Durumu İşgal Durumu 

Şahıs Arazisi Şahıs Arazisi 

Kamu Arazisi Kamu Arazisi 

Hava Savunma Hava Savunma 

KBRN KBRN 

 

Belirtilen kriterlerin ikili karşılaştırması bu konuda uzman kişilere anket uygulanarak 

yapılmıştır. Her bir ara kriterin ve alt kriterin ikili karşılaştırması yapılmış ikili 

karşılaştırmada 9’lu ölçek kullanılmıştır. Aşağıda tanımlanan veriler esas alınarak anket 
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çalışmasının değerlendirilmesi yapılmıştır (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Kriterlerin karşılaştırmasında kullanılan ölçek 

 

Önem 

Derecesi 
Tanım Açıklama 

1 Eşit önem İki faaliyet eşit derece öneme sahip. 

3 Orta derece önem Kriter diğer kritere göre az bir farkla tercih edilmekte. 

5 
Kuvvetli derece 

önem 

Kriter diğer kritere göre güçlü oranda tercih 

edilmekte. 

7 
Çok kuvvetli 

derece önem 

Kriter diğer kritere göre güçlü oranda tercih edilmekte 

ve bu konuda somut tecrübeler mevcut. 

9 
Aşırı Derece 

Önem 

Kriter diğer kritere göre çok daha güçlü oranda tercih 

edilmekte ve somut tecrübeler bu yargıyı kuvvetli 

oranda desteklenmekte. 

2,4,6,8 
Ortalama 

Değerler 

İki ardışık düzey arasında kararsız kalınırsa ortalama 

değer olarak kullanılmakta. 

Proje kapsamındaki çalışmalar için veri teşkil etmesi için ilk planda ihtiyaç duyulan 

bilgileri içeren kriterler tespit edilmiş, anketler ve çizelgeler hazırlanmıştır. Anketler 

uygulanmadan önce 30 kişilik personele ön uygulaması yapılarak denenmiştir. Yapılan 

deneme sonucunda ankette anlaşılmayan ifadeler düzeltilmiştir.  

Anketlerin tutarlılık analizi yapılmış ve toplam 131 kişinin anketinden (Ek 7 Çizelge 1) 

faydalanılarak ağırlık değerlerine (Çizelge 3.3) ulaşılmıştır. Kriterlerin önem ağırlık 

değerlerinin belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) metodu ve aritmetik 

ortalama kullanılmıştır. 1970’li yılların başında Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen 

AHP tekniği, problemin önceden tanımlanan kriterlerinin,  karar verici (uzman) 

tarafından göreceli önemlerinin belirlenmesine ve daha sonra her bir kritere göre karar 

alternatifleri arasında seçim yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 
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Çizelge 3.3 Kriterlerin ağırlık değeri 

 

AĞIRLIK ALT KRİTER 

0,072395 Büyük Tatbikat/Eğitim Toplam Alanı 

0,024132 Bitişik (Tek Parça Halinde) En Büyük Alan 

0,03797 KüçükTatbikat/Eğitim Alanları 

0,019294 Toplam Atış Alanı Büyüklüğü 

0,019294 
Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli 

Silah Sistemi ve Menzili 

0,009401 Toplam Atış Alanı Büyüklüğü 

0,009401 
Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli 

Silah Sistemi ve Menzili 

0,010556 Uygulamalı Eğt/Öğr.Tesisleri 

0,00264 Genel Eğt./Öğr.Tesisleri 

0,00422 TBE/SBE Tesisleri 

0,003302 Stok ve Depolama Kapasitesi 

0,001012 
Kademe / Servis Binası Aynı Anda Bakım Yapılabilecek 

Araç Sayısı 

0,001012 Garaj 

0,005122 Mühimmat Depolama Kapasitesi 

0,008807 En Yakın Bakım Merkezine Mesafesi 

0,00753 En Yakın İkmal Merkezine Mesafesi 

0,006222 En Yakın Ana Bakım Merkezine Mesafesi 

0,002973 İşyeri Sayısı 

0,002973 İl/ilçe Nüfusu 

0,000554 Kanalizasyon Şebekesi 

0,000554 Su Şebekesi  

0,000554 Isınma Sistemi  

0,000554 Elektrik Şebekesi  

0,000554 Yol Durumu(Asfalt, Stabilize vb.) 

0,000554 Doğalgaz 

0,000554 Arıtma 

0,446025 Kışla Arazisinin Büyüklüğü 

0,063411 İnşa Edilebilir Alan 

0,007258 Kritik Tesislere Yakınlık 

0,0297 Kışlanın Bitişiğindeki Hazine Arazisi Büyüklüğü 

0,011676 Kaynaklar (Su, Doğalgaz vb.) 
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Çizelge 3.3 Kriterlerin ağırlık değeri (devam) 

 

AĞIRLIK ALT KRİTER 

0,026773 Kuvvet Sevki 

0,020449 Malzeme Sevki 

0,007152 Havaalanı Sayısı 

0,007152 En Yakın Havaalanı Mesafesi 

0,016747 Demiryollarına Yakınlık 

0,012581 Anayola Mesafe 

0,012581 Anayol Şerit Sayısı 

0,007032 Liman Sayısı 

0,007032 En Yakın Liman Mesafesi 

0,008365 Sayısı 

0,008365 Uzunluğu 

0,004489 MEBS İmkânları 

0,001694 Kışla Emniyet Sistemi 

0,00509 Doğal Afet Riski (deprem, sel, çığ) 

0,000585 İnşaat Maliyet Faktörleri 

0,000422 Yaşı 

0,000427 Kışlanın Değeri 

0,001781 Mahalli İmkânlar 

0,001578 Spor Tesisleri 

0,003416 Okul İmkânları 

0,000788 İşsizlik Oranı 

0,000788 İşveren Sayısı 

0,003822 Sağlık İmkânları 

0,001935 Sosyal Tesisler 

0,001597 Şehir Merkezine Mesafesi 

0,001499 Bölgenin Ekonomik Durumu 
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Çizelge 3.3 Kriterlerin ağırlık değeri (devam) 

 

AĞIRLIK ALT KRİTER 

0,000583 Bitki Örtüsü 

0,0006 Arazi Eğimi 

0,000729 İklim Durumu 

0,000411 Yüksek enerji nakil hatlarının ve baz istasyonlarının varlığı 

0,009168 İşgal Durumu 

0,009168 Şahıs Arazisi 

0,000128 Kamu Arazisi 

0,00243 Hava Savunma 

0,002437 KBRN 

0,008365 Sayısı 

 

Askeri değer kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesinde en yüksek puana sahip, önemli 

olduğu değerlendirilenler; 

•  Modüler esnek yapı; 

-   Kışla arazisinin büyüklüğü, 

-   İnşa edilebilir alan, 

-   Büyüyebilme imkânı, 

•  Eğitim/tatbikat ve atışı destekleyebilme; 

-   Büyük tatbikat/eğitim alanları, 

•  Harekâtı destekleyebilme, 

• Lojistiği destekleyebilme konularıdır. Bunlar değiştirilmesi zor ve elde kaynak 

bulunsa bile elde edilemeyecek kriterlerdir. 

 

3.2.4 Karar yöntemi 

 

Kriterlerin ağırlık değerlerinin bulunması ile birlikte her bir kışla için kriterlere karşılık 
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gelen değerler de tespit edilerek kapatılacak ve mevcut hali ile muhafaza edilecek 

kışlaların belirlenmesinde TOPSIS metodu uygulanmıştır. Kışlalar için belirlenen 

“kabul edilebilir değeri” ve üstü bir değerin üzerinde olması o kışlanın muhafaza 

edilmesini, “riskli kabul edilebilir” değeri ise yeniden değerlendirilmesine yönelik 

tartışmaya konu edilmesini, aksi halde kapatılması varsayımı kabul edilmiştir. 

Uygulanan TOPSIS metodunun adımları aşağıda sunulmuştur.  

 

TOPSIS metodunun uygulaması; Yoon ve Hwang (1980) tarafından yılında 

geliştirilmiş ve bu yöntem ELECTRE yönteminin temel yaklaşımlarını 

kullanmaktadır. Bunlar; 

-  Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanır, 

-  TOPSİS’de pozitif ideal çözüme benzerlik ve negatif ideal çözümden uzaklık olarak 

adlandırılan bir index tanımlanır. Bu yolla yöntem ideal çözüme yakınlık derecesine 

göre alternatifleri sıralar veya maksimum benzeyen alternatifi seçer. Aşağıda belirtilen 

formüllere göre adımlardan oluşur. 

Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması 

m tane alternatifin (i=1,2,...,m), n tane kriterin (j=1,2,...,n) olduğu bir karar verme 

problemi için; Karar vericiler kendilerine verilen ölçeklere göre alternatifleri 

değerlendirirler. Karar vericiler her bir kritere göre alternatifleri değerlendirirken farklı 

ölçekleri kullanabilirler. 

Adım 1 formülü; 

 

 

 

Adım 2: Karar matrisinin normalizasyonu  

Karar matrisinin normalizasyonu aşağıdaki normalizasyon teknikleri kullanılarak 

yapılabilir. Genellikle uygulanan vektör normalizasyonudur. 
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Adım 2 formülü; 

 

Normalize edilmiş X matrisi Adım 2 formülün devamı; 

 

 

Adım 3: Ağırlıklı standart karar matrisinin oluşturulması 

Karar vericiler tarafından belirlenen kriter ağırlıkları yardımı ile ağırlıklı standart karar 

matrisi V=[vij]=[wj.xij] oluşturulur. 

Adım 3 formülü; 

 

 

Adım 4 : Pozitif ideal (A+) ve Negatif ideal (A-) çözümlerin oluşturulması 

J fayda kriterlerinin kümesi, J’ ise maliyet kriterlerinin kümesini gösterir. 
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Adım 4 formülü; 

 

 

Adım 5 : Ayrım ölçülerinin hesaplanması 

 

Ayrım ölçülerini hesaplanması için Euclid uzaklık fonksiyonu kullanılabilir.  

Pozitif ideal ayrım ölçüsü (Si
+
), 

Negatif ideal ayrım ölçüsü (Si
-
) olarak gösterilir. 

Adım 5 formülü; 

 

 

 

Adım 6: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması (closeness coefficient)  

 

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının hesaplanmasında pozitif ve 

negatif ideal ayırım ölçülerinden faydalanılır. 

Adım 6 formülü; 

 

 

TOPSIS metodunun uygulanması neticesinde; Marmara Bölgesinde belirlenen 19 

kışlanın Ek 6’daki çizelgedeki verilere göre değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

Örnek model ve pilot uygulama neticesinde; Ek - 7 Çizelge 1.3’teki sonuçlara göre 19 



 36 

kışladan 9 kışlanın açık kalmasına geriye kalan 7 kışlanın kapatılması, 3 kışlanın ise 

yeniden değerlendirilmesine yönelik tartışmaya konu edilmesi öngörülmüştür. Böylece 

kapatılması öngörülen 7 kışlanın açık kalan 9 kışlaya taşınarak mevcut (açık kalacak) 

kışlalarda atıl kalan kapasitenin maksimumuna çıkarılması hedeflenmektedir. Buna göre 

çalışma neticesinde kapatılması öngörülen kışlalardan, elden çıkarılması ile TSK’ya, 

hem maliyet anlamında tasarruf, hem de yeni oluşturulacak askeri üsler için kaynak 

sağlanacaktır. Bu şekilde kışlaların askeri yönden değerlendirilmesi ve yeni 

oluşturulacak askeri üsler için kaynak sağlaması sonucunda ihtiyaç duyulan bir örneği 

Ek 8’deki askeri kışla tasarım modeline göre modelin öncelikle prototip bir birlikte 

uygulanmasını ve sonrasında milli bir model olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. 

 

3.3 Karar Yöntemi Kapsamında Önerilen Askeri Üs Modelinin İncelenmesi  

 

Plan görevleri gereği ülkenin her bir bölgesinde yayılmış olarak konuşlandırılmış 

birliklerin, çok kışlalı, aşırı maliyetli yapısından kurtarılarak yine plan görevlerine 

yönelik olarak bölgesel yapıda çok daha az sayıda büyük üs bölgelerinde/kışlalarda 

konuşlandırılması silahlı kuvvetlere büyük etkinlik kazandıracaktır. Her yönüyle fiziki 

ve sosyal ihtiyaçları bünyesinde barındırması gereken askeri üsler bu düşüncenin 

hedefini oluşturmaktadır. Bu kapsamda bir askeri üste bulunması gererken tüm tesisler 

ve üssün idamesini sağlayacak tüm ihtiyaçlar faaliyet alanlarına göre sırasıyla 

incelenecektir. 

 

3.3.1 Askeri birlikler  

 

Bir teşkilat yapısında olması gerektiği düşünülen tüm birlikler dâhil edilmiştir. 

 

•  Müşterek Kh.  

- 3-5 Adet Tug. (3 adet Mknz. P. Tb., Top. Tb, Bağlı birlikler),  

- Top. A., 

- İs. A., 

- MEBS A./Tb., 
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- Hv. Svn. Tb., 

- KBRN Tb., 

- Kr.Hvcl. A., 

- Plg. Brl., 

- TAS Tb. 

• Askeri birliklerin ihtiyaç duyacağı tesisler 

- Tug. ve A. seviyesinde Karargah. (bina, yemekhane, koğuşlar, banyo, silah ve 

malzeme depoları, Mehmetçik gazinosu, tabur seviyesinde garajlar), 

- Eğitim alanları, 

- Atış alanları (Plg. Brl.), 

- Spor alanları (koşu alanı, engelli koşu parkuru, el bombası parkuru vb),   

- Garajlar (Tb. seviyesinde), 

- Tören alanıdır. 

• Müşterek üs olarak değerlendirildiğinde deniz ve hava unsurları 

Deniz unsurları: 

-  Liman kontrol merkezi, 

-  Tersane, 

-  Kontrol kulesi (liman girişini kontrol edecek), 

-  Yakıt bütünlemesi yapılacak yakıt deposu, 

-  Liman savunma birliği, 

-  Bakım-onarım ve destek unsurları, 

-  İkmal destek unsurları. 

Hava unsurları: 

-  Uçak park sahası, 

-  Hangar, 

-  Kule, 
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-  Kuvvet koruma unsurları, 

-  Yeraltı uçak park sahaları, 

-  Yakıt depoları, 

-  Savaş harekât merkezi olarak planlanmaktadır. 

3.3.2 MSB bağlıları 

 

• Malzeme ve hizmetler koordinasyon merkezi, 

• Tedarik Başkanlığı (lojistik yönetimi ve hizmet alımları), 

• Denetim ve teftiş merkezi, 

• İkmal merkezi (saymanlık merkezi, kitle sahası), 

• Bakım merkezi,  

• Mühimmat merkezi (mühimmat depoları), 

• Akaryakıt merkezi (2 adet tırtıllı araç için, 2 adet tekerlekli araç için istasyon), 

• Sıhhi tahliye ve tedavi merkezi, 

• İletişim merkezi (TSKNET, TAFİCS vb), 

• Boru-trampet ve bando olarak planlanmaktadır. 

 

3.3.3 Sivil unsurlar 

 

Kışlada hizmet alımı, sivil firmalardan aşağıdaki esaslar çerçevesinde planlanmaktadır.   

•  Garnizon hizmetlerini yürütecek sivil firmalar 

- Güvenlik şirketi unsurları (nizamiye, çevre emniyeti, AMM ve Hazır Kıt’a, sosyal 

tesislerin emniyeti), 

- Temizlik şirketi (bina, çevre temizliği, çamaşır hizmetleri ve çöplerin toplanması, 

kapıcı hizmeti), 

- Servis şirketi (mutfak, kumanya hizmetleri), 

- Altyapı bakım ve onarım şirketi (ısıtma, su, kanalizasyon, elektrik, bina ve yol 
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onarımları, internet, TV sistemleri vb.), 

- Ulaştırma şirketi (şehir içi ve dışı, trafik düzenlemesi vb) olarak planlanmaktadır. 

Bu hizmetler tek bir şirket/firma tarafından yürütülebileceği gibi, ayrı ayrı da 

değerlendirilebilir. 

• Garnizon sivil unsurları 

- Lojmanlar (lojman yönetimi),  

- Orduevi, misafirhaneler, 

- Okul (ilk-orta-lise-üniversite), 

- Sağlık merkezi (hastane, diş merkezi, aile hekimliği ve eczaneler), 

- Alışveriş merkezi, 

- Halk eğitim merkezi (konferans salonları, sinema, tiyatro, kurs merkezi), 

- Adliye, 

- Belediye ve kaymakamlık merkezi, 

- PTT ve kargo şirketi, 

- Banka/bankalar, 

- Spor merkezi (stadyum, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortu, buz pisti, koşu pisti, 

halı sahalar vb.), 

- Kütüphane, 

- Kreş, 

- Sivil danışma bürosu, 

- Teknoloji ve haberleşme merkezi, 

- İtfaiye merkezi, 

- İbadethane (cami), 

- Karakol (askeri inzibat/jandarma), 

- Ceza ve Tutukevi, 

- Ozalit, fotokopi, reklamcılık merkezi, 
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- Su arıtma merkezi olarak planlanmaktadır. 

3.3.4 İhtiyaç duyulacak diğer alan ve tesisler 

 

Kışlada ihtiyaç duyulacağı düşünülen diğer tesisler şunlardır; 

• Havaalanı, 

• Tren garı (1 adet baş rampa), 

• Liman (deniz kenarı ise), 

• Ziyaret alanı, 

• Ulaştırma tesisleri (garajlar, park yerleri, araç havuzları, sürücü eğitim alanı), 

• Sıvı ve katı atık alanları, 

• Nizamiyeler,                   

• Yeşil alanlar, park yerleri. 

   

3.3.5 Askeri üs modeli muharebe hizmet desteği (lojistik) yapılanması 

 

Muharebe hizmet desteğinde hedef, muharebe şartları dâhil, muharip birliklerin bu 

hizmetlere herhangi bir gayret sarf etmeden görevlerini yerine getirmesi olacaktır. Bu 

anlayış öncelikle muharip birlik komutanının ve karargâhının lojistik ihtiyaçların 

karşılanması için zaman ayırmadan tüm gayretini barışta eğitime ve muharebede 

manevraya ayırabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda askeri üsler barıştan 

itibaren muharip birliklerin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, fonksiyonel 

ve mobil bir anlayışla kurulacak lojistik teşkilleri ihtiva etmelidir.   

 

Bu faaliyetlerde hedef ilk olarak tugay ve alt seviyede birliklerin lojistik faaliyetlerin 

icrasından soyutlanmasıdır. Bu hedef için öncelikle hangi fonksiyon alanlarındaki 

hizmetlerin askeri teşkillerle yürütülmesi zorunluluğu ortaya konmalı, bu hizmetlerin 

mümkün olduğu kadar sivil personel istihdam edilmesi değerlendirilmelidir. Bu da sivil 

bir denetim mekanizması gerektirecektir. Bu denetim mekanizmasının da sorumluluğu, 

birliklerden ziyade askeri üs MSB yapılanması içinde değerlendirilmesi uygun 
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olacaktır.  Denetim faaliyetleri; hizmet standardı, personel güvenliği, devamlılık, 

personel ehliyeti,  hijyen, emniyet, güvenirlik, ekonomiklik gibi parametreler göz önüne 

alınarak sistemli, sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmelidir. 

 

İhtiyaçların karşılanmasında öne çıkan; zaman, yeterlilik, ikame edilebilirlik, 

sürdürülebilirlik, kalite, proaktif yaklaşım, maliyet ve ulaşım gibi faktörler bu teşkillerin 

kurulmasında dikkate alınması gereken parametrelerdendir. Belirtilen amaç ile 

öngörülen muharebe hizmet desteği fonksiyon alanlarına yönelik değerlendirmeler 

müteakip maddelerde sunulmuştur. 

 

• İkmal: Mevcut durumda birlikler ikmal yönünden tabur seviyesinde ikmal Sb/Astsb 

ve ikmal takımları, ordu, kolordu ve tugay seviyesinde LYM ve sahra hizmet bölükleri, 

Kuvvet seviyesinde İkmal K.lığı ve bağlısı olan bölgesel olarak kurulmuş ikmal 

merkezleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca tugay seviyesindeki birlikler, belirli 

ihtiyaçlarını tahsis edilen ödenekleri vasıtası ile bölgesel alım yoluyla karşılamaktadır. 

Bu durum tugay seviyesinde birçok teşkile ihtiyaç göstermektedir. Bunlar, Lojistik Şb., 

Maliye Şb., İhale Komisyonu, Muayene ve Kabul komisyonu, Saymanlıklar (hesap 

birimi ve depolama birimi), kullanıcı birlik ikmal teşkilatlarıdır.  

 

Öngörülen durumda askeri üs içerisinde MSB’ye bağlı bir ikmal merkezi teşkil edilerek 

ilk aşamada tüm ikmal hizmetlerinin buradan sağlanması, ikinci aşamada bu hizmetlerin 

tamamen sivil işletmeler tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. Bu amaçla kurulacak 

ikmal merkezinin görev kapsamı; ana malzeme, yedek parça, yiyecek, giyecek ve özel 

görev malzemelerinin depolanmasını ve saymanlık faaliyetlerinin yürütülmesini 

içerecektir. Birlikler tugay seviyesinde lojistik şubeler vasıtası ile koordine, tabur ikmal 

subayları vasıtası ile malzeme alışverişlerini yürütecektir.  

• Bakım: Mevcut durumda üç kademeli bakım sistemi kapsamında birlikler kullanıcı 

bakım teşkilatı, bakım birlikleri ve bakım merkezleri tarafından desteklenmektedir. Bu 

durumda özellikle bakım merkezleri, kışlalara uzak olması nedeni ile etkin olarak 

değerlendirilememektedir. Bakım merkezleri ve bakım birliklerinin askeri birlik olması 
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ise, bakım faaliyetlerinin bazı durumlarda ikinci önceliğe atılmasına sebebiyet 

vermektedir. 

 

Bakım merkezi yeteneklerinin bir askeri üs içinde bulunmasının maliyet, ulaşım, anında 

müdahale edebilme, işgücünün daha etkin planlanması gibi faktörler dikkate alındığında 

önemli getirileri olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Mevcut durumda tugay bünyesinde bulunan bakım birliklerinin ön görülen üs 

kapsamında yeteneklerinin birleştirilerek yetenek havuzu anlayışı ile tek bir teşkilde 

bulunması bakımın etkinliğini arttıracaktır. Bu maksatla MSB bağlısı bir bakım 

merkezini üste konuşlanmasının uygun olacağı kıymetlendirilmektedir. Öngörülen 

bakım merkezinin mevcut durumdaki bakım merkezlerinin, kolordu/tugay bünyesinde 

bulunan bakım birliklerinin ve kullanıcı birliklerin görevlerini icra etmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Böylece kullanıcı birlik seviyesinde ilk hedef olarak birlik ve personelin günlük ve 

haftalık bakımları dışında bakım görevi bulunmayacaktır. Bu durumda ortaya çıkacak 

arızaların tabur ikmal subayı kanalı ile bakım merkezine bildirilerek giderilmesi 

sağlanacaktır. Bu durum dolayısıyla birlikler ile bakım merkezi arasında bir otomasyon 

ihtiyacı doğacaktır. Mevcut durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılan 

programların hedeflenen sisteme entegre edilebileceği değerlendirilmektedir.    

 

Öngörülen modelde, bakım faaliyetlerinde hedef bu yeteneklerin sivilleştirilmesidir.  

Böylece bu unsurlarının askeri beklentilerden uzaklaştırılarak tamamen idame ve 

bakıma yönelmesi sağlanacaktır. Bunun yanında muharebe şartlarında muharip 

birliklerle birlikte görev alacak direkt destek takımlarının daha mobil etkin hale 

getirilerek özellikle MAO yeteneklerinin geliştirilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.   

 

Eğitim, atış ve tatbikat faaliyetlerine yönelik asıl hedef; özellikle zırhlı araçlar ve ağır 

silahların, bir tabur veya bir tugayın ihtiyaç duyacağı kadar miktarının bir havuz 

şeklinde birlikler tarafından sıra ile kullanılarak, diğer araç ve silahların uygun 
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depolama şartlarında bulunmasıdır. Böylece temin, idame ve bakımı yüksek maliyet 

gerektiren bu silah ve araçların tamamen sefere yönelik hazır durumda bulundurulması 

amaçlanmalıdır. 

 

• Ulaştırma hizmetleri: Mevcut durumda ulaştırma ihtiyaçları, ikmal merkezi ve bakım 

merkezleri ile malzeme ve hizmet alışverişi, personel servisi, hastane servisi, müşterek 

eğitimler için bir araya gelmek üzere duyulan ihtiyaçlar, toplantı ve törenler gibi 

faaliyetler olarak sıralanabilir. Bu faaliyetler zaman kaybı ve maliyeti ile birlikte yoğun 

bir prosedür, yol emniyeti, eskort ihtiyacı, şoför ve muhafız eğitimi, hassas takip gibi 

hususlara ihtiyaç göstermektedir. 

 

Öngörülen askeri üs modelinde ihtiyaç duyulan birçok tesisin bulunacağından, bu 

hususların birçoğuna ihtiyaç duyulmayacağı, önemli oranda zaman, maliyet ve personel 

tasarrufu sağlanacağı kıymetlendirilmektedir. Ayrıca askeri personel ve malzeme 

nakliyesinde meydana gelebilecek emniyet zafiyetlerinin önüne geçileceği 

öngörülmektedir. 

 

Gelecekte öngörülen stratejik intikal edebilecek birliklerin böyle bir üste bulunması, 

ulaştırma ihtiyaçlarının kapsamını genişletmektedir. Bu amaç ile bir üssün kapsamında 

imkânlar doğrultusunda karayolları yanında demiryolu, havaalanı ve limanlar da 

düşünülmelidir. Ayrıca kışla içi trafiğin düzenlenmesi maksadıyla ulaştırma merkezi 

bünyesinde yeteri kadar trafik ekipleri de bulunmalıdır. Kışla içi ulaştırma ihtiyacını 

karşılamak maksadıyla birlikler bölgesinde bir adet, sivil yerleşim alanında bir adet araç 

havuzu bulundurulmalıdır. Böylece birilikler ve MSB bağlısı birimler ulaştırma 

ihtiyaçlarını buradan karşılayabileceklerdir. Ulaştırma merkezinin bu faaliyetleri 

yönlendirmesi uygun olacaktır. 

 

Askeri üs kapsamında değerlendirilen demir yolu için üs içerisinde en az bir baş rampa 

ve yüklemelerin yapılabilmesi için yeteri kadar iş makinesi, teçhizat ve malzeme 

bulundurulması uygun olacaktır. Bu maksatla demiryolunun işletilmesi için TCDD 

bağlısı bir birimin bulunması, faaliyetlerin üs içerisindeki ulaştırma merkezi ile 

koordine edilmesi ihtiyaçtır. 
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Havadan ikmal ve intikal ihtiyaçlarını karşılamak ve hava unsurlarının kullanılabilmesi 

maksadı ile üs içerisinde veya yakınında bir havaalanı bulunması gereklidir. Üssün 

yönetimi ve faaliyetlerinin de yine ulaştırma merkezi ile koordineli bir şekilde 

yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Günümüzde etkinliği artan kargo 

şirketlerinin de üs içerisinde hem askeri hem sivil ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

bulundurulması değerlendirilmelidir. 

 

• Mühimmat: Mevcut durumda mühimmat, mühimmat birlikleri vasıtası ile 

sağlanmaktadır. Öngörülen üste, MSB bağlısı bir mühimmat merkezi ve bu merkeze ait 

mühimmat depoları düşünülmektedir. Mühimmat ikmalinde de hedef bu faaliyetlerin 

sivil yetenek yoluyla gerçekleştirilmesidir. Ancak mühimmatın uygun depolanması, 

emniyetinin alınması, dağıtımı, son işleminin yapılması gibi hususlar hassas denetim ve 

teftiş gerektirmektedir. Bu hususun MSB bağlısı denetim ve teftiş merkezi tarafından 

yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

Üs bölgesinde mühimmatın depolanmasında hedef birliklerin barış zamanında icra 

edecekleri atışlara yönelik yeterlilik ve kıta yüklerinin depolanmasını kapsamalıdır. 

Barış zamanındaki atış faaliyetlerine yönelik mühimmat tedariki, birlik ikmal subayları 

ile mühimmat merkezi tarafından yürütülmesi uygundur. Atış sonucu patlamayan 

mühimmatların son işlemlerinin de bu merkeze bağlı sürveyanlar tarafından 

yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Sefere yönelik oluşturulan kıta yüklerinin ise plan görevleri de dikkate alınarak bu üs 

içerisinde veya bölgesel depolanması uygun olacaktır. Kıta yükü mühimmatın ve 

seferde ihtiyaç duyulacak kıta yükü harici harekât ihtiyacının tam olarak ve zamanında 

karşılanması maksadıyla barıştan itibaren tüm ulaştırma imkânlarının (kara, hava, deniz 

araçları, demiryolu) kullanılması planlanmalıdır. 

 

• Sıhhi tahliye ve tedavi: Üs bölgesinde bir hastane kurularak barış zamanında bütün 

sağlık hizmetlerinin buradan yürütülmesi hedeflenmektedir. Böylece mevcut durumda 

faaliyet gösteren revirlere ihtiyaç duyulmayacak, doktor ve sağlık personeli problemi 
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yaşanmayacak, acil sağlık hizmetleri daha etkin yürütülecek, garnizon dışı hastaneye 

gidiş gelişler olmayacaktır. 

 

Muharebe sahasında ise sıhhi tahliye için tugay seviyesinde ambulans takımlarının 

bulunması, tugay geri bölgesinde ise sağlık kuruluşuna ait tedavi merkezinin kurulması 

ve bu tedavi merkezine ait mobil tedavi unsurlarının oluşturularak gerektiğinde tabur ve 

bölük bölgelerinde görevlendirilmesi uygun olacaktır.  

 

Muharebe sahasında ve barış zamanında acil sağlık hizmetleri karşılanması maksadı ile 

hava ulaştırması (uçak, helikopter) imkânlarının geliştirilmesi uygun olacaktır. Bütün bu 

faaliyetlerin planlanmasının ve koordinesinin üs içinde bulunacak MSB’ye bağlı bir 

sıhhi tahliye ve tedavi merkezi tarafından yürütülmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

• Sahra hizmetleri: Mevcut durumda hem barışta hem seferde sahra hizmetleri 

kolordu/tugay bünyesinde bulunan Sahra Hizmet Bölükleri tarafından yürütülmektedir. 

Öngörülen üs kapsamında sahra hizmetlerinin barış zamanında tamamen hizmet alımı 

yolu ile karşılanması hedeflenmektedir. 

 

Birliklere bağlı yemekhanelerin de işletilmesi bu hizmet yolu ile sağlanacaktır. Böylece 

yiyecek ikmali, mutfakların, fırınların, çamaşır merkezi, banyo ve yemekhanelerin 

işletilmesi ve temizliği tek merkez yolu ile gerçekleşecek, birlikler ise bunların 

işletilmesinden ve temizliğinden tamamen muaf kalacaktır. Bu amaçla üs içerisinde, 

mutfak, fırın ve çamaşır hizmetlerinin merkezi, yemekhanelerin tugay, banyoların ise 

tabur seviyesinde kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Hizmet alımı yolu ile gerçekleşecek bu faaliyetin sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı ve 

temiz bir hizmet verilmesi ve adil dağıtım hassas bir denetim vasıtasıyla 

sağlanabilecektir. MSB bağlısı denetim ve teftiş merkezi bu hassasiyeti giderecektir.  

 

Muharebe alanında ise bu faaliyetlerin yine sivil firmalar yolu ile karşılanması 

hedeflenmelidir. Ancak muharebe alanında bunların yönetimi ve yönlendirilmesi askeri 
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bir teşkil gerektirecektir. Bu faaliyetin tugay lojistik şubeleri tarafında yürütülmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Mevcut durumdaki Mehmetçik gazinolarının da hedeflenen üs kapsamında tugay 

seviyesinde kurulması ve bu gazinolarının işletilmesinin yine hizmet alımı yolu ile 

gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.  

 

3.3.6 Kışla hizmetleri 

 

Kışla hizmetlerinin aşağıda belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda işletilmesi 

planlanmaktadır: 

•  Kışla hizmetlerinin yürütülmesi 

Mevcut durumda tugayların kuruluşunda tüm kışla hizmetlerini ve inşaat onarım işlerini 

yapan bir Kışla Hizmet Birliği bulunmaktadır. Bu birlik elektrik, su ve inşaat konularına 

haiz sivil memurların bulunduğu, ortalama 80 personelden oluşan ve tugayların 

ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan bir birimdir. Ancak askeri üs olarak ele alınan 

yeni öngörüde hedef, askerleri muharip görevlerde kullanarak, idari görevlerin farklı 

yöntemlerle yapılmasını sağlamaktır. Kışla hizmetlerinin yürütülmesi için de hedef, 

sivil şirketlere kışla hizmetlerinin yaptırılmasıdır. Piyasada “Bakım, Onarım ve Servis 

Hizmet Sağlayıcıları” adı altında iş yapan şirketlerle yapılacak özel sözleşmelerle 

ihtiyaç duyulan işlerin yaptırılabileceği değerlendirilmektedir. İhtiyaç duyulan kışla 

hizmet sağlayıcısı sayısı yöneylem araştırmalarıyla tespit edilerek bu şirketlere 

kurdurulacak, konusunda uzman bakım, onarım ve hizmet ekipleriyle daha etkin olarak 

kışla hizmetleri yürütülecektir. Söz konusu ekiplerin vardiyalı çalıştırılması veya 

nöbetçi ekip teşkili tüm hizmetlerin 24 saat boyunca sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. 

Hal tarzı olarak gündeme alınabilecek bir başka usul de üs olarak düşünülecek 

bölgelerde belediye kurulmasıyla kışla hizmetleri ve bunun daha da ötesinde birçok 

görevin bütçeden pay alan yerel yönetim aracılığıyla yaptırılmasıdır. Bu durum kanunî 

düzenlemeler gerektiren ve hukuki olarak üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. Öngörülen askeri üs, bir ilçe büyüklüğünde ve yaklaşık nüfusu 

25-30 bin kişiden oluşan bir yapıda olacağından belediye yapılanması, üzerinde 
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durulması ve düşünülmesi gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

•  Altyapı sistemlerinin işletilmesi 

-  Isıtma sistemleri 

Bölgesel ısıtma sistemlerinde ısının üretildiği veya aktarıldığı ısı merkezlerinin tasarımı, 

sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesini etkileyen önemli bir parametredir. Seçilen 

sisteme bağlı olarak tüm bileşenlerin özellikleri, boyutları, yerleşimi, bakım ve işletme 

kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Genel olarak ısıtma sistemlerini üç başlık 

altında toplamak mümkündür. 

 

 Tekil ısıtma sistemleri
13

, 

 Merkezi ısıtma sistemleri
14

,  

 Bölgesel ısıtma sistemleri
15

. 

 

Bu üç boyutta kullanılacak ısıtma sistemi yakıta sıkı sıkıya bağlıdır. Yakıt olarak kömür 

veya fuel-oil kullanıldığında, ısıtma sistemi kat kaloriferinden bölge ısıtmasına 

gidildikçe daha ekonomik hale gelmekte ve çevresel etkisi
16

 daha düşük olmaktadır 

(Önen 1998). 

 

Kurulacak sistem seçilirken; konfor, kuruluş maliyeti, işletme maliyeti, servis bakım 

sıklığı ve kolaylığı kriterlerine uygunluğu değerlendirilmelidir. 

 

Bölgesel ısıtma sistemlerinin seçimi yatırım ve işletme maliyetleri üzerine etkisi çok 

önemli seviyededir. Bu bakımdan her bölgesel ısıtma uygulaması için öncelikle bir 

fizibilite ve optimizasyon çalışması yapılması gereklidir. Bu fizibilite çalışmasında ana 

parametreler: ısı kaynağı (kömür, fueloil, doğalgaz), akışkan cinsi (buhar, sıcak su), 

akışkan sıcaklığı, ısı merkezi sayısı ve boru şebekesinin dağılımı yer almaktadır  

                                                      

 

13
 Kat ısıtması, split klimalar 

14
 Bir binayı tek bir kazan ile ısıtma 

15
 Endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, mahalle ve şehir ısıtmaları gibi büyük ölçekli ısıtma 

sistemleridir. 

16
 CO2 salınımı 
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(Elele vd. 2002). 

 

Bölgesel ısıtma sistemleri işletme maliyetlerinin daha düşük, çevreyi daha az kirleten, 

yakıt ve kül taşıma problemleri olmayan, daha tehlikesiz, daha sağlıklı ve konforlu bir 

ısıtma sağlayan sistemlerdir. Fakat dağıtım hattı maliyetleri, sistem maliyetleri, 

otomasyon zorlukları gibi problemler bu tür sistemlerin ılıman bölgelerde tercih 

edilmemesine yol açmaktadır. 

 

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, hava ve çevre kirliliğinin azalması, ulusal 

enerji kazancı sağlaması, daha konforlu, devamlı ve sağlıklı ısı enerjisi sağlaması 

bölgesel ısıtma sistemlerinin tercih sebepleri arasındadır (Önen 1998).   

 

Tek Merkezli Bölgesel Isıtma
17

: Genellikle bölge 

ısıtmaları tek ısı merkezli sistemlerdir. Bu sistemlerde 

dallanan tip şebeke kullanılır.   

 

Bir arıza meydana geldiğinde sadece problem olan 

noktada değil, bu noktadan sonraki tüm kullanım 

yerlerinde besleme kesilir (Elele vd. 2002). 

Çok Merkezli Bölgesel Isıtma: Büyük şehir ısıtmalarında sistemin kullanım güvenliği 

açısından aynı kullanım noktasına farklı santrallerden besleme yapabilmek esastır. Çok 

merkezli bölge ısıtması boru dağıtım şebekesine bağlı olarak incelenir (Şekil 3.2).  

 

                                                      

 

17
 Şekil 3.1’de görülen Dallanan tip şebekede, tüm kullanım noktaları bir tek kol ile beslenir. Dolayısıyla 

bu sistemler bakım ve onarımı zor olan sistemlerdir.  
 

      Şekil 3.1 Dallanan Şebeke 
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Şekil 3.2 Çok Merkezli Bölgesel Isıtma sistemi 

 

 

Şebeke daha büyük sistemler için uygun olup özellikle birden fazla ısı merkezi 

kurulmasını gerektirir. Herhangi bir arıza halinde, kullanım noktalarının başka bir 

yerden beslenebilme imkânı vardır (Elele vd. 2002).  

 

Planlanan askeri şehrin fiziksel büyüklüğü ve geniş alanlara yayılacak olması farklı 

çeşit ve sayıda ısıtma sistemlerin kullanılmasını zorunlu hale getirir. Askeri şehir içinde 

birlik tesisleri, kolaylık tesisleri, lojmanlar bölgesi ve eğitim alanları gibi birçok yapı 

kümelenmesi meydana gelecektir. Hangi sistemin kullanılacağına karar verilmesi her ne 

kadar mühendislik bilgi ve tecrübesi gerektirse de çalışma doğrultusunda bir 

değerlendirme yapılmasının sakıncası yoktur. 

 

Belirtilen kapsamda lojmanlar gibi büyük kümelenme halinde bulunan yapılardaki 

ısıtmanın her küme için çok merkezli bölgesel ısıtma sistemleriyle, eğitim alanları gibi 

küçük kümelenmeler halinde bulunan yapılardaki ısıtmanın tek merkezli bölgesel ısıtma 

sistemleriyle, müstakil olarak kurulu yapılardaki ısıtmanın da merkezi ısıtma 

sistemleriyle sağlanmasının uygun olacağı değerlendirmektedir. 

 

-  Su sistemleri 

 

Değişik ihtiyaçları karşılamak için getirilen su, kalite bakımından uygun, miktarca kafi 

olmalı, sarf yerinde kolayca temin edilebilmelidir. Ayrıca ucuz olmalı ve kullanıldıktan 

sonra kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir. 

 

Belediyeler ve İl Özel İdareleri, içme suyu altyapı sisteminin inşasından ve 

işletmesinden sorumludur. Büyükşehir Belediyeleri, Devlet Su İşleri İdaresi ve İller 
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Bankası yardımıyla finans, teknik ve yapım desteği sağlanabilir (Anonim 2010). 

 

DSİ Genel Müdürlüğü yüzeysel suların yönetimden sorumludur. Ayrıca belediye 

kuruluşu teşkil etmiş yerleşim yerlerine su temini ve içme suyu arıtma tesislerinin 

yapımıyla görevlendirilmiştir (Anonim 2010).  

 

Su Tesisleri ve Su Getirme Sistemleri: Su tesisleri suyu tabii kaynağından alır, 

gerekiyorsa tasviye eder ve tüketiciye ulaştırır. Su alma tesisleri, tasfiye tesisleri, su 

iletme tesisleri ve isale (iletim) hattı, su hazneleri ve su dağıtma tesisleri “su sistemleri” 

meydana getirir (Anonim 2010).  Askeri şehrin kurulması planlanan bölgenin seçimi su 

sisteminin yapılanmasında sorumlulukları belirleyecektir. Askeri şehrin, büyük 

şehirlerden uzakta olması öngörülmüştür. Bu da yerel yönetimlerin doğrudan konuyla 

ilgilenmemelerine neden olabilir. İl Özel İdareleri, şehirde oluşturulacak depolara kadar 

suyu getirmek için altyapı sistemini kuracaktır. Askeri şehir içinde abonelere kadar su 

tesisatlarının oluşturulması bağlı olunacak veya özel olarak kurulacak yerel 

yönetimlerin görev alanına girecektir. 

 

Atıksu Tesisleri ve Atıksu Uzaklaştırma Tesisleri: Tüketiciye dağıtılan su kullanılmış su 

haline gelir ve binaların atık su tesisatı tarafından toplanarak bina bağlantıları, cadde 

kanalları, tali ve ana toplama kanalları tarafından uzaklaştırılır. Bu sular bir kanal ile 

nihai deşarj noktalarına iletilir (Anonim 2013e).  

 

Çevreyi ve su kaynaklarını korumak için askeri şehirlerde oluşacak evsel ve endüstriyel 

aktiviteler sonucu oluşan atık suların kirlenmeye yol açacak şekilde su kaynaklarına 

doğrudan bırakılması alınacak önlemler ile engellenmelidir. Su kaynaklarının 

korunması, minimum arıtma ihtiyaçları ve arıtma faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek 

arıtma çamurları gibi diğer atıkların da yönetimi düzenlenmelidir. Askeri şehrin 

bulunduğu havzanın atık suları uygun kanalizasyon sistemi ile toplanarak ya yakın 

bölgelerdeki başka bir sistemle birleştirilerek uzaklaştırılacak, ya da bölgede kapsamlı 

bir arıtma tesisi kurularak işletilecektir. Kanalizasyon sistemlerinin sağlıklı bir şekilde 

planlanması, yapımı ve işletimi bu aşamalardan sorumlu yerel yönetimlere aittir. Ancak 

seçilecek bölgeye göre DSİ, İller Bankası ve İl Özel İdaresi de bu sistemlerin 
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yapılmasını üslenebilir (Kentel ve Yanmaz 2007).  

 

Kanalizasyon sistemi kapasite açısından fiziksel ömrü boyunca bulunduğu bölgenin 

ihtiyaçlarına karşılık verebilmelidir. Sistem için öngörülen gerekli bakım ve onarımlar 

gerçekleştirilmelidir  (Kentel ve Yanmaz 2007). Aksi halde kanalizasyon borularından 

toprağa sızan atık su, yağan yağmurun topraktan süzülmesiyle yeraltı suyuna ve 

buradan da yeraltı suyunun içme ya da kullanma suyu olarak kullanıldığı kuyulara 

karışarak insanları olumsuz etkileyebilir. 

 

-  Elektrik sistemleri 

 

Mevcut elektrik şebekesi, enerji santrallerinin birbirlerine uzun iletim hatları ile 

enterkonnekte sistemi oluşturacak şekilde bağlandığı bir yapıdadır. Enterkonnekte 

şebeke alternatif akım ile işletilmekte olup sistemin herhangi bir kısmında arıza 

meydana gelmesi bütün sistemin kullanılamamasına yani enerji kesintisine yol 

açmaktadır. Elektrik şebekesinin dağıtım seviyesinde tek kaynaktan beslenmesi nedeni 

ile enerji kesintilerinde Türkiye Elektrik İdaresi AŞ (TEİAŞ) trafo merkezinden 

beslenen tüm aboneler enerjisiz kalmaktadır. Bunun yanında şehir merkezlerindeki 

TEİAŞ merkezleri arasında oluşturulan ring hatlar sayesinde ise birçok abonenin bu 

kesintilerden olumsuz etkilenmesi engellenebilmektedir. 

 

Mevcut sistemin olumsuzluklarından etkilenmeyen, daha verimli ve güvenilir 

otomasyona sahip bir iletim ve dağıtım sistemi olan “Akıllı Şebeke” birçok ülkede 

kullanılmaktadır. Otomasyona sahip bu sistem uzaktan izleme ve kontrol teknolojilerini 

kullanarak acil durumlarda kendi kendini iyileştirebilir, iletim ve dağıtımdaki kayıpları 

azaltır, tüketim verimliliği sağlar, insan hatası ya da doğal afetler sonucu meydana gelen 

bir hata ya da kesinti anında sistemin olabildiğince az zararla tekrar çalışabilir olmasını 

sağlar (Tanrıöven vd. 2011). 

 

Öngörülen askeri üsse kurulacak elektrik sistemi; enerji ihtiyaçlarını en kısa sürede 

karşılayabilecek bir yapıda olmalı, elektrik arıza nedenlerini en aza indirecek şekilde 

tesisleri içermeli, elektrik arızalarına en kısa sürede müdahale edilebilecek ve kesinti 
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sürelerini en aza indirilebilecek yeteneklere sahip olmalı ve istenmeyen elektrik kayıp 

ve kaçağına sebebiyet vermemelidir (Dursun 2007). Bu kapsamda askeri şehrin 

kurulduğu bölgeye elektrik sağlayıcıları tarafından ulaştırılacak enerjinin, işletilebilir, 

etkin, güvenli ve ekonomik olarak kullanıcıya ulaştırılması için otomasyonla yönetilen 

akıllı bir şebeke yönetim sistemine kurulması değerlendirilmelidir. 

 

-  Sıhhi Tesisat Sistemleri 

 

Askeri şehirlerin gereksinim duyacağı kullanma sularını, kaynaktan musluğa kadar 

getirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılayan (Sunaç 1992) temiz su sisteminin 

oluşturulması gerekir: 

 

Su Gereksiniminin Belirlenmesi: Kişi başına günlük su tüketimi çok sayıda etkene bağlı 

olarak büyük ölçüde değişir. Örneğin askeri şehrin içerisindeki konutlar, karargâhlar, 

okullar, sosyal tesisler, eğitim alanları, hastaneler arasında kişi başına düşen günlük su 

tüketimi bakımından büyük farklılıklar vardır. Maksimum günlük toplam su 

gereksinimini belirlemek için, eldeki tüm kaynaklar titizlikle incelenmeli, mümkünse 

benzer yapıların istatiksel değerlerine bakılmalı ve uzmanların görüşlerine 

başvurulmalıdır. 

 

Suyun Sağlanması ve Depolanması: Su normal olarak şehir şebekesinden veya 

bölgedeki bir su kaynağından sağlanır ve en az iki bölmeli betonarme depolarda 

depolanır. Şehir şebekesinden sağlanan su normal olarak sağlık kurallarına uygun 

niteliktedir ve işlemsiz depolanabilir. Ancak kaynaktan sağlanan suların 

depolanmasında damıtılması, yumuşatılması ve bakterilerden arındırılması için gerekli 

işlemler uygulanmalıdır. 

 

Suyun Basınçlandırılması: Ana su deposundan ara su deposuna, buradan da depodaki su 

düzeyine bağlı olarak su basan aktarma (transfer) pompalarıyla basınçlandırılır. 

 

Suyun Dağıtılması: Ana depolar ve ara depolar arasında hidroforlar yardımıyla su 

basılarak dağıtıma başlanır ve tesislerin sıhhi tesisatlarına bu yolla ulaştırılır. Dağıtımda 
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kullanılacak borunun niteliği, sistemin uzun ömürlü ve bakım yapılabilir olmasını 

sağlamalıdır. 

 

Boru Yalıtımı: Sıcak su ve sıcak su sirkülasyon borularının ısı kaybına karşı, soğuk su 

borularının ise dıştan nemlenmeye karşı yalıtılmaları gereklidir. Yalıtım malzemesinin 

yangın durumundaki davranışı çok önemlidir. 

 

Sıcak Su: Sıcak kullanma suyunun merkezi olarak ısıtma kazanları ve ısı eşanjörleri 

aracılığıyla ya da lokal olarak elektrikli su ısıtıcıları ile sağlanması mümkündür. Yıllık 

sıcak su tüketiminin çok olduğu bir yapıda merkezi sıcak su tesisatının, tersi durumda 

ise elektrikli su ısıtıcılarının tercih edilmesi ekonomiklik açısından uygundur. 

 

Pis Su Tesisatı: Askeri şehrin içerisindeki tüm yapıların pis su giderleri, herhangi bir 

arıza meydana geldiğinde kolay bakım yapılabilir şekilde tesis edilmelidir. Bina 

içlerinde sıva altında kalmamalı, özel olarak tasarlanmış bölmelerden  (havalandırma 

boşluğu gibi) geçmelidir. Tıkanıklıklara sebebiyet vermemesi için binaların atık su 

kapasiteleri hesaplanarak yeterli genişlik ve büyüklük sistemlerle kanalizasyon 

sistemine bağlanmalıdır. 

 

3.3.7 Garnizon hizmetleri 

 

Garnizon hizmetleri, özellikle ailelere yönelik olarak sosyal tesis ve faaliyetler, lojman, 

polis/inzibat, ceza ve tutukevi, sağlık, eğitim ve bakım evi, servis hizmetleri, bankacılık, 

kargo/posta, alış veriş, nüfus işlemleri ve belediyecilik (çevre düzenlemesi, çöp, su ve 

kanalizasyon gibi) gibi hizmet ve faaliyetleri kapsamaktadır. Askeri birliklerin mevcut 

konuşlanmasında kışla ve lojmanlar genelde ayrı bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca 

askeri kışlaların farklı bölgelere dağıldığı göz önüne alındığında yukarıda belirtilen 

hizmet ve faaliyetlerin bir kısmı her kışla ve lojman için ayrı ayrı tesis edilmektedir. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu incelendiğinde (Anonim 2013f), belediyenin görev ve 

sorumlulukları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: 

 



 54 

“Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve 

kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

koruma evleri açar. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki 

okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü 

araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi 

açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 

amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, 

kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 

alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 

yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 

durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 

belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 

hizmetleri götürülebilir.  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri 

saklıdır.” 

 

5393 Sayılı Kanunda yer alan hizmetler incelendiğinde; dağınık halde bulunan lojman, 

kışla ve diğer askeri birliklerin (bakım birlikleri, fabrikalar gibi) ortak bir alanda 

konuşlanması ve garnizon hizmetleri kapsamında sıralanan faaliyetlerin belediye 

imkânları ile karşılanmasının büyük kolaylık ve ekonomiklik sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Mevcut kışlalardaki altyapı ve tesislerin yetersizliği ve çoğunun 
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ekonomik ömrünü doldurmuş veya doldurmak üzere olması ve problemlerin idari 

tedbirlerle giderilmeye çalışılması büyük bir işgücü ve maliyet kaybına sebep 

olmaktadır.  

  

3.3.8 Sosyal hizmetler  

 

Orduevi, misafirhane, özel eğitim merkezleri, askeri gazino, Mehmetçik gazinosu sosyal 

hizmetler kapsamında incelenmiştir; 

• Mevcut durum 

Orduevi, özel eğitim merkezi ve askeri gazino gibi sosyal tesisler TSK mensupları ve 

ailelerinin birbirleriyle münasebet ve irtibatlarını sağlamak, mesleki ve sosyal 

gelişmelerine yardımcı olmak, daha iyi ve ucuz hizmet verilmesini düzenlemek 

maksadıyla kurulmuş tesislerdir. Bu tesislerde verilen hizmetlerin verimliliği personelin 

moralini önemli derecede etkilemektedir. Sosyal tesislerdeki hizmetlerin 

yürütülmesinde hâlihazırda olduğu gibi yükümlü erbaş/erlerin görevlendirilmesi, verilen 

hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini erbaş/erlerin belli bir süre sonra terhis olması 

nedeniyle olumsuz olarak etkilemektedir.   

 

Atanmış personel haricinde sosyal tesislerde görev yapan erbaş/erler tesislerde ihtiyaç 

duyulan branşlara göre birlik ve kurumlardan tefrik edilmektedir. Bu personelin 

istenilen branşlarda uzman olması ve herhangi bir psikolojik veya değişik sebepler 

içeren problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. Sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu 

branşlarda görev yapacak erbaş/erler, sosyal tesislerden sorumlu komutanlıklarca 

kendisine bağlı bulunan birliklerden istenmektedir. Kendisinden branş sahibi personel 

talebinde bulunulan birlik komutanlıkları, kayıtlarını incelemekte ve genellikle bu 

personelin halihazırda kritik görevlerde istihdam edildiklerini tespit etmektedirler. 

Sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu branşlarda görev yapacak personelin bulunamaması 

durumunda kritik görevlerdeki erbaş/erler tefrik edilebilmektedir. Bu yapı birliklerin 

muharebe müessiriyetini düşürdüğü gibi, erbaş/erlerin belli bir süre sonra terhis 

olmasından dolayı sosyal tesislerin de hizmet verdiği branşlardaki devamlılığını ve 

kalitesini de olumsuz etkilemektedir. 
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Sosyal tesislerde ihtiyaç duyulan branşlarda görev yapacak personelin çoğunluğunun 

veya hepsinin sivil personelden oluşması durumu incelendiğinde ortaya çıkabilecek 

fayda ve mahzurlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.  

 

Sosyal tesisler için inceleme yapılırken istihdam edilecek personelin statüsü üç farklı 

duruma göre incelenmiştir. Bunlar; erbaş ve er kadroların sivil memur kadrosuna 

dönüştürülmesi, işletme gelirlerinden faydalanılarak sözleşmeli işçi istihdam edilmesi, 

alanlarında uzmanlaşmış firmalar ile ihale yapılarak hizmet alımı şeklindedir. 

• Faydaları 

TSK’ne sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili kamuoyu nezdinde yapılan eleştirilerin 

önüne geçilmiş olur. Sosyal tesislerde görev yapan, birliklerinde temayüz etmiş subay, 

astsubay ile fizik, tahsil düzeyi ve mesleki konularda daha iyi durumda olan erbaş ve 

erlerden ihtiyaç duyulan diğer görev yerlerinde istifade etme imkânı sağlanır.   

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan erbaş ve erler ile sosyal 

tesislerde istihdam edilen erbaş ve erlerin şartları ve riskleri mukayese edilemeyecek 

ölçüde farklıdır. Sosyal tesislerde erbaş/er istihdam edilmesine son verilmesi ile birlikte 

söz konusu eşitsizlik giderilmiş olacaktır. 

 

Tesislerin yönetiminde uzmanlaşma sağlanarak işletme giderleri azalacak, verimlilik ve 

kalite artacaktır. 

 

Sosyal tesislere yönelik yapılan ihale ve satın alma işlemlerinde askeri personeli daha 

sonra hukuki sorumluluğa düşürecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu 

tesislerde görev yapacak personelin istihdamı açısından devamlılık sağlanacağından 

TSK personeli bu tür tehlikelere karşı korunmuş olacaktır. 

 

3.3.9 Kantin hizmetleri, alışveriş merkezi 

 

TSK’da kantin hizmetleri 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 

106’ncı maddesine dayanarak kurulmuş ve Resmi Gazetenin 22 Mart 2002 tarih ve 
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24703 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren MSYT: 58-1 Askeri Kantin 

Yönetmeliği esaslarına göre kurulup işletilmektedir. 

 

Barışta, TSK’leri personelinin zaruri ihtiyaçlarını daha ucuz ve kolaylıkla 

sağlayabilmeleri,  erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak sağlık ve disiplinin 

korunması amacıyla her kışlada bir askeri kantin kurulur. 

 

Seferde ise, kantin heyet başkanı ve üyeleri; kantin sefer görev yerine götürülecekse 

kışla komutanı tarafından görevlendirilen personele; kışla güvenlik sınırları içerisinde 

kantin unsuru bırakılacak ise kışlada kalacak tesellüm heyetine, emredilen miktarda 

kantin sermayesini, belgelerini ve demirbaşlarını devir teslim belgesi ile devreder ve asli 

görev yerlerine katılırlar.  

 

Gelişmiş modern ordu olarak kabul ettiğimiz ABD ordusunun, kantin hizmetleri PX 

(post exchange) denilen yapılar sayesinde karşılanmaktadır. Askeri personel, gaziler ve 

aileleri tarafından kullanılmaktadır. Bu kuruluşlar birtakım vergilerden muaf tutularak 

geliş fiyatına yakın bir satışta bulunmaktadırlar. Söz konusu hizmet özel şirketler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Kantin hizmetinin sivil personel tarafından işletilmesinin faydaları aşağıda sunulmuştur: 

• Tedarik, depolama, idame, geliştirme işlerinde daimi ve geçici olarak kullanılan 

personel asıl görevlerine döneceğinden iş gücü kaybı ortadan kalkacaktır. 

• Hizmetin alımının yerel olarak temin edilmesi durumunda kantinden faydalanan 

personelin piyasa şartlarında hizmet görmesini sağlayacaktır. 

• Hizmet için kullanılan erbaş-erlerin, erbaş-er destekleme oranları da dikkate 

alındığında, asıl vazifelerine gönderilmesi yarar sağlayacaktır. 

• Kantin hizmetlerinin sivil personel tarafından yürütülmesi ile mevcut uygulamada, 

personelin ikiz görevli olarak görevlendirilmesi, özlük hakları ve idari hususlarda 

karşılaşılan sıkıntılar giderilmiş olacaktır. 

• Bunların yanında öngörülen büyük bir askeri üssün ve yüksek miktarda personelin 

ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile üs içerisinde bir alışveriş merkezi kurulmasının 
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uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu alışveriş merkezi, yiyecek, giyecek, temizlik 

malzemesi, terzi, berber, kuaför gibi temel ihtiyaçlar yanında teknolojik, dergi, kitap, 

sinema ve oyun salonları gibi ihtiyaçları da kapsamalıdır. 

3.3.10 Diğer garnizon faaliyetleri ve hizmetleri 

• Sağlık hizmetleri: Üs içerisinde kurulacak bir sağlık merkezi tarafından sağlanacaktır.  

Bu sağlık merkezi, tam teşekküllü bir hastane, diş polikliniği, rehberlik ve psikolojik 

danışma merkezi ve aile hekimliği unsurlarından oluşacaktır. 

• Su: İçme suyu ve kullanılabilir su kaynakları açısından kendine yeterli bir kapasitesi 

bulunmalıdır. Yine akan ve durgun sularda eğitime ihtiyacı olan birlikler için su 

birikintileri de bulunmalıdır. 

• Ulaşım: Birliklerin sefer görev yerlerine ve ikmal noktalarına ulaşımını sağlamak 

amacıyla taşıma kapasitesi yeterli uygun yol şebekesi bulunmalıdır. Yine askeri şehir 

içerisindeki trafik düzenini sağlamak üzere yeterli yollar ve sorumlu askeri inzibat 

birlikleri bulunmalıdır. Kentlerle ulaşımı sağlamak için toplu ulaşım araçları ve servisler 

de planlanmalıdır. 

• Teknoloji merkezi: Bütün bina ve tesisler teknoloji tabanlı olmalı ve bunların 

kontrolünü sağlayacak bir merkez bulunmalıdır. 

• Haberleşme merkezi: Askeri şehir içi birlikler arası ve şehir dışı kurum ve birlikler ile 

irtibat sağlayacak çok fonksiyonlu bir merkeze yer verilmelidir. Bu merkezden internet 

ve intranetin de yönetimi sağlanmalıdır. 

• Yeşil alanlar/ormanlar: Birliklerin eğitim gerekleri dışında tüm bölgenin 

ağaçlandırılması da planlamaya alınacak konular arasındadır. 

• Güvenlik: Askeri üslerin dış çevresi ve iç tesislerin güvenliği dijital güvenlik 

sistemleriyle alınmalı ve ayrı bir birim/birlik tarafından bu görev yerine getirilmelidir. 

Bu güvenlik sistemi nizamiyelerin işletilmesi, çevre güvenliği yanında diğer emniyet 

ihtiyacını da karşılamalıdır. Böylece birlikler bu faaliyetlerden de muaf kalacaktır. 

• Spor Alanları: Stadyum, spor salonu, yüzme havuzu, buz pateni pisti, yürüyüş 
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alanları vb. tesislerin bulunduğu bir spor kompleksi hedeflenmelidir. 

 

3.3.11 Personel hizmetleri 

 

Hali hazırda yürütülen hemen hemen her çalışmada insan kaynaklarının etkin şekilde 

kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak askeri üs modeline 

geçilmesinden sonra personelin atama, izin ve istirahat gibi moral ve motivasyonunu 

etkileyen önemli faktörlerden nasıl etkilendiği önemli bir durum olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

• Personel tasarrufu 

 Faydaları: TSK kadro ve görev yerleri incelendiğinde bir çok benzer kadro ve bu görevi 

yerine getirecek aynı nitelikte personel bulunmaktadır. Bu ise benzer işlerin farklı 

yerlerde ve aynı metotla yapılması anlamına gelmektedir. Öngörülen askeri üs modeli 

ile birçok farklı birlikteki görevin aynı kişi ile yapılması neticesinde personel 

tasarrufuna gidilebilecektir. 

 

Mahzurları: Askeri üste bulunan nitelikli personelin görevinden ayrılmasını 

gerektirecek bir durum olduğunda o işin yapılmasını engelleyecek bir durum ortaya 

çıkacaktır. 

 

• Atama sistemi 

TSK’ya mensup subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve 

ulaştırma, durumları ile bunların kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve 

bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki 

esaslar da dikkate alınarak sıra ile yapılır: 

 

- Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı, 

- Sağlık durumu,  

- İdari, asayiş ve zaruri sebepler, 
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- İstekli bulunduğu yerler (Anonim 2014a). 

 

Kısaca açıklanan esaslar dikkate alındığında personelin istekleri nadiren yerine 

gelmektedir. Örneğin çocuğu yükseköğrenim yapmakta olan bir personelin çocuğunun 

okuluna uygun bir yere atanma istemesi doğaldır. Ancak kanun “Hizmetin aksamadan 

yürütülmesi” esasını temel esas olarak aldığı için, çoğunlukla bu personelin ataması 

çocuğunun eğitimi için uygun olan yere değil, personelden görevde azami yararlanma 

düşüncesindeki sistemin istediği yere yapılmaktadır. Aynı şekilde çalışan eş durumu, 

personelin her tayin dönemi büyük problemi haline dönüşmekte,  eşi çalışan bir 

personelin atama yapılan yerde, eşinin görev yerinin bulunmaması ailenin 

parçalanmasına ve zamanla bu personelin meslekten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 

Kısaca anlaşılacağı gibi atama doğrudan meslek yaşantısının yol haritasını çizen bir 

faktör değil ailenin de çizgisini belirleyen bir argüman olmuştur.  

 

Her atama döneminde ev eşyalarının ambalajlama güçlüğü, taşınma esnasında eşyaların 

genellikle hasara uğraması, tayin olunan yerde lojman bulunmadığı takdirde kiralık ev 

bulma, eşyaların taşınılan eve uymaması, çocukların eğitimlerinin aksaması, çalışan 

eşlerin ayrı yerlere atanması gibi güçlükler şüphesiz personeli yaşamı süresinde en çok 

tedirgin eden ve mesleğinden soğutan hususların başında gelmektedir. 

 

Mevcut birliklerin sayısı ve garnizon sayısı ele alındığında eldeki personelin 

muvazeneyi dolduramadığı görülecektir. Bu nedenden dolayı birçok kadroya atama 

yapılamamaktadır. Buda eldeki personel ile ikiz-üçüz görevli birçok kadro yürütülmeye 

çalışılmaktadır. Bunun yanında profesyonellik ele alındığında personel çoğu zaman 

kendi görevini icra edememektedir. Bunun çözümü ise kadro-görev tanımları iyi 

tanımlanmış, ancak az sayıda birlik ile olacaktır.  

 

Faydaları 

 

Askeri üs modeline geçiş ile birlikte kadro-görev tanımları iyi tanımlanmış birlikte 

atama daha kolay olacaktır. Diğer bir ifade ile personel görev yapacağı yerlerden ziyade 

üs bölgelerini seçeceklerdir. Bu sayede personelin kaygılarının önü alınarak motivasyon 
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artışı ve dolayısıyla personelden azami derecede performans sağlanacaktır. 

Üslerin plan görevine göre yapılanması ve yerlerinin belli olması neticesinde az sayıda 

tayin yeri olacak ve tayin subayının sadece personelin rütbe ve görev yerlerine 

yoğunlaşmasını sağlayacaktır. 

Her atama dönemi personelin zihnini yoran taşınma problemi, üslerin sayılarının az 

olması nedeniyle atama sayısını azaltacak ve personelin ailevi problemlerini 

azaltacaktır. 

 

Kadro görev yerlerinin sınıflar ile tanımlanmış olması ve bu tanımlamanın istihdam ve 

yetiştirme için yeterli bir veri teşkil etmemesi nedeniyle; bu ihtiyacı karşılamak üzere 

konusunda uzman personelin, yetiştirildiği uzmanlık alanlarında istihdamını sağlayacak 

şekilde Fonksiyonel Alan
18

 kavramı getirilebilir.  

 

Mahzurları 

 

Tayin yerlerinin az olması nedeniyle personel bulunduğu üs bölgelerinin konuşlandığı 

yerleri beğenmeyebilir.  

 

• İzin 

TSK’da subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu 

müddete yol dâhil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık 

izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, 

karargâh ve kurum amirleri tarafından düzenlenir (Anonim 2014a). 

 

Kıtalardaki çalışma şartları ve plan dâhilinde icra edilen eğitim, atış, tatbikatlar ve 

denetlemeler dikkate alındığında, yılın bu tür faaliyetler dışında kalan günlerinde tüm 

subay ve astsubayların tamamının izin haklarını tam olarak kullanamadıkları 

görülmektedir. 

                                                      

 

18
 Fonksiyonel alan; ilave eğitim, öğrenim, görev veya tecrübe sonrasında kazanılan bilgi/yetenekleri 

tanımlayan ve bu özelliklere sahip personelin sınıf-branşın yanında başka bir alanda da istihdam 

edilebileceğini belirten bir kavramdır 
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Özellikle genç rütbedeki personelin görev olarak Tk.-Bl.K.lığı görevlerini icra etmeleri 

nedeniyle, birliğin denetleme, görev vb. faaliyetleri nedeniyle, komuta kademelerince 

bu genç personelin izin haklarını tam olarak kullanımı konusunda hassas 

davranılmamaktadır. 

 

Mevcut personel sayısındaki yetersizlik buna sebep olduğu kadar amirlerin personelin 

izinleri konusundaki olumsuz yaklaşımları da bu konuda etken rol oynamaktadır. 

 

Açıklanan sebeple askeri üs modelinin uygulanmasında sonra üste görev yapan 

amirlerin, diğer amirlerin yönetim tarzlarından iyi olanlarını alacağı aşikârdır. Diğer bir 

ifade ile izini bir lüks sayan bir amir çevresinde bu yönetiminden rahatsız olan yatay 

seviyedeki yöneticiler ile bu tavrından kolayca vazgeçebilir. 

 

3.3.12 Eğitim 

 

Tek bir üste toplanacak birlikler için tesis edilecek eğitim ve atış alanları ile eğitimde 

verimliliğin sağlanması, eğitim alanlarından azami istifade, yer tasarrufu, eğitim 

hazırlıkları için zaman kaybının minimuma indirilmesi, atış alanlarının emniyetinin 

artırılması ve istenmeyen kazaların asgari seviyeye indirilmesi sağlanacaktır. 

 

Kışlalarda ayrı ayrı tesis edilen emniyet kaza önleme parkuru mekanik ve nişancılık 

eğitim istasyonları gibi parkurların daha kullanışlı ve tek merkezde toplanarak 

idamesinde harcanan emek, malzeme ve zaman kaybının minimuma indirilerek daha 

çok amaca hizmet edecek şekilde geliştirilmesi sağlanarak eğitimdeki verimliliğin 

artırılması sağlanacaktır. 

 

Maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle her kışlada ayrı ayrı tesis edilemeyen 

simülasyon eğitim merkezlerinin tesis edilecek üslerde kurulması sağlanarak personelin 

belirli merkezlerde mevcut olan bu eğitim merkezlerine gidip gelmesi sonucu oluşan 

zaman, emek ve mali kaybın önüne geçilerek personelin idame eğitimlerinin sıklıkla ve 
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kolaylıkla yapması ve göreve yönelik hazırlık seviyelerinin üst seviyede tutmaları 

sağlanacaktır. 

 

Tesis edilecek eğitim ve tatbikat alanları ile küçük kışlalarda birliklerin tatbikat icra 

etmek üzere kışla dışında tatbikat alanlarını kullanmak zorunda kalmaları ve bunun 

neticesinde ortaya çıkan mali kayıp, zaman kaybı ve en önemlisi idari kazaların ve 

çevreye verilecek zararın (ekili tarlaların bozulması) ve dolayısıyla hukuki sonuçlarının 

önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

 

Eğitimlerde farklı uygulamaların önüne geçilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması, 

sınıfların birbirini daha iyi tanımaları ve sağlanacak ortak EYM/EYL desteği ile 

eğitimde verimin artırılması sağlanacaktır. 

Tesis edilecek kışlada kurulması gereken eğitim alanları, dershaneler ve spor tesisleri, 

(Anonim 2000) esaslarına göre teşkil edilmelidir. Buna göre; 

  

(1) Eğitim alanları: 

     (a) Sızma eğitim alanı, 

     (b) Engellerden geçme eğitim alanı, 

     (c) El bombası yeterlilik atışı eğitim alanı, 

     (ç) Süngüleşme eğitim alanı, 

     (d) Göğüs göğüse muharebe eğitim alanı, 

     (e) Tank avcılığı eğitim alanı, 

     (f) Tankların tank avcılarına karşı eğitim alanı, 

     (g) İç güvenlik eğitim alanı, 

     (ğ) Uçar birlik eğitim alanı, 

     (h) Tekerlekli araç şoför eğitim alanı, 

     (ı) Mekanik nişancılık eğitim alanı, 

     (i) Ateş destek timi (ADESTİM) eğitim alanı, 

     (j) Güdümlü tanksavar eğitim alanı, 

     (k) Araç kurtarma eğitim alanı, 

     (l) Tank şoförü savaş eğitim parkuru, 

     (m) Yangın söndürme eğitim alanı, 
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     (n) Kaza önleme eğitim alanı, 

     (o) İstihkâm eğitim alanı, 

     (ö) Mayın ve karşı mayın harekât eğitim alanı, 

     (p) Nöbet hizmetleri eğitim alanı, 

     (r) Tek er muharebe eğitim alanı. 

 

(2) Spor tesisleri: 

     (a) Atletizm pistli futbol sahası, 

     (b) Askeri pentatlon engelli koşu parkuru, 

     (c) Askeri pentatlon bomba atma alanı, 

     (ç) El bombası (mesafe - isabet) eğitim alanı, 

     (d) Havalı silah atış alanı, 

     (e) Güç geliştirme ve cesaret alanı, 

      (f) Basketbol, hentbol ve voleybol sahası, 

      (g) TBE spor tesisleri, 

      (ğ) Tenis sahası, 

      (h) Halter ringi, 

      (ı) Kapalı spor salonu, 

      (i) Yüzme havuzu, 

      (j) Spor sağlık merkezi, 

 

(3)  Dershaneler: 

      (a) Genel dershane, 

      (b) Taktik ve harita dershanesi, 

      (c) Bilgisayar destekli 120 mm.’lik havan müşterek simülatör dershanesi, 

      (ç) Hava savunma simülatör dershanesi, 

      (d) Bilgisayar destekli lazer tank atış dershanesi, 

      (e) Top. A.İ. ve İ.G. Yetiştirme simülatör dershanesi, 

      (f) Bölge muhabere sistemi dershanesi, 

      (g) Muhabere dershanesi, 

      (ğ) İstihkâm dershanesi, 

      (h) Havan dershanesi, 
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      (ı) Motor ve trafik dershanesi, 

      (i) Bakım dershanesi, 

      (j) ZPT/GZPT dershanesi, 

      (k) Güdümlü tanksavar dershanesi, 

      (l) Sağlık dershanesi,  

      (m) KBRN dershanesi, 

      (n) Batarya ateş idare bilgisayarı sistem dershanesi, 

      (o) Ateş Destek Koordinasyon (ADKM) dershanesi, 

      (ö) Uçaksavar/Oerlikon dershanesi, 

      (p) Klasik tanksavar dershanesi, 

      (r) Hafif silah simülatör dershanesi, 

      (s) Atatürkçülük dershanesi, 

      (ş) Matris dershanesi, 

      (t) Uçak tanıma dershanesi olarak inşa edilmelidir. 

 

3.3.13 Hukuki boyutları 

 

Mevcut durumlarda bazı birliklerde konumlardan kaynaklanan hukuki sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu problemlerin çözümüne yönelik vatandaşlar veya birlikler tarafından 

mahkemeye başvurmak suretiyle hak arama yoluna gidilmektedir. Bu hukuki 

problemleri meydana getiren konulara bakıldığında genel olarak emniyetsiz durumların 

mevcut olması, gürültü, kara askeri yasak bölgede iskân gibi hususlar ön plana 

çıkmaktadır.  

 

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nın güvenliği gerekçe gösterilerek, 2’nci derece kara 

askerî yasak bölge sınırları içerisinde bulunan Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü 

Büyükkaraağaç Mahallesinin boşaltılmasına ilişkin uygulamalara son verilmesi talebi, 

2006 yılında TBMM’ye kadar taşınmış ve İskân Kanununun 3’üncü bölüm 13’üncü 

maddesiyle ilgili (milli güvenlik nedeniyle iskân maddesi) Anayasa Mahkemesi 

tarafından 2008 yılında yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Anılan maddede; “Millî 

güvenlik nedeniyle iskân edilecek yerleşim ünitelerinde yaşayan ailelerin iskânı, Milli 

Güvenlik Kurulunun önerileri doğrultusunda Bakanlar Kurulunca alınacak kararda 
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belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde bu kanun hükümlerine göre yapılır.” hükmünü 

amirdir.  

Daha sonra 22 Aralık 2010 yılında ise TBMM dilekçe komisyonu genel kurulu söz 

konusu mahalle lehine bir karar vermiştir. Böylece bu mahallenin yaşadığı mağduriyet 

giderilmiş, ancak bu durum kışlaların konuş durumuyla ilgili hukuki zeminin bazı 

boşluklar içerdiğini ortaya çıkarmıştır. 

 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (Anonim 2014b) 2’nci bölüm 

5’inci madde birinci fıkrasında 1’inci derece kara askeri yasak bölgelerin; “Yurt 

savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel 

örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınırlarının en az yüz, en fazla 

400 m uzağından alınan noktaların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda 

tesis edileceği” ifade edilmiştir.  

Burada bir istisna olarak, “Kara sınır hattı boyunca tesis edilenler hariç olmak üzere, 

birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin savunma ihtiyacı 400 m’lik azami hattın 

dışında bir kısım kara parçalarının da 1’inci derece kara askeri yasak bölgesi içine 

alınmasını gerektiriyorsa, bu yerlerin de birinci derece kara askeri yasak bölgeleri içine 

alınmasına veya arazi şartlarına uyulması, kamu hizmetleri, halkın faydalanması ve 

geçiş imkânlarının göz önünde bulundurulması gibi durumlarda bu bölgelerin 100 m 

olan asgari haddinin daha aşağıya indirilmesine, belirtilecek ihtiyaca göre Genelkurmay 

Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir” ifadesi yer 

almaktadır. Burada önemli olan husus yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan 

askeri tesis ve bölgeler ifadesinin muğlâk olmasıdır. 

Askeri güvenlik bölgeleri kurma esasları; birinci derece kara ve deniz askeri yasak 

bölgesi olarak ilan edilmeyen Silahlı Kuvvetlere ait kışla, kıta, karargâh, kurum, 

ordugâh ve tesisler ile sualtı ve su üstü tesislerinin, her türlü patlayıcı, yanıcı, akaryakıt 

ve gizlilik dereceli maddelerin korunmasına tahsis edilmiş sabit ve seyyar depo ve 

cephaneliklerle, bu gibi maddeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış poligonlarının 

(daimi atış alanları) çevresinde, bu yerlerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 m’ye 

kadar geçen noktaların birleştirilmesi ile tespit edilecek askeri güvenlik bölgeleri 
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Genelkurmay Başkanlığınca kurulabilir. Bu doğrultuda halen bazı kışlalara yakın birçok 

sivil yapılaşma göz önüne alındığında mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 

birçok düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır (Md.20/1).  

Belirtilen hususla ilgili olarak çeşitli Bakanlıklarla beraber profesyonel bir kadro 

kurularak çalışma yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Askeri üslerin sivil 

mahallerden yeterli uzaklıkta ve mevzuata uygun olarak sınırların belirlenmesinin ve 

yine mevzuatta yazılı hususları harfiyen yerine getirilmesinin hayati önemi haiz olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

3.3.14 İstihbarat/güvenlik (çevre emniyeti, iç emniyet, bilgi güvenliği)  

 

Emniyet bütün faaliyetlerin planlanmasında temel faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Dolayısı ile mevcut durumda kışlaların faaliyetleri değerlendirilirken; emniyete yönelik 

planlamalar, personel, birlik ve malzeme tahsisleri eğitim faaliyetlerinin önüne 

geçmektedir.  

  

Günümüz güvenlik ortamı dikkate alındığında; terör faaliyetlerinin, dağlık ve kırsal 

alanlar yanında şehirlerde bulunan kışla, lojman ve kurumları da hedef aldığı 

görülmektedir. Bu husus özellikle personeli yetersiz, küçük boyutlu kışla ve kurumlarda 

zafiyet oluşturmaktadır. 

 

Bütüncül anlayışla oluşturulacak askeri üsler, emniyet zafiyeti ile ilgili bu hususları 

önemli derecede ortadan kaldıracaktır. Emniyetle ilgili alınabilecek önlemler müteakip 

maddelerde incelenmiştir. 

 

• Çevre emniyeti 

Bu kapsamda yapılan araştırmada modern çevre güvenlik sistemleri üzerine uluslararası 

düzeyde faaliyet gösteren firmaların bulunduğu, bu firmaların daha çok kritik tesislerin 

(nükleer santraller gibi), enerji merkezlerinin ve diğer sivil yerlerin emniyetini almak 

üzere teknolojiler pazarladıkları görülmüştür. 
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Çevre emniyeti konusunda modern teknolojiler aşağıda belirtilmiştir: 

 

Tel çit sistemleri:  İleri teknoloji tel çitler, üzerindeki algılayıcılar (Şekil 3.3) sayesinde 

tırmanmayı, kesilmeyi, çekilmeyi tespit edebiliyor ve nokta olarak kontrol merkezi 

uyarılabiliyor. Bu sistemler düşük yanlış alarm seviyesinde çalışıyorlar. 

 

 

Şekil 3.3 Tel çiti sistemi 

Manyetik Toprakaltı Algılayıcı Kablolar: Toprağın bir – iki karış kadar altına 

döşenen ve üzerinden asfalt ve beton da dökülebilen kablolar yer üstünde belirli bir 

manyetik alan oluştururlar (Şekil 3.4)  ve bu alana giren cisimleri uyarı olarak merkeze 

gönderirler.  

 

Şekil 3.4 Manyetik toprakaltı algılayıcı kablolar 
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Mikrodalga Hareket Detektörleri:  Belirli mesafelere karar belirli açıdaki bir alandaki 

hareketleri tespit eden detektörlerdir (Şekil 3.5). Özellikle çit çekilemeyen alanlarda 

kullanılabilmektedir. 

 

 

Şekil 3.5 Mikrodalga hareket detektörleri 

 

Pasif Infrared Algılayıcılar: Belirli mesafelere karar belirli açıdaki bir alandaki 

hareketleri tespit eden infrared algılayıcılardır. Özellikle çit çekilemeyen alanlarda 

kullanılabilmektedir. 

 

Kamera Sistemleri: Çeşitli özelliklere sahip kamere sistemleri (Şekil 3.6) gece - 

gündüz kesintisiz olarak, sisteme yüklü yazılımlar sayesinde hareketleri, kişileri tespit 

ve teşhis edebiliyor, diğer sistemlerle birleşik olarak çalışabilmektedir. Kameralar çit 

boyunca yerleştirilebildikleri gibi balonlar sayesinde geniş alanları da gözetleyebilme 

imkânı verir.  

 

                                                Şekil 3.6 Pasif infrared algılayıcılar 
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Nizamiyelerde özellikle aranan şahıslarla ilgili yüz tanıma sisteminin bulunması ve 

girişlerde emniyetli araç bekletme ve arama bölümlerinin bulunması gibi ilave tedbirler 

de alınmalıdır. 

 

• İç emniyet 

Büyük bir askeri üssün iç emniyetinde ve asayişinde kurumlar arası işbirliğine gerek 

duyulacaktır. Bu kapsamda üs içerisinde veya nizamiye bölgesinde yeterli büyüklükte 

bir polis karakolunun inzibat ile birlikte bulunması fayda sağlayacaktır. Üsse giriş ve 

çıkışların kontrolünde, üs dışına planlanan konvoyların emniyetinde, nizamiyeler 

dışındaki bölgelerden yapılacak girmelere karşı tedbir geliştirmede ve üste kalan 

personelin ihtiyaçlarının karşılanmasında polisler faydalı olacaktır. Bununla birlikte 

yeterli büyüklükte bir itfaiye, sağlık, afet yardım teşkilatları da üs bölgesinde 

bulundurulmalıdır. Bu ihtiyaçların sivil kurum ve kuruluşlarca ortak olarak karşılanması 

askeri personelin temel vazifelerine daha fazla yönelmesine yardımcı olacaktır. 

 

Kışla içinde bölgelerin silahsız, mühimmatsız ve mühimmatlı (silahlı-mühimmatlı 

anlamında) olarak ayrılması kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca 

nizamiyeler ziyaretçi, personel, malzeme, mühimmat girişlerine göre özelleştirilmeli, 

farklı giriş yerleri, giren şeylerin tipine göre teçhiz ve teşkil edilmelidir.  

 

Örneğin, dışarıdan alınan yiyecek malzemenin giriş yaptığı nizamiye çevresinde 

indirme bindirme yerleri, kantar, laboratuar gibi üniteler bulunurken, akaryakıt ve 

mühimmat gibi yanıcı – patlayıcı malzemenin gireceği nizamiye ve kışla içinden 

geçeceği güzergâh farklı emniyet tedbirlerine sahip olmalıdır. 

 

• Muhabere (iletişim altyapısı, TSKNET, TAFİCS, internet) 

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik, günümüz iletişim ortamının en çok dikkate değer 

hususları olarak ön plana çıkmaktadır. İletişim altyapılarının, birbirinden ne kadar uzak 

ve ayrı mekânlara kurulmasının o kadar emniyetsiz, verimsiz ve maliyetli olacağı 

açıktır. Özellikle teknik anlamda, yetersiz kışla ve kurumlar bu hususta tehdide açıktır. 

Bu kışla ve kurumların altyapı yetersizliğinin yanında, teknik personel yetersizliği ve 

bilgi eksikliği bu tehditleri önlemede zafiyete neden olması muhtemeldir. 
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Kışlaların çok olması, kışla ve kurumlar arası evrak ve bilgi akışını çoğaltmakta, bu 

hususta ekstra planlama, gayret, zaman, personel, araç ve maliyet gerektirmekte, bunun 

yanında bilgi güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 

 

Öngörülen bir askeri üs modeli, bu hususlardaki zafiyeti giderebileceği 

değerlendirilmektedir. Askeri üs karargâh yapılanması içinde oluşturulacak bir bilgi 

güvenliği birimi, iç haberleşmeyi sağlayacak güvenli bir ağ yapısı, muhaberenin etkin 

olarak işletilmesini sağlayacaktır. 

 

• Bilgi güvenliği 

Belirtilen kapsamda mevcut tedbirlere ilave olarak bazı fiziksel tedbirler de 

geliştirilebilir. Örnek olarak askeri üsse özel USB adaptörü, baskı kâğıdı, zımba teli ve 

makinesi kullanılabilir. Belirlenecek gizlilik derecelerinde sadece bu özel malzemelerin 

kullanılması sağlanabilir ve bu işaretlerin x-ray cihazlarında görünmesi sağlanabilir. 

 

3.3.15 Mali hususlar 

 

İncelemenin önemli bir konusu da öngörülen askeri üs için mali kaynakların nasıl temin 

edilebileceğini ortaya koymaktır. Araziler hakkındaki hukuki hükümler çerçevesinde 

askeri üsler için ihtiyaç duyulacak arazi üç yolla elde edilebilir. Bu arazi, Hazine 

mülkiyetinde olan bir arazi ise, tahsisi talep edilecek, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

arazi olması halinde, iki idare arasında taşınmaz devri veya taşınmaz trampası (taşınmaz 

değişimi) yapılacaktır. Bunlardan ayrı olarak özel mülkse kamulaştırılması söz konusu 

olacaktır.  

 

Arazinin belirlenmesi sonrası üzerine kurulması istenen bina, tesis ve tüm yapıların 

yaptırılması da, ya MSB’ye bu iş için ayrılan ödeneklerden
19

 ya da MSB’ye ait diğer 

arazi, kışla ve tesislerin Maliye Bakanlığı aracılığıyla satılarak/el değiştirerek elde 

edilecek gelirlerle yaptırılacaktır.  

 

                                                      

 

19
 Bu ödenek kapsamlı bir proje için yeterli olmayacaktır. 
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İncelemenin temelini oluşturan konu da budur. Yani kurulması öngörülen askeri üsler 

bünyesine dâhil edilecek birlik, karargâh ve kurumların hâlihazırda mevcut kışla 

arazileri, askeri üslerin kurulmasında ihtiyaç duyulacak arazinin tahsisine/alınmasına ve 

üzerindeki tüm yapıların yaptırılmasına mali yönden kaynak oluşturacaktır. Bu da MSB 

ile TOKİ, OYAK ve belediyeler arasında varlıkların/yeteneklerin el değiştirmesiyle 

sağlanacaktır. Yani mevcut kışlalar, talip olan kurumlara verilerek onlara ait taşınmaz 

veya sağlayacakları hizmetten yararlanılacaktır
20

.  

 

Arazi devri veya satışı MSB tarafından yapılamamaktadır. Devlete ait 

gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmayanların MSB ile mutabık kalınarak 

tahsislerini kaldırmaya ve satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

 

MSB ve kurum arasında sağlanan mutabakatla protokoller hazırlanmakta ve arazinin 

asıl sahibi olan Maliye Bakanlığı (MB)’na gönderilerek satılması sağlanmaktadır. Bu 

satış sonrası elde edilen gelirin MSB tarafından gerekli görülen miktarı askeri 

garnizonların ihtiyacı, her türlü arsa bina satın alınması veya kamulaştırılması, mevcut 

yapıların büyük çaplı onarımı ve acil silah ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak 

üzere Maliye Bakanlığınca MSB bütçesine ilave edilmektedir (Anonim 1983). 

 

Açıklanan süreçte arazinin el değişimine karar verilirse MB bilgisi dâhilinde bazı 

işlemler yapılır. MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı veya İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlıkları marifetiyle; birlik, karargâh ve kurumların konuşlandığı kışla arazilerinin 

kıymetlendirilmesini yaptırır. 

 

Adı geçen kurumlar arasında arazinin el değişimine kaynak olacak parasal değerlerinin 

hesaplanması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan lisanslı değerleme 

uzmanları ve Taşınmaz Geliştirme Uzmanları tarafından yapılmaktadır. Esasen askeri 

amaçlı kullanıma ayrılmış olan büyük yüzölçümlü olmaları nedeni ile arazilerin 

değerleme çalışması oldukça kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir iştir ve birçok faktör 

                                                      

 

20
 Örneğin bu araziler TOKİ’ye devredilecek, karşılığında da askeri üssün kurulmasında bu kurumun 

yeteneklerinden faydalanılabilecektir. 
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gözetilerek arazinin nihai değerine karar verilmesi zorunlu olmaktadır. Taşınmaz 

Geliştirme Uzmanlarınca arazinin bulunduğu il ve ilçenin ekonomik gelişme düzeyi, 

mevcut koşullarda arazi talebi ve benzer arazilerin satış değerleri, gölge proje tasarımı 

ve geliştirme analizi birçok yaklaşım kullanılanılarak gelir, maliyet ve piyasa 

değerlerine dayalı yöntemlerin karması olarak nihai değer konusunda tahmin yapılır. 

Değerleme sürecinde taşınmazın cinsi (arazi ve arsa gibi), taşınmazın konumu, alanı, 

fiili kullanım durumu, mevcut ve geleceğe yönelik gelişme eğilimleri, arazi vasfındaki 

taşınmazların sulanma durumu, tarıma uygunluğu, su kaynağının varlığı ve yeterliliği, 

işleme ve kullanma kolaylığı, içerisinde bina, tesis, ağaç bulundurup bulundurmadığı, 

doğal afetlere uğrama sıklığı ve zeminin toprak yapısı gibi birçok ölçüt dikkate 

alınmaktadır. 

 

Uygulamada özel değerleme şirketlerin MSB adına yaptıkları taşınmaz değerleme 

çalışmalarına karşın, askeri amaçlı kullanılan ve ihtiyaç fazlası olan arazilere talip olan 

kamu kurumları da isterlerse kendileri de değerleme hizmeti almakta ve iki taraf 

arasında ortak bir paydada anlaşma imkânı aranmaktadır. Ancak uygulamada genellikle 

taşınmaz değeri konusunda uzlaşma sağlamada sıklıkla sorun ile karşılaşılmakta ve 

hatta birçok kurum aldığı değerleme raporlarını Ankara Üniversitesi Taşınmaz 

Geliştirme Anabilim Dalı’na göndererek hangisinin kabul edilebilir olduğu ve iki rapor 

da kabul edilebilir değilse, taşınmazın değerinin ne olması gerektiği konusunda görüş ve 

değerlendirme raporu almaktadır. Devire konu taşınmazın değeri konusunda uzlaşma 

sağlanması sonucunda mutabakata varılmakta ve protokoller imzalanmaktadır
21

. 

 

MSB arazilerinin değerlerinin tespit edilmesi adına bir örnek verilmesinin faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir. Örnek olaral İstanbul Dördüncü Levent’te yer alan Safir 

AVM binası yaklaşık 11 bin m
2
 arazi üzerine inşa edilmiştir. Bu arsanın inşaata 

başlamadan önceki değeri yaklaşık 400 milyon TL olarak kıymetlendirilmiştir. MSB 

                                                      

 

21
 Zeytinburnu/İstanbul’da bulunan eski lojmanlar bölgesi için TOKİ ile MSB arasında bu yapılmıştır. Bu 

bölgedeki arazi ve üzerindeki 545 eski lojman dairesine yaklaşık 330 milyon TL değer biçilmiştir. TOKİ 

ve MSB arasında yapılan protokole göre TOKİ, 330 milyon TL değerindeki bu gayrimenkule karşı 

Başakşehir’de istenilen 545 adet lojman dairesi yapmayı ve artan parayı farklı yerlerde yapacağı yapılarla 

karşılamayı taahhüt etmiştir. 
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Türkiye’nin birçok yerinde değerli arazilere sahiptir
22

.  

 

Yukarıda kısaca kışla arazilerinin değerleri konusu ele alınmıştır. Son olarak yapılacak 

üs bölgesinde kurulacak olan yapıların maliyetinin ne kadar olabileceği hakkında fikir 

edinebilmek ve bir karşılaştırma yapılabilmesi için gündemde olan bir proje ve yurt 

dışındaki bir üs hakkında bilgi verilecektir.  

 

Güvercinlik’te bulunan Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın bazı sebeplerle 

bulunduğu yerden taşınmasına ve bununla ilgili yeni yerin de Isparta olmasına karar 

verilmiştir. Isparta Süleyman Demirel Havaalanı arazisinin bir bölümünü kullanacak 

olan Kara Havacılık Okulu bina, tesis ve havaalanlarının toplam proje maliyeti 150 

milyon TL olarak sonuçlanmıştır. Yeniden inşa edilecek bu kışlanın bünyesinde genel 

olarak ana meydan, ara pist, helikopter park alanları, emergency pisti, hover pisti, 

karargâh ve dershane binaları, sosyal tesisler, misafirhaneler, nizamiye, emniyet 

tesisleri, hangar, kule ve Meydan Hrk.Tb. tesisleri yer almaktadır. 

Örnekte görüldüğü üzere proje kapsamında yapılacak bir kışlanın maliyeti hakkında 

kaba da olsa bir fikir edinilebilecektir. Sade bir karşılaştırmayla golf sahasının yaklaşık 

5 milyar gelir ile el değiştirmesi sonucu, yaklaşık 34 adet 150 milyon değerinde Kara 

Havacılık Okulu Projesi yaptırılabilecektir. 

 

Karşılaştırma açısından dikkate değer bir örnek ise yurt dışındaki bir üsten verilecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas Eyaletinde San Antonio Müşterek Üssü 

bulunmaktadır. Bu müşterek üs, Kara Kuvvetlerine ait Sam Houston, Hava 

Kuvvetleri’ne ait Randolph ve Lackland Hava Üslerinin birleşiminden oluşmaktadır. 

Bölgesel olarak aralarında küçük mesafeler olsa dahi ihtiyaçları merkezi olarak 

karşılanmakta ve merkezdeki üs komutanı tarafından idare edilmektedir.  

 

Üs bünyesinde Kara Kuvvetleri bağlısı Muhabere Tugayı, Acemi Tugayı, Askeri 

İstihbarat Tugayı, İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, Bölgesel Hazırlık Durumundaki 

                                                      

 

22
 Harp Akademilerinde büyüklüğü 140 bin m

2
 olan eski golf sahasına sahiptir. Bu yanı başımızdaki 

kıymetli arazi Safir AVM arazisini yaklaşık 13 katı büyüklüğünde ve gerçekçi bir karşılaştırma 

yapamasak da kabaca değeri yaklaşık 5 milyar TL değerindedir. 



 75 

Gruplar, Frekans Yönetim Merkezi, İstihkâm Kolordusu, Sağlık Komutanlığı, Diş 

Komutanlığı, Sağlık Merkezi ve Okulu, Askeri Sağlık Merkezi, Sağlık Eğitim ve 

Araştırma Kampüsü, Veteriner Komutanlığı, Kriminal Araştırma Komutanlığı gibi; 

Hava Kuvvetleri bağlısı Uçuş Eğitim Filoları, Uçuş Filoları, Numaralı Hava Kuvveti, 

Eğitim Filosu, Harp Filosu, Sağlık Grubu, Acemi Grubu, Uçuş Test Merkezi, Hava 

Ulaştırma Filosu, Kontrol Ajansı, Güvenlik Kuvvetleri, Hava Devriye Grubu gibi 

birlikler ve üniteler yer almaktadır. Bunlara ilaveten Deniz Kuvvetleri, Marine 

Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın bazı ofis ve merkezleri de yer almaktadır. 

Oldukça kalabalık bulunan bu müşterek üste daimi olarak 80 bin personel görev 

yapmaktadır. Üs bünyesinde öğrenim gören askeri öğrenciler, asker emeklileri, aileler 

ve bazı sivillerle birlikte 250.000’e yakın personel üs hizmetlerinden faydalanmaktadır.  

 

Üssün bir yıllık bütçesi 700 milyon dolarken, üs bünyesinde kurulu olan bina, tesis ve 

yapıların mali değeri ise 10,9 milyar dolar civarındadır. Belirtilen özellikleri ile ABD 

Savunma Bakanlığı’nın en geniş üssü niteliğinde olan San Antonio Müşterek Üssü eşsiz 

ve farklı nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır. 

 

Gerek öngörülen askeri üslere taşınacak birliklerin mevcut arazilerinin, gerekse ülkenin 

farklı yerlerindeki herhangi bir arazinin parasal değeri karşılığında, TOKİ ile yapılacak 

protokollerle ihtiyaç duyulan arazi, bina ve tesislerin yaptırılabileceği 

değerlendirilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki eldeki bir varlığın değeri alıcısının 

ona verdiği değer kadardır. 

 

TOKİ veya başka bir kurum/kuruluşun taşınmazlara ilgi göstermesi ve karşılığında 

askeri üs projesi için de yükleniciliği kabul etmesi gerekir. Nihayetinde böyle büyük bir 

projenin uygulamaya yönelik karar verilmesi ve başlatılabilmesi için siyasi iradenin de 

onayına ihtiyaç duyulacaktır.  

 

3.3.16 Askeri üslerin bir arada konuşlanmasında ortaya çıkabilecek sorunlar 

 

Konuşlanmaya yönelik sorunlar olarak değerlendirilen konular aşağıdaki alt maddelerde 

ifade edilmiştir: 
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•  Kent yaşamından uzaklaşılması dolayısı ile halk ile bütünleşme olumsuz etkilenebilir. 

•  Kurulum aşamasında yüksek maliyet gerektirebilir. 

• Mevcut durumda boşaltılacak olan garnizonların bulunduğu bölgeler ekonomik açıdan 

olumsuz etkilenebilir. 

• Sivilleştirme kapsamında hedeflenen hizmetleri sağlayacak nitelikte ve yeterlilikte 

yüklenici firma bulunamayabilir. 

•  Personel eşlerinin tayinlerinde bölgede yeterli iş/görev imkânı bulunamayabilir. 

• Üs içerisinde sivil unsurların fazla olması istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

konusunda zafiyete neden olabilir. 

• Yerinden temin ile işletilecek kantinlerin sözleşme şartlarının iyi belirlenememesi 

durumunda, hizmetin aksaması durumunda personel mağdur olabilir. 

•  Alanlarında uzmanlaşmış firmalar ile ihale yapılarak hizmet alımının mahzurları 

olarak; 

- Tesisleri için güvenlik hizmeti maliyetlere ilave bir girdi olarak yansıyacaktır. Bu 

hizmetin hâlihazır seviyede yapılması için kadroları tesislerin büyüklüğüne göre 

belirlenecek büyüklükte emniyet unsurlarının bulundurulmasına ihtiyaç duyulabileceği, 

- Anlaşma yapılan firmanın hizmetinden memnun kalınmaması durumunda ihalenin 

iptal edilmesi ve başka bir firma ile anlaşılması zaman alacağından hizmetlerde 

aksamalara neden olabileceği, 

- Yapılan anlaşmada boşluklar olması durumunda anlaşılan firma bu durumundan 

faydalanarak hizmetlerin kalitesini düşürebileceği, 

- Türkiye genelinde birçok bölgede askeri birliklerin olduğu değerlendirildiğinde her 

bölge için söz konusu uygulamanın gerçekleşmesinin mümkün olmayabileceği, 

- Söz konusu hizmetleri sağlayacak derecede büyük firma bulunması ve ihalenin 

Türkiye genelinde yapılmasının oldukça zor olduğu, 

- Bölgesel seviyede ihale yapıldığında ise kalkınma seviyesi düşük olan bölgelerde 

uygun firma bulunmasının mümkün olmayacağı kıymetlendirilmektedir. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçlarına göre askeri üs modeli, bütün unsurları ile ele alındığında, mevcut 

durumdaki yapılanmaya göre önemli kazanımlar sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Özellikle askeri üs modeli ile tüm birliklerin kendi görev alanlarına yönelik faaliyetleri 

icra ederken, görevi olumsuz etkileyen idari ve lojistik faaliyetlerin hizmet alımı ve dış 

kaynak kullanımı suretiyle yerine getirilmesiyle birliklerin asli yeteneklere (görevlere) 

odaklanmasının sağlanacağı aşikârdır. Muharebe ve Muharebe Destek Birliklerinin; 

lojistik faaliyetler, kışla ve garnizon hizmetleri gibi faaliyetlerden muaf tutularak 

tamamen eğitime ve muharebe hazırlığına yönelmelerinin birliklerin muharebeye 

hazırlık seviyesini ve disiplin seviyesini artıracağı düşünülmektedir.  

 

Lojistik faaliyetlerin ve diğer hizmetlerin de lojistik birlikler ve konusunda uzman sivil 

firmalar tarafından icra edilmesi, hem lojistik faaliyetler ile diğer hizmetlerdeki kaliteyi 

artıracağı hem de emek, para, malzeme, insan gibi kaynaklarda ciddi tasarruflar 

sağlanacağı değerlendirilmektedir. Eğitimde müştereklik, uygun arazi ve yüksek 

teknolojiye sahip dershane ve simülasyon ortamları oluşturularak, birliklerin daima 

muharebeye hazır bulundurulmasının mümkün olacağı kıymetlendirilmektedir.  

 

Kurulum aşamasında yüksek maliyet gerektiren bu yapılanma, uzun vadede hizmetlerin 

yetenek havuzu olarak değerlendirilmesi, tüm hizmetlerin üs içerisinden sağlanması, 

ulaştırma faaliyetlerinin azaltılması ile personel ve toplam maliyetlerde tasarruf 

edileceği açıktır. Taslak şekli ekte sunulan (ek-8; kentsel strateji 2011) ve metin içinde 

ayrıntılı olarak izah edilen örnek kışla tasarım modelindeki, müşterek lojistik teşkilat 

yapısını da gerekli kılacağı, sadece müşterek kaynakların envanter yönetimi, müşterek 

akaryakıt dağıtımı, müşterek ulaştırma hizmetlerinin bile milyon dolarlar seviyesinde 

tasarruf sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Yüksek teknolojiye sahip araç ve silah sistemlerinin, mühimmatın ve teçhizatın daha 

uygun ve emniyetli şartlarda depolanması, daha etkin olarak idame ve bakımlarının 

yapılmasının, söz konusu malzemelerin kullanım ömürlerini uzatarak kaynak tasarrufu 

sağlanması ve aynı malzemelerin muharebeye hazır bulundurulma oranının 
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yükseltilmesi mümkün olacaktır. Bütün askeri, sivil personel ve aileleri için uygun 

çalışma ve yaşam koşulları oluşturularak moral ve motivasyonun artırılacağı ve yüksek 

güvenlikli üs ve yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlanacağı sonucuna varılmıştır.  

 

Birliklerin büyük üslerde toplanması ile personelin atanacağı garnizon sayılarının 

azaltılacağı, böylece personelin meslek hayatı süresince atama sayısının azalacağı ve 

aynı garnizonda daha uzun süre görev yapacağı, bu durumun personel ve ailelerini 

olumlu yönde etkileyeceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

İnceleme sonuçlarına göre geliştirilen öneriler; uygulama için gerekli olan süre dikkate 

alınarak aşağıda kısa vadeli teklifler ve orta ve uzun vadeli yaklaşımlar olarak iki grup 

halinde sunulmuştur:  

 

Kısa vadede yapılması gereken başlıca çalışma ve yaklaşımlar aşağıdaki gibi 

olabilir: 

 

 Kaynaklardaki daralma nedeniyle mevcut yeteneklerin azaltılması söz konusu 

olduğunda birliklerin taşınması yerine lağvedilmesi yoluna gidilmelidir. 

 

 Lağvedilecek birliklerin malzemelerinin ise mevcut kışlalarda geçici olarak 

depolanmasının, bakım ve idamesi için çekirdek birlikler, depo bakım birlikleri ya da 

seyyar ekipler görevlendirilmesinin, anket uygulaması neticesinde ortaya çıkan ekteki 

(Ek-7) ihtiyaç fazlası kışlaların ise bedeli mukabil devredilmesi sağlanmalıdır.   

 

Uzun vadede yapılması gereken başlıca çalışma ve yaklaşımlar da aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

 TSK’ya ait vizyon ve yeni konseptler ile geleceğe yönelik tehdit algılamaları 

kapsamında ortaya konulacak yeni kuvvet yapısının ihtiyaçlarını karşılayacağı 

değerlendirilen ekte verilen (Ek-8) örnek kışla tasarım modeli kapsamında sunulan 

askeri üs yapılanmasına geçilmelidir.  
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 Askeri üs yapılanması içerisinde eğitim ihtiyacını karşılayacak miktarda araç ve 

sistemlerin birliklerin kullanımına sunulmasının, kalan araç ve sistemlerin uygun 

depolama şartları ile harbe hazır bulundurulmasının sağlanmalıdır.  

 

 Öngörülen üslerin tahmini yerlerinin belirlenmesi için, askeri üslerin özelliklerine 

yönelik istenen verilerin değerlendirileceği bilimsel karar destek sistemlerinin 

kullanılmalıdır.  

 

 Yeniden yapılanmaya geçilebilmesi için mevcut durumda kuvvetlere bağlı bulunan 

lojistik teşkilat yapılarının birleştirilerek müşterek lojistik teşkilat yapısına geçilmelidir.  

 

 Hedeflenen müşterek yapıya ulaşmak amacıyla bu faaliyetin Genelkurmay Başkanlığı, 

Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıkların yetkili unsurları ile birlikte 

yürütülmelidir.  

 

Sonuç olarak, hâlihazır durumdaki kuvvetlerin yapılanma ve konuşlanması ile 

karşılaştırıldığında devlet ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilen 

böyle bir projenin uygulanması halinde; başlangıç maliyetinin nispeten yüksek olması 

ve mevcut MSB bütçesi ile gerçekleştirilemeyeceği dikkate alınarak alternatif 

modellerin geliştirilmesi ve fon yaratma konularında detaylı çalışmaların yapılmasına 

gereksinim bulunmaktadır. Bir ön çalışma niteliğindeki bu tezde ileri sürülen hususların 

bir bütün olarak ulusal proje dâhilinde ele alınması ve olgunlaştırılmasını müteakip 

karar organlarına sunulması ve uygulama sürecine geçilmesinde genel toplum 

menfaatinin olduğu açıktır.  
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EK 1 ŞEKİL 1 KIŞLALARIN ASKERİ DEĞER CETVELİ 

Kışlaların Askeri Değer Kriterleri

(Kriterler/65 Kriter)

* Taktik Alan Hava Sahası

- Hava Sahası

- Büyük Tatbikat Eğitim Alanları

- Küçük Tatbikat Eğitim Alanları

* Ateş İmkanları ve Etki Alanları

- Görerek Atış İmkanları

- Görmeyerek Atış İmkanları

* Kurumsal Öğretimi Destekleyebilme

- Uygulamalı Eğt./Öğr.Tesisleri

- Genel Eğt./Öğr.Tesisleri

* TBE/SBE Tesisleri

* Stok ve Depolama Kapasitesi

* Bakım İmkanları

* Mühimmat Depolama Kapasitesi

* Diğer Kışlalara Olan Mesafesi

* En Yakın Bakım Mrk.ne Mesafesi

* En Yakın İkmal Mrk.ne Mesafesi

* En Yakın Ana Bakım Mrk.ne Mesafesi

* Altyapı İmkanları

* Hizmet Alım İmkanları

* Kışla Arazisinin Büyüklüğü

* İnşa Edilebilir Alan

* Kritik Tesislere Yakınlık

* Şehir genişlemesi

* Büyüyebilme İmkanı

* Kaynaklar (Su, Doğalgaz vb.)

* Kuvvet Kaydırma ve Ulaştırma Altyapısı

- Kuvvet Sevki

- Malzeme Sevki

- Havaalanlarına Yakınlık

- Demiryollarına Yakınlık

- Karayolları İmkanı

- Denizyollarına Yakınlık

- Uçak Pisti Varlığı

* MEBS ve K/K İmkanları

- MEBS İmkanları

- Komuta Kontrol İmkanları

* İşgal Durumu

* Şahıs Arazisi

* Kamu Arazisi

* İnşaat Maliyet Faktörleri

* Kışla İşletme Maliyeti

* Binaların Durumu

* Kışlanın Değeri

* Mahalli İmkanlar

* Spor Tesisleri

* Okul İmkanları

* İş İmkanları

* Sağlık İmkanları

* Sosyal Tesisler

* Şehir Merkezine Mesafesi

* Bölgenin Ekonomik Durumu

* Toprağın Dayanıklılığı

* Bitki Örtüsü

* Arazi Eğimi

* İklim Durumu

* Gürültü Seviyesi

* Yüksek enerji nakil hatlarının ve baz istasyonlarının varlığı

* Emniyet

- Kışla Emniyet Sistemi

- Doğal Afet Riski (Deprem, Sel, Çığ)

- Mrk.K.lığının Kışla İçinde Olması

* Beka

- Hv.Svn.

- KBRN

Eğitim,

Tatbikat ve Atışı 

Destekleme

Modüler 

Esnek 

Yapı

Harekatı

Destekleyebilme

Lojistiği 

Destekleyebilme

Sosyal

İmkanlar

Maliyet

Çevresel 

Faktörler

Emniyet

ve

Beka

Yetenekler
Hukukilik

 

8
3
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EK 1 ÇİZELGE 1  KIŞLALARIN ASKERİ DEĞER CETVELİ 
SIRA 

NU. 

ANA 

KRİTER 
ÜST KRİTER 

 ARA 

KRİTER 
ALT KRİTER Değer 

1 

Eğitim/Tat

bikat ve 

Atışı 

Destekleye

bilme 

Taktik Alan 

Büyük 

Tatbikat/Eğiti

m Alanları 

Toplam Büyük Tatbikat/Eğitim Alanı 0,07240 

2 
Bitişik (Tek Parça Halinde) En Büyük Tatbikat/Eğitim Alanı 0,02413 

3 KüçükTatbikat/Eğitim Alanları 0,03797 

4 

Ateş İmkanları 

ve Etki Alanları 

Görerek Atış 

İmkanları 

Toplam Görerek Atış Alanı Büyüklüğü 0,01929 

5 Görerek Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli Silah Sistemi ve Menzili 0,01929 

6 Görmeyerek 

Atış İmkanları 

Toplam GörmeyerekAtış Alanı Büyüklüğü 0,00940 

7 Görmeyerek Atış Yapılabilecek En Büyük Çaplı / En Uzun Menzilli Silah Sistemi ve Menzili 0,00940 

8 Kurumsal 

Öğretimi 

Destekleyebilme 

Uygulamalı Eğt/Öğr.Tesisleri 0,01056 

9 Genel Eğt./Öğr.Tesisleri 
0,00264 

10 TBE/SBE TBE/SBE Tesisleri 0,00422 

11 

Lojistiği Destekleyebilme 

Stok ve Depolama Kapasitesi 0,00330 

12 Bakım 

İmkanları 

Kademe / Servis Binası Aynı Anda Bakım Yapılabilecek Araç Sayısı 0,00101 

13 Garaj Durumu 0,00101 

14 Mühimmat Depolama Kapasitesi 0,00512 

15 En Yakın Bakım Merkezine Mesafesi 0,00881 

16 En Yakın İkmal Merkezine Mesafesi 0,00753 

17 En Yakın Ana Bakım Merkezine Mesafesi 0,00622 

18 Hizmet Alım 

İmkanları 

İşyeri Sayısı 0,00297 

19 İl/ilçe Nüfusu 0,00297 

20 

Altyapı 

İmkanları 

Kanalizasyon Şebekesi 0,00055 

21 Su Şebekesi  0,00055 

22 Isınma Sistemi  0,00055 

23 Elektrik Şebekesi  0,00055 

24 Yol Durumu(Asfalt, Stabilize vb.) 0,00055 

25 Doğalgaz 0,00055 

26 Arıtma 0,00055 

27 

Modüler Esnek Yapı 

Kışla Arazisinin Büyüklüğü 0,44603 

28 İnşa Edilebilir Alan 0,06341 

29 Kritik Tesislere Yakınlık 0,00726 

30 
Büyüyebilme 

İmkanı 
Kışlanın Bitişiğindeki Hazine Arazisi Büyüklüğü 

0,02970 

31 Kaynaklar (Su, Doğalgaz vb.) 0,01168 

32 

Harekatı 

Destekleye

bilme 

Kuvvet 

Kaydırma ve 

Ulaştırma 

Yönetimi 

Plan Görev Yerine Yakınlığı 0,02677 

33 Muharebe Hizmet Desteğinin Plan Görev Yerine Ulaşma Süresi 0,02045 

34 Havaalanların

a Yakınlık 

Havaalanı Sayısı 0,00715 

35 En Yakın Havaalanı Mesafesi 0,00715 

36 Demiryollarına Yakınlık 0,01675 

37 Karayolları 

İmkânı 

Anayola Mesafe 0,01258 

38 Anayol Şerit Sayısı 0,01258 

39 Deniz 

Yollarına 

Yakınlık 

Liman Sayısı 0,00703 

40 En Yakın Liman Mesafesi 
0,00703 

41 Uçak Pisti 

Varlığı 

Kışla içindeki Uçak Pisti Sayısı 0,00836 

42 Kışla içindeki Uçak Pisti Uzunluğu 0,00836 

43 
MEBS 

İmkanları 
MEBS İmkanları 

0,00449 

44 
Emniyet 

Kışla Emniyet Sistemi 0,00169 

45 Deprem Riski 0,00509 

46 

Maliyet 

İnşaat Maliyet Faktörleri 0,00059 

47 
Binaların 

Durumu Binaların Ortalama Yaşı 0,00042 

48 Kışlanın m2 Değeri 0,00043 

49 

Sosyal İmkanlar 

Mahalli İmkanlar 0,00178 

50 Spor Tesisleri 0,00158 

51 Okul İmkanları 0,00342 

52 
İş İmkanları 

İşsizlik Oranı 0,00079 

53 İşveren Sayısı 0,00079 

54 Sağlık İmkanları 0,00382 

55 Sosyal Tesisler 0,00193 

56 Şehir Merkezine Mesafesi 0,00160 

57 Bölgenin Ekonomik Durumu 0,00150 

58 

Çevresel Faktörler 

Bitki Örtüsü 0,00058 

59 Arazi Eğimi 0,00060 

60 İklim Durumu 0,00073 

61 Yüksek enerji nakil hatlarının ve baz istasyonlarının varlığı 0,00041 

62 

Hukukilik 

İşgal Durumu 0,00917 

63 Şahıs Arazisi 0,00917 

64 Kamu Arazisi 0,00013 

65 Beka Hava Savunma 0,00243 

AÇIKLAMA 

1. Bu Kriter Cetveli Tug.K.ları, Tug.K.Yrdc.ları ve A.K.ları tarafından doldurulacaktır. 

2. Puan sütununa birinci maddede belirtilen personel tarafından, kendi tecrübe, bilgi birikimi ve değerlendirmelerine, genel olarak bir 

kışlanın (kendi kışlaları ile ilgili değil) askeri değeri açısından önemine göre her bir kritere (58 adet) 0-100 arasında puan verilecektir. 

3. Puanlamada kriterler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. 
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EK 2 ANKET 1 PUAN CETVELİ 
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EK 3 ANKET 2 ANA KRİTER KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 
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EK 4 ANKET 3 ALT KRİTER KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 
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EK 5 KAPASİTE ANALİZİ 
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EK 6 TOPSIS METODUNA GÖRE ÖRNEK UYGULAMA 

 

PİLOT UYGULAMA  A OR. B. K.LIĞI KIŞLALARI 

S.Nu. Kışla Adı Bağlı Olduğu Birlik İlçe/İl Kışla Büyüklüğü Askeri Değer 

1  …1’inci…. Kışla  **************K.lığı                   G/Ç 22.108.909 0,92888 

2 ….2’nci…..Kışla  **************K.lığı                   B/T 10.679.390 0,48179 

3 …3’üncü…Kışla  **************K.lığı                   K/E 2.352.933 0,13795 

4 …4’üncü…Kışla  **************K.lığı                   G/Ç 2.329.653 0,12337 

5 …5’inci…. Kışla  **************K.lığı                   H/T 2.058.000 0,10828 

6 …6’ncı.…. Kışla  **************K.lığı                    M/T 1.275.493 0,09680 

7 …7’nci.…. Kışla  **************K.lığı                    K/E 1.230.560 0,07969 

8 …8’inci…. Kışla  **************K.lığı  M/T 1.211.000 0,07709 

9 …9’uncu…Kışla  **************K.lığı K/E  922.584 0,07385 

10 …10’uncu..Kışla  **************K.lığı G/Ç 1.357.079 0,07162 

11 …11’inci… Kışla  **************K.lığı G/Ç 442.150 0,05569 

12 …12’nci…. Kışla  **************K.lığı  M/T 510.465 0,05334 

13 …13’üncü..Kışla  **************K.lığı  U/E 560.802 0,05258 

14 …14’üncü..Kışla  **************K.lığı K/E 459.138 0,05161 

15 …15’inci… Kışla  **************K.lığı K/E 273.600 0,04934 

16 …16’ıncı... Kışla  **************K.lığı B/Ç 52.483 0,04699 

17 …17’nci…. Kışla  **************K.lığı G/Ç 102.671 0,04116 

18 …18’inci… Kışla  **************K.lığı G/Ç 10.855 0,03982 

8
9
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EK 7   ÇİZELGE 1 TOPSIS METODUNA GÖRE ELDE EDİLEN DEĞERLER 

 

 

                                                              

9
0
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EK 7   ÇİZELGE 2 TOPSIS METODUNA GÖRE ELDE EDİLEN DEĞERLER 

  

Birlik 

EK 2 

Kışlaların 

Askeri Değer 

Cetveli 

EK 2  

Puan Cetveli 

EK  3   

Ana Kriter 

Karşılaştırma 

Cetveli 

EK 4  

 Alt Kriter 

Karşılaştırma 

Cetveli 

EK 5 

Kapasite 

Analizi 

ORTALAMA 

A. K.lığı % 90,70 % 74,42 % 76,74 % 76,74 % 93,02 % 83,33 

B. K.lığı % 9,09 % 54,55 % 54,55 % 54,55 % 9,09 % 36,36 

C. K.lığı % 0 % 75 % 75 % 75 % 0 % 45 

D. K.lığı % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 

E.K.lığı % 54,55 % 69,70 % 69,70 % 69,70 % 54,55 % 63,64 

K. K.lık % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

Ko. K.lık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 

L. K.lık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 

TOPLAM % 42,86 % 65,71 % 68,57 % 68,57 % 52,14 % 59,57 

 

  

9
1
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EK 7   ÇİZELGE 3 TOPSIS METODUNA GÖRE ELDE EDİLEN DEĞERLER 

 

S.Nu. Kışla Adı Bağlı Olduğu Birlik İlçe/İl 
Kışla 

Büyüklüğü 
Askeri Değer 

1  …1’inci…. Kışla  **************K.lığı                   G/Ç 22.108.909 0,92888 

2 ….2’nci…..Kışla  **************K.lığı                   B/T 10.679.390 0,48179 

3 …3’üncü…Kışla  **************K.lığı                   K/E 2.352.933 0,13795 

4 …4’üncü…Kışla  **************K.lığı                   G/Ç 2.329.653 0,12337 

5 …5’inci…. Kışla  **************K.lığı                   H/T 2.058.000 0,10828 

6 …6’ncı.…. Kışla  **************K.lığı                    M/T 1.275.493 0,09680 

7 …7’nci.…. Kışla  **************K.lığı                    K/E 1.230.560 0,07969 

8 …8’inci…. Kışla  **************K.lığı  M/T 1.211.000 0,07709 

9 …9’uncu…Kışla  **************K.lığı K/E  922.584 0,07385 

10 …10’uncu..Kışla  **************K.lığı G/Ç 1.357.079 0,07162 

11 …11’inci… Kışla  **************K.lığı G/Ç 442.150 0,05569 

12 …12’nci…. Kışla  **************K.lığı M/T 510.465 0,05334 

13 …13’üncü..Kışla  **************K.lığı  U/E 560.802 0,05258 

14 …14’üncü..Kışla  **************K.lığı K/E 459.138 0,05161 

15 …15’inci… Kışla  **************K.lığı K/E 273.600 0,04934 

16 …16’ıncı... Kışla  **************K.lığı B/Ç 52.483 0,04699 

17 …17’nci…. Kışla  **************K.lığı G/Ç 102.671 0,04116 

18 …18’inci… Kışla  **************K.lığı G/Ç 10.855 0,03982 

19 …19’uncu. Kışla  **************K.lığı G/Ç 45.250 0,03711 

9
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EK 8 ÖRNEK KIŞLA TASARIM MODELİ 

   

9
3
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