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ÖZET
Çevre ve güvenlik ilişkisi, 1990’lı yılların başından itibaren dile getirilse de, 2000’li yıllardan itibaren çevresel
güvenlik kavramı olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda yer edinmeye başlamıştır. Çevre sorunları ve
bunların toplumsal sonuçlarına karşı uluslararası alanda çatışmadan ziyade işbirliği yollarının aranması ile
birey için uygun çevre ve ekosistemi arzulayan bir çevresel güvenlik yaklaşımı geleceğin politik ve ekonomik
tartışmalarında yer alacağı genel bir kabuldur.
Çalışma literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında şu sonuçlara
ulaşılmıştır. Çevresel güvenlik yaklaşımı ile bu kavrama ilişkin önerilen ulusal ve uluslararası politikalar, askeri
unsurları iki açıdan etkilediği söylenebilir. Bunlardan ilki, çevresel güvenlik kapsamında takip edilen ulusal
politikalar içerisinde askeri unsurlara verilen roldür. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde orduların (ı) BM,
silahlı çatışma hukuku ve çevre hukuku bağlamında ulusal ve uluslararası mevzuata uygun kullanılması, (ıı)
ülkeler arasında barışa katkı bağlamında işbirlikleri gerçekleştirmeleri ve (ııı) son olarak da deprem, sel,
kasırga , kitlesel göç, kıtlıklar gibi çevre kaynaklı tehditlere karşı personel, teknoloji ve ekipmanlarla hazırlıklı
kılınmasıdır. İkincisi ise, orduların yaptığı her faaliyet içerisinde kirliliğin azaltılması, tasarruf tedbirlerin
artırılması ve çevre teknolojilerinin kullanılarak çevresel etkisinin azaltılmasıdır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, çevre ve güvenlik bağını kabul etmekle birlikte çevresel güvenlik kavramının
mevzuatında yer alması, çevrenin doğal ve toplumsal riskleri ile çevresel etkisinin azaltılmasında kurumun
bütüncül bir güvenlik yaklaşımına katkı sağlayabilir. Ayrıca çevre teknolojilerinin yoğun kullanımına yönelik
yasal ve idari kolaylıkların oluşmasıyla, kurumun tasarrufuna ve verimliliğine fayda sağlanacağı gibi, çevre
teknolojileri de askeri harekat ortamında önemli bir avantaja dönüşebilir.
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