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Güvenlik ve savunma alanlarında büyük değişimlerin yaşandığı 21. yüzyılda, yeni açılımlar ve işbirliklerinin
yanı sıra çeşitli krizler ve değişimlerle de küresel güvenlik ortamı genel bir düzensizlik ve istikrarsızlık
içinde bulunmaktadır. Dış müdahaleler ve uluslararası güç mücadeleleri kapsam değiştirirken, dünyanın
kolektif düzenleyici güçleri etkilerini yitirmeye başlamaktadır. Yeni dönem çok kutupluluğa doğru
evrilmekte ve uluslararası ortam gittikçe daha kaotik bir hâl almaktadır.
21. yüzyıla çok önemli iç ve dış güvenlik sorunlarıyla giren, ancak soğuk savaş döneminin politik
alışkanlıklarını sürdürerek giren Türkiye, yavaş yavaş yeni dönemin gerektirdiği savunma ve güvenlik
stratejilerine yönelmektedir. Artık, “teknolojide liderlik, askerî ve ekonomik büyüklük, yumuşak güç ve
uluslararası iletişim ağlarını kontrol etmek” olarak tanımlanabilecek yeni ulusal güç; coğrafya, nüfus,
doğal kaynaklar, politika, ekonomi, silahlı kuvvetler, psikososyal unsurlar, teknoloji ve bilimsel
kapasitelerin bir araya gelmesi ile oluşan genel bir yetenek olarak görülmektedir.
Çok sayıda devletin güvenlik konsepti “savunmayı öngören ve tehditlere dayalı” stratejik düşünceden,
“güvenliğe ve risklere dayalı” stratejik düşünceye dönüşmüştür. Özellikle sınır tanımayan terörizm, siber
saldırılar ve kıtalararası balistik füze tehdidi, ülke güvenliğinin sağlanmasında, coğrafi sınırlara bağlı
olmayan stratejik güvenlik anlayışını zorunlu hâle getirmiştir. Öte yandan ülkeler için siyasi, ekonomik,
kültürel ve teknolojik büyümenin daha da önem kazanmasıyla, güvenliğin sadece askerî güçle sağlanması
artık çok daha zordur. Bu nedenle, devletler ve NATO gibi çok uluslu güvenlik kuruluşları, askerî ve sivil
yeteneklerin birlikte kullanılmasını öngören arayışlara yönelmiştir.
Savunma ve güvenlik politikalarının temelini oluşturan ve ekonominin bir parçası olarak gelişen savunma
sanayii ürünlerinde yüksek performans ve kalitenin ön planda yer alması, en ileri teknolojilerin
kullanılması ve ar-ge faaliyetlerinin çok yoğun olması bu sektörün teknolojik bilgi üretim alanı olarak
gelişmesine neden olmaktadır. Savunma sanayiinde sağlanan teknolojik üstünlük, politik ve ekonomik
avantaj da sağlamaktadır. Dışa bağımlılığı asgari düzeye indirilmiş, kendi kaynaklarını optimum bir şekilde
kullanan, yüksek teknoloji ürünleri üretebilen savunma sanayii; güçlü bir ekonomi, barış, istikrar ve
güvenliğin de teminatı olmaktadır. Türkiye’nin 2023 - 2053 Savunma Sanayii Vizyonu; geliştirdiği
teknolojiler ile ürettiği silah, askerî araç-gereç ve mühimmatı büyük çapta ihraç eden ve bunu ciddi bir
ekonomik değere dönüştüren ülkelerden biri olmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecek için yaptığı projeksiyon ve vizyon çalışmalarında geleceğe yönelik temel
hedefin; “beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek, teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğüne sahip, her
ortam ve şartta görev yapabilen, personeli eğitimli bir ordu” olduğu görünmektedir. Azami ölçüde millî
sanayiye dayanan silah gücü ve dış unsurlara bağımlı olmadan harekât icra edebilecek kuvvet yapısı da
hedefler arasındadır.
Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılan bu çalışmalara göre öncelikli amaç; Türkiye’nin millî çıkarlarını
hudutların ötesinden itibaren koruyacak bir yapı oluşturulmasıdır. Bunun yolu hem hızlı ve etkin hareket
edebilen kara gücüne, hem açık denizlerde bayrak gösteren donanmaya, hem Türk hava sahasını her
türlü tehditten koruyabilecek filolara ve hava savunma sistemlerine sahip olmaktan geçmektedir. TSK
yeni dönemde savunma gücüyle olduğu kadar “caydırıcılık” faktörüyle de dış güvenlik tehditlerini henüz
oluşmadan etkisiz hâle getirmeyi hedeflemektedir.
TSK’nın yeni kapsamlı yaklaşımı farklı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini öngörmektedir.
Askerî, diplomatik ve ekonomik faaliyetlerin birbirini destekleyerek sinerji yaratacak şekilde eşgüdüm
içinde icra edilmesi öne çıkmaktadır.
Türkiye’nin “Uygun Büyüklükte Güç / Orta Ölçekli Küresel Güç” olarak bölgesel ve küresel çatışmalar ile
güç odaklanmaları konularında aktif - etkin yer alma isteği ve çabası bilinmektedir. Bu istek
doğrultusunda sistemin de yeniden yorumlanması gerekmektedir. Yeni güç hedefinde Türkiye’nin
güvenlik ve savunma alanlarında reform ve revizyona gitmesi gerektiği, özellikle yaşanan bazı somut
sorunların da ortaya çıkması ile genel kabul görmektedir. Dünya üzerinde daha önce farklı ülkelerin
yaşadığı benzer sorunların da ışığında, Türkiye’deki durumun özellikle eğitim süreçlerinde, kurumsal ikili
ilişkilerde ve alternatif iletişim kanalları ile kamuoyu yaratımında sorunlu olduğu tespit edilmektedir.
Bu çerçevede 2016 İstanbul Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Güvenlik ve Savunma
Reformu 2023-2053 Türkiye Vizyonu Çalıştayları; Türkiye’deki öngörülen reform sürecinde kilometre
taşları olan Genelkurmay Başkanlığının geliştirdiği TSK 2033 Projeksiyonu ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün öngördüğü vizyon ile TASAM’ın daha önce 2023 Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve 2053
olarak revize ettiği çalışmaların yanında reform süreçlerinin temel alanlarını da değerlendirmek üzere
ilgili otoritelerin katkısı ile gerçekleştirilecektir.
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