
 

 



 

 

VİZYON BELGESİ 

6. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI (2020) 
“Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm; 

Asker, Polis, Jandarma, İstihbarat, Diplomasi ve Sosyo-ekonomi” 
 

( 05 - 06 Kasım 2020 | youtube.com/c/TasamOrg ) 

 

Küreselleşmenin hemen her alanda yol açmakta olduğu dönüşüm süreci içinde, tehdidin 

asimetrik ve çok boyutlu konuma ulaşması, tehdit algılamalarını çeşitlendirmiş, bu çeşitlenmeye 

bağlı olarak güvenlik paradigmaları değişmiş, “güvenlik” kavramının genişleme ve derinleşme 

süreci hızlanmıştır.  

 

Dünyanın büyük bir bölümünde güvenliğe karşı tehditler aslında başka bir ülkenin ordusundan 

ziyade; ekonomik çöküş, politik baskı, kıtlık, aşırı nüfus artışı, etnik ayrılıklar, savaş, iç çatışmalar, 

bölgesel ve ulusal anlaşmazlıklar, doğa ve çevrenin tahribatı, terörizm, örgütlü suç, devletlerin 

kendi halklarına yönelik şiddet eylemleri, salgın hastalıklar, insan ve tehlikeli madde kaçakçılığı, 

silah-uyuşturucu ticareti, kara para aklama, gelişmekte olan demokrasilerin piyasa istikrarlarını 

bozmaya yönelik büyük finans dolandırıcılığı gibi bir dizi sorundan kaynaklanmaktadır. Bu tip 

olgular, günümüzde devletleri eskiye oranla daha fazla tehdit etmekte ve daha fazla ulusal ve 

uluslararası düzeni etkilemektedir. 

 

2007-2008 küresel finans krizi, ABD’de 2011 yılında başlayan “Wall Street’i İşgal Et” eylemleri, 

Londra, Frankfurt ve Paris’teki öğrenci ve aktivist eylemleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı etkisi 

altına alan Arap İsyanları ve Orta Doğu, Sahra-altı Afrika ve Doğu Asya’daki insani krizler; hukuk 

ve siyaset, güvenlik ve özgürlükler, popülizm, çoğulculuk ve demokrasi tartışmalarını yeniden 

tetiklemiştir. Dinî, etnik, sınıfsal, ırksal ve azınlıklara ilişkin fay hatları, başta Batılı ülkelerde 

olmak üzere yeniden harekete geçmiş, çözülmeyen küresel krizlerden beslenen aşırı sağ ve aşırı 

sol akımlar Batılı ülkelerde statükoyu ciddi anlamda tehdit eder hâle gelmiştir.  

 

Küresel jeopolitik gelişmeler, “güvenlik’’ ve ‘’güç” kavramlarının yeni stratejik ortamdaki 

tanımlarını değiştirmiştir. Bu durum, savunma, güvenlik, diplomasi ve sosyo-ekonomi 

alanlarında faaliyet gösteren kurumlar ve paydaşlarının bu yeni konvansiyonel kavramları 

yeniden yorumlayarak re-organize olmalarını gerekli kılmaktadır.  

 

https://www.youtube.com/c/TasamOrg


 

 

“Endüstri 4,0 ve Dijital Dönüşüm” ile birlikte ulaşılacak yeni seviyede, insanların, nesnelerin ve 

sistemlerin birbiri ile bağlantısı yaygın ve etkin bir şekilde gerçekleşecektir. Bu altyapı sayesinde 

dinamik, gerçek-zamanlı optimize edilmiş, kendi kendine organize olabilen, tüm organizasyon 

geneline yayılmış ve organizasyonlar arası katma-değer zinciri ağları oluşabilecektir.  

 

Değişen ve gelişen teknolojinin etkisiyle günümüz dünyasında suç ve suçluluk kavramlarının da 

içeriği değişmektedir. Bu değişim ve gelişim, ülkeler arasındaki sınırları da zorlayan bir nitelik 

kazanarak terörizm, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı gibi suç 

tiplerinin faillerinin amaçlarına ulaşmalarında büyük kolaylık sağlamakta, bu durum devletlerin 

ve bireylerin güvenliğini daha büyük ölçekte tehdit etmektedir. Dolayısıyla günümüzdeki küresel 

dönemde, eskiye göre daha donanımlı olan bireyler ve küçük gruplar, büyük tehditler 

oluşturabilme yeteneğine sahip olmuşlardır.  

 

Günümüz harekât/yönetişim ortamında bilgi kaynaklarının çeşitliği ve toplanan verinin hacmi 

artmıştır. Yapay Zekâ tabanlı bilgi işlem teknolojileri sayesinde veriler çok kısa sürede 

işlenebilmekte, mantıksal sonuçlar elde edilebilmektedir. Gelişmiş bir ağ yapısı içerisinde Yapay 

Zekâ tabanlı algoritmalar; radarlardan, insansız hava araçlarından, hava erken ihbar 

uçaklarından uydulardan, elektronik tespit sistemlerinden, istihbari kaynaklardan ve sosyal 

medya gibi farklı ortamlardan alınan bilgileri çok kısa sürede işleyebilmekte, analiz ederek 

sonuca varabilmektedir. Yapay Zekâ tabanlı algoritmalar insanlardan daha kısa sürede ve az hata 

ile sonuca vardıkları için harekâtın temposu artarak savaş/mücadele, makine hızında 

ilerleyecektir. Daha önce yakın koordinasyon gerektiren karmaşık görevler, iletişim hâlindeki 

Yapay Zekâ algoritmaları ile karşılıklı müdahaleye neden olmadan yapılabilecektir. 

 

Yeni tip korona virüse dair ilk vakanın Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmasının ardından yaşanan 

gelişmeler sonucu Kovid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” (küresel salgın) 

olarak ilan edilmiş ve uluslararası arena beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kalmıştır.  

 

Küresel yönetişim teknoloji, ekonomi, askerî ve politik tehditler ile dengeleme süreçlerini takip 

ederken, Kovid-19 salgını tüm aktörleri hazır olmadıkları bir senaryo ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Uluslararası arenada can güvenliğinin sağlanması tüm dünya gündeminin birincil konusu hâline 

gelmiş, bunun yanı sıra ekonomi piyasaları, uluslararası ticaret, ülkeler arası ulaşım durma 

noktasına gelirken, birçok ulusal altyapı ve ekonominin yetersiz kaldığı görülmüştür.  

 



 

 

Korona virüsün yol açtığı bu küresel salgın, sağlık sistemlerini ikincil planda bırakan büyük güçler 

için ders niteliği taşımaktadır. Salgın sonrası için birçok aktörün ekonomik ve politik 

stratejisinin/altyapısının olmaması küresel bir krizin dayatacağı değişim ve dönüşümün habercisi 

durumundadır. Aynı zamanda devletler ve küresel yönetişim için gıda, su ve sağlık güvenliği en 

büyük öncelik ve işbirliği alanı hâline gelmiştir. 

 

Kovid-19 pandemisi güvenlik ve savunma dâhil üretim, tüketim, büyüme ve konvansiyonel güç 

standartlarının değişimi için kritik bir milattır. Ulusal ve uluslararası bağışıklık sisteminin yeniden 

yorumlanması ve stratejik dönüşüm için senaryo ve hazırlıklar en öncelikli farkındalık olmuştur. 

Bu bağlamda “Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşümü” her ülke için lokomotif 

öncelik hâline gelmiştir. 

 

Belirtilen değişim ve dönüşümler güvenlik kurumlarında her açıdan önemli bir paradigma 

değişimini gerekli kılmaktadır. Mevcut paradigmaya göre yapılanan güvenlik kurumları değişim 

ve dönüşümü çok boyutlu ve planlı stratejik bir bakış açısı ile, sosyo-ekonomik gelişmeleri ve 

bunun topluma yansımalarını da dikkate alarak hayata geçirmelidir.  

 

Her ekonomik sektörün güvenlikleştirilmesi, güvenlik/savunma sektörünün her boyutunun ise 

ekonomikleştirilmesi, birlikte yönetilmesi gereken temel paradigmalardır. Artık geleneksel 

hiyerarşiye dayalı organizasyonlar ve iş yapma biçimi yerine; esnek, modüler, dinamik, 

akışkan, ihtiyaç odaklı ve dijital dönüşümü tamamlamış güvenlik kurumlarının ne ve nasıl 

olacağı temel sorudur.  

 
Alt Temalar  
 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm; Yeni Paradigmalar 
 

Değişim Dinamikleri ve Regülasyon Yönetişimi | Kurumsal Altyapı 
 

Ulusal Kurumsal Güç Ekosistemleri ve Haritalandırılması 
 

Yeni Güvenlik Teknolojileri, Etik ve Hukuk 

 

Yeni Medya, Veri Ekosistemi ve Güvenlik 

 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin Askerî ve Kurumsal Yönetişimi 
Kara | Deniz | Hava | Uzay 
 



 

 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm 
Mülki İdare | Kolluk Kuvvetleri | Yerel Yönetimler    
 

Geleceğin Polisi ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin Akıllı Şehirleri ve Güvenlik Yönetişimi 
 

Geleceğin Jandarması ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin İstihbaratı ve Kurumsal Yönetişimi 
İç İstihbarat | Dış İstihbarat 
 

Geleceğin Diplomasisi ve Kurumsal Yönetişimi 
Kamu Diplomasisi | Sektörel Diplomasi | Kültür Diplomasisi 
 

Geleceğin Sosyo-Ekonomi Kurumları ve Güvenlik Yönetişimi 
Sosyolojik Yetenekler ve Odaklanma | Ekonomik Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm 
 

Çok Boyutlu Güvenlik Yönetişimi İçin Yeni Alanlar 
Siber Kültür | Gizli Açlık | Teknoloji Yönetimi 

 



 

 

EŞ- ETKİNLİKLER 
 

2. DENİZCİLİK VE DENİZ GÜVENLİĞİ FORUMU 2020 
“Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” 

 

Jeopolitik yönelişlerin oluşması ve jeostratejik avantajların sağlanmasında kilit rol denizlerdedir. 
Denizlere ulaşım, kara devletleri için doğal bir reflekstir. Immanuel WALLERSTEIN’ın jeokültür yaklaşımı 
baz alınırsa, bunun yolu devletin ve toplumun denizcileşmesinden geçmektedir. Üretebilmek için ham 
madde kaynaklarına ve ticareti büyütebilmek için dünya pazarlarına en maliyetsiz erişim çözümü; 
keşiflerin gerçekleşmeye başladığı 15. yüzyılda olduğu gibi, 21. yüzyılda da denizler ve su yollarıdır. Sahip 
oldukları coğrafya gereği denizlerle bağlantısı olan devletler, güçlerinin doruğuna, denizde güçlü oldukları 
dönemlerde çıkmışlardır. Bu kapsamda deniz üzerindeki hâkimiyet yarışından bahsedilecekse; ticaret 
üzerinde kontrol yeteneğinin artırılması vurgulanmalıdır.  
 

Küresel hegemonyanın denizler ve su yolları üzerindeki hâkimiyetten geldiği, uluslararası ilişkiler 
literatürünce tespit edilmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi ardından üretimin, ticaretin, lojistiğin ve 
pazarların gelişmesiyle, 19. yüzyılda İngiltere’nin, daha sonra 20. yüzyılda da Amerika Birleşik 
Devletleri’nin dünya ticaretinde kontrol sahibi olabilmelerini donanmalarına borçlu oldukları 
görülmektedir. Jeopolitik bir perspektiften incelendiğinde; küresel ve bölgesel güç mücadelelerinin, 
hidrokarbon kaynakları başta olmak üzere, enerji havzalarının ve dünya deniz ticaretine yön veren 
rotaların kontrolüne yönelik gerçekleşmekte olduğu görülmektedir. Bugün üretim için enerjinin 
değerinden bahsedilmekteyse, ticaret için de denizlerin öneminden aynı seviye bahsedilebilir. 
Uluslararası İlişkiler Profesörü Ken BOOTH’a göre devletler, üç ana amaca dair denizcilik ve deniz 
güçlerini geliştirmektedir. Bunlar; “eşya ve insan taşımacılığı”, “diplomatik amaçlar ve askerî unsurların 
karşı kıyıya çıkarılması” ve son olarak “deniz içindeki veya diplerindeki kaynakların kullanılabilmesi” 
olarak tanımlanmaktadır. 
 

21. yüzyıl başında, Deniz Ticaret Odası raporuna göre enerji piyasalarının ihtiyaç duyduğu ham petrolün 
yaklaşık %98’i, BM kaynaklarına göre ticari yüklerin %90’ı deniz yolları üzerinde taşınmaktadır. Deniz 
ulaştırması bugün dünya ekonomisine yaklaşık 300 milyar dolarlık katkı sağlamakta ve %30’u Akdeniz 
havzası rotaları üzerinde seyir etmektedir. Akdeniz yüzölçümünün dünya denizlerinin yaklaşık %1’i 
olduğu düşünülürse Doğu Akdeniz’in jeostratejik önemi ve Türkiye’nin yüz yüze geldiği uluslararası 
mücadelenin ölçüsü gözler önüne serilmektedir.  
 

Bir yarımada coğrafyasına, nadide nitelikler içeren ılımlı ve cömert denizlere, 200 civarı limana, 8333 
kilometre kıyı şeridine, önemli ulaştırma hatlarına sahip olan Türkiye’nin bugün karşılaştığı - Suriye’nin 
kuzeyindeki Akdeniz’e ulaşım için istikrarsızlaştırılan bölge ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları 
üzerinde gerçekleşen dış politika temelli - sorunların içeriğinde de deniz jeopolitiği yatmaktadır. Buna bir 
de ülke ekonomisi içindeki deniz kaynaklı ekonominin katkısının potansiyeline göre önemli ölçüde 
yetersiz kaldığı eklenirse Türkiye’nin denizcileşme uyanışında kararlı ve emin yürüyüşünün, kat etmesi 
gereken uzun bir yolu olduğu ortaya çıkmaktadır.  
 

Denizcilik alanlarının tamamını kapsayacak şekilde (donanmalar, deniz ticaret filoları, limanlar, 
tersaneler [gemi inşa sanayii ve gemilerde geçerli mühendislik dallarının tamamı], balıkçılık faaliyetleri, 
deniz dibi madenciliği [metalürji, jeoloji, oşinografi, hidrografi ve sismoloji dâhil], deniz turizmi, deniz 
hukuku, deniz eğitim-öğretim kurumları ve faaliyetleri, deniz çevreciliği, destekleyici sektörler [arama-
kurtarma, acentecilik, kılavuzluk hizmetleri, seyir-iletişim kolaylığı, gemi trafik hizmetleri, deniz 
meteorolojisi vb.], denizcilik tarihi, denizcilik edebiyatı, kültürel ve sportif temalı faaliyetler [su sporları, 
müzecilik vb.] ve ulusal/uluslararası, askerî/sivil denizcilik kuruluşları ile yapılacak ortaklıklar dâhil) 



 

 

bütünleştirici bir yaklaşım ve geniş bir tarih vizyonu ile, değişen “deniz ve denizcilik” parametrelerini 
sağlıklı yönetme konusunda Türkiye’de ve işbirliği yapılacak ülkelerde “deniz ve denizcilik gücü” alanında 
kamusal bilinç oluşturulması, ilgili çalışmaların - küresel gelişmelerin gerektirdiği - yeni boyutlara 
taşınması, Türkiye ve diğer ülkeler arasında denizcilik temalı etkileşim ağları oluşturulması hayati öneme 
haizdir.  
 

Savunma ve güvenlik boyutundan yaklaşıldığında ise Ülke jeopolitiğinin; gereklerini temin edecek ve 
potansiyelini ekonomik refaha çevirecek düzeyde denizcilik gücü yeteneklerinin inşası konusunda 
yeterliliği tartışılmaktadır. Bu hususta Türk Deniz Kuvvetleri’nin ve Türkiye Savunma Sanayii 
Kompleksi’nin çabaları son yıllarda kayda değer ölçüde artmaktadır ancak donanma gücünün arttığı 
oranda deniz ticareti, tersanecilik ve gemi inşası, limancılık ve acente hizmetleri, deniz turizmi, balıkçılık, 
deniz dibi madenciliği ve yan sektörleri, deniz bilimleri gibi denizcilik gücünün temel alanlarında 
Türkiye’ye rehberlik edecek akademik raporların oluşması da hayati derecede önem barındırmaktadır.  
 

Türkiye’nin jeokültürel bakımdan denizcileşmesine yönelik bakış açılarının karar merkezlerine artı değer 
sağlaması bakımından bazı sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterse de; Türkiye’nin denizcileşme 
serüvenini hızlandırmak maksadıyla deniz bilinci uyandırarak milletin ve devletin denizcileşmesini 
sağlayacak bilimsel kaynaklar üretebilmek, deniz jeopolitiği ile denizcilik gücünün tüm alanlarını bir arada 
değerlendirebilmek temel beklentileri yansıtmaktadır.  
 

TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Girne Amerikan Üniversitesinin bu yıl ikincisini 
düzenleyeceği Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020 bu ihtiyaca cevap verme noktasında kuvvetli 
bir motivasyon içermektedir. İlk Forum’un vizyon metninde bırakılan noktadan devralınarak; ‘’Mavi 
Vatan’’ olarak hitap edilen çevre denizlerimizdeki hayati jeopolitik çıkarlarımızın KKTC ile birlikte Türk 
Milleti’ne dost ve müttefiklere anlatılması ve durumsal farkındalık oluşturulması zamanlı ve öncelikli 
bir misyondur.  
 

“Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana temalı 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 
2020; denizcilik alanlarını topyekûn kapsayacak şekilde deniz jeopolitiği yönelişlerinin sağlam temellere 
oturtulması, bölgesel gelişmelerin gerektirdiği yeni boyutlara taşınması, Türkiye ve komşuları arasında 
deniz temelli sosyal ve siyasi köprülerin inşa edilmesine akademik katkı sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilecektir.  
 

Alt Temalar 
Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği | Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi 
Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyonu 
Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz’de Türkiye’nin Kapasite İnşası ve Okyanuslar 
Türk Deniz Kuvvetleri’nin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Odaklanması 
Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Doğu Akdeniz Jeopolitiğinde Enerji, Rekabet 
Deniz Jeopolitiğinde Yeni Değişkenler; Arktik, Kanal İstanbul vb. 
İklim Değişikliğinin Deniz Koruma Alanları ile Denizlerdeki Hak ve Menfaatlerimize Etkileri ve Katkıları 
Türk Deniz Ticareti Vizyonu ve Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC) 
Türk Deniz (Nautical) Turizmi Vizyonu/Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC) 
Türk Gemi Deniz Teknolojileri ve Sanayii Perspektifleri (Türkiye, KKTC) 
Deniz Güvenliği; Türk Savunma Sanayii  
Türkiye Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik 
Türk Limanları, Marina, Gemi ve Yat Turizmi; Hinterland ve Büyüme Stratejileri (Türkiye, KKTC) 
Türkiye Derin Deniz Sondaj Yetenekleri 
Türk Deniz Üsleri Senaryoları ve KKTC



 

 

 

3. TÜRKİYE - AFRİKA SAVUNMA GÜVENLİK VE UZAY FORUMU 
“Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm için İşbirliği” 

 

Afrika ülkelerinin benzerlikleri yanında farklılıklarının oluşturduğu jeopolitik panorama, bu ülkelerin hem 
entegrasyonu hem de çatışma potansiyelleri açısından son derece önemli veriler barındırmaktadır. Gerek 
kıta-içi gerekse uluslararası savunma ve güvenlik stratejilerinin; Afrika’nın bu niteliklerini istismar 
etmeyecek şekilde ve öncelikle Kıta lehine kazanım olarak değerlendiren bir yaklaşımla belirlenmesine 
ihtiyaç vardır. 
 

Afrika kapsamlı uluslararası askerî stratejilerin Kıta’daki bölgesel güvenlik krizlerini beslediği yönündeki 
kaygıların dikkate alınması gerekmektedir. Afrika‘nın gerek genel olarak endüstrideki gerekse dar 
kapsamda savunma sanayiindeki mevcut sorunlar nedeniyle askerî kapasitesini gereği gibi 
güçlendirememesinin; aşırı “müdahaleci” ve yeni “sömürgeci” eğilimlere zemin hazırladığı yönünde 
görüşler mevcuttur. “Terör” motifinin kaynaklar üzerinde “rekabet hâlindeki devletlerin sistematik 
manipülasyonlarının baskı aracı” olarak uzun bir süre daha kullanılmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. 
Göç sorununun da başlıca nedenlerinden olan kalkınma ve güvenlik sorunlarına yönelik “yapısal uyumu” 
önceleyen politikaların ise ters etki yaparak siyasi ve iktisadi krizleri beslediği düşünülebilir. 
Sosyoekonomik dönüşüm güvenlikten bağımsız olmadığı gibi; bilim, teknoloji ve inovasyondan da 
bağımsız değildir. Türkiye’nin; savunma, güvenlik, bilişim ve uzay araştırmaları alanında da Kıta’nın 
gelecek vizyonuyla uyumlu ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sağlayacak stratejik nitelikli yeni projeler 
potansiyeli oldukça yüksektir. 
 

Kovid-19 salgını güvenlik ve savunma dâhil üretim, tüketim, büyüme ve konvansiyonel güç standartlarının 
değişimi için kritik bir milat olmuştur. Yine ulusal ve uluslararası bağışıklık sisteminin yeniden 
yorumlanması ve stratejik dönüşüm için senaryo ve hazırlıklar en öncelikli konu hâline gelmiştir. Bu 
bağlamda “Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşümü” için yapılacak çalışmalar ve işbirliği her 
ülke için lokomotif öncelik hâline gelmiştir.  
 

“Stratejik Ortaklık” aşamasına gelen ilişkilerde Türkiye’nin; başta Çin olmak üzere ABD ve AB gibi 
aktörlerin Kıta’daki faaliyetlerini hassasiyetle gözlemlemesi ve stratejik politikalarını çok taraflı 
müzakerelere açık bir refleksle geliştirmesi önem arz etmektedir. Türkiye ve Afrika Ülkelerinin savunma, 
güvenlik, uzay sektörlerinden ve kurumlarından temsilcilerin bir araya geleceği Türkiye - Afrika Savunma 
Güvenlik ve Uzay Forumu’nun üçüncüsü, küresel bir marka olarak kurumsallaşan İSTANBUL GÜVENLİK 
KONFERANSI ile bağdaşık yapılacaktır. Forum; stratejik işbirliği ve karşılıklı kapasite inşasına stratejik 
katkı sağlamaya, envanter ve ekosistem ihtiyacına cevap vermeye kurumsallaşmasını güçlendirerek 
devam edecektir. 
 

Alt Temalar | İşbirliği Alanları 
 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin Askerî ve Kurumsal Yönetişimi > Kara | Deniz | Hava | Uzay 
 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm  
Mülki İdare | Kolluk Kuvvetleri | Yerel Yönetimler    
 

Geleceğin Polisi ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin Akıllı Şehirleri ve Güvenlik Yönetişimi 
 

Geleceğin Jandarması ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin Diplomasisi ve Kurumsal Yönetişimi > Kamu Diplomasisi | Sektörel Diplomasi | Kültür Diplomasisi 
 

Geleceğin Sosyo-Ekonomi Kurumları ve Güvenlik Yönetişimi 
Sosyolojik Yetenekler ve Odaklanma | Ekonomik Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm 



 

 

4. TÜRKİYE - KÖRFEZ SAVUNMA VE GÜVENLİK FORUMU 
“Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları  

ve Stratejik Dönüşüm için İşbirliği” 
 
Sert güç kullanımının değişen doğası gereği hararetle teşvik edilen mikro-milliyetçilikler, hibrit savaşlar ve 
devlet-dışı aktörler küresel güvenlik mimarisinin bir parçası hâline gelmektedir. Ekonomik kalkınma 
projeleri, yatırım stratejileri ve jeo-ekonomik sıklet merkezlerinin oluşması, sert güç kullanımını ekonomik 
alan içine çekmektedir.  
 

Güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu Türkiye 
- Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin yukarıda bahsedilen kırılgan 
eksen dışında tutulması mümkün değildir. Bölge dışından, ABD ve AB’nin yanı sıra, Stratejik Ortak Statüsü 
(2008) ile üst düzey düzenli kurumsal diyaloğun benimsendiği ilk ülke olarak Türkiye’nin Bölge ülkeleri ile 
özellikle ticari ilişkileri giderek gelişmiş; taraflar arasındaki ticaret hacmi bu süreçte katlanarak artmıştır. 
İki taraf açısından ciddi olumlu sonuçlar doğuran bu gelişmelerde, diğer faktörlerin yanı sıra güven 
temelli stratejik diyalog arayışının önemli payı vardır. Din, dil, tarih ve coğrafya kardeşliği dışında 
“stratejik karşılıklı bağımlılık ve güven inşası”, Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin önündeki temel zihinsel 
eşiktir. Ülkeler arası önceliklerin ve farklılıkların bölgesel zayıflığa ve güvenlik açığına dönüşmemesi için 
doğru yönetilmesi ortak risk ve fırsatlara odaklanma ile mümkün olacaktır. 
 

Kovid-19 salgını güvenlik ve savunma dâhil üretim, tüketim, büyüme ve konvansiyonel güç standartlarının 
değişimi için kritik bir milat olmuştur. Yine ulusal ve uluslararası bağışıklık sisteminin yeniden 
yorumlanması ve stratejik dönüşüm için senaryo ve hazırlıklar en öncelikli konu hâline gelmiştir. Bu 
bağlamda “Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşümü” için yapılacak çalışmalar ve işbirliği her 
ülke için lokomotif öncelik hâline gelmiştir. 
 

Küresel bir marka olarak kurumsallaşan İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI ile bağdaşık yapılan Türkiye - 
Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu’nun dördüncüsü; Stratejik Karşılıklı Bağımlılık ve Güven İnşası 
parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi ve ortak bilinç oluşturulması yönünde stratejik katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
 

Alt Temalar  
 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin Askerî ve Kurumsal Yönetişimi > Kara | Deniz | Hava | Uzay 
 

Kovid-19 Sonrası Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm > Mülki İdare | Kolluk Kuvvetleri | Yerel 

Yönetimler    
 

Geleceğin Polisi ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin Akıllı Şehirleri ve Güvenlik Yönetişimi 
 

Geleceğin Jandarması ve Kurumsal Yönetişimi 
 

Geleceğin Diplomasisi ve Kurumsal Yönetişimi > Kamu Diplomasisi | Sektörel Diplomasi | Kültür Diplomasisi 
 

Geleceğin Sosyo-Ekonomi Kurumları ve Güvenlik Yönetişimi 
Sosyolojik Yetenekler ve Odaklanma | Ekonomik Güvenlik Yönetişimi ve Eşgüdüm 



 

 

“KOVİD-19 SONRASI YENİ DÜNYA REGÜLASYONU” ÇALIŞTAYI 
“Sistem Modelleri” 

 

Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi başlıklı Stratejik araştırma projesinin yeni aşaması olarak 
yapılacak “Yeni Dünya Regülasyonu” başlıklı bir konsept çalışma, öncelikle şu sorunun yanıtlanmasını 
gerektiriyor: Kapsamlı bir sistem tartışması yapmadan uluslararası ilişkiler alanında süregiden diğer 
tartışmalardan tutarlı sonuçlar elde etmek ne kadar mümkündür?  
 

Yeni Dünya Regülasyonu için temellendirilmesi gereken diğer ana sorular ise şöyledir:  
 

Küreselleşme, "küresel-çözülme" ve bölgeselleşme tartışmalarıyla giderek daha fazla hissedilen sistem 
krizi, yapısal bir kriz mi yoksa taktik ve stratejik hatalardan kaynaklanan bir yöntem krizi mi? Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere DTÖ, IMF ve DB gibi uluslararası örgütlerde reforma elverişli bir kapasite 
bulunuyor mu; “yapısal reformun” imkan ve koşulları nelerdir? 
 

İslam dünyası uygulanabilir bir medeniyet projesine sahip midir? 
 

Türkiye’nin “Yeni Dünya” algısı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? Türkiye, tarihsel arkaplan ve kültürel 
çeşitliliği yanında jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajları optimum verimle değerlendirip 
kapitalist kutuplar arasındaki “kavşak rolüne” alternatif bir “sistem modeli” geliştirebilir mi? 
 

Türkiye’nin tarihsel ve kültürel coğrafyasının bir bakıma diğer adı olan “İslam dünyası” ortak vizyonla 
hareket etmediği sürece Türkiye’nin veya başka bir İslam ülkesinin Yeni Dünya’daki yerini koruması ne 
kadar mümkündür; bu kapsamda Dünya’nın “Yeni Türkiye” algısı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? 
 

Dijital-küreselleşme, yönetimi çok daha kolay yeni bir küresel sistemin mi yoksa denetimi neredeyse 
imkansız bir sistemsizliğin mi modelidir? 
 
Kovid-19 salgını güvenlik ve savunma dâhil üretim, tüketim, büyüme ve konvansiyonel güç standartlarının 
değişimi için kritik bir milattır. Uluslarası bağışıklık sisteminin/altyapısının yeniden yorumlanması ve 
stratejik dönüşüm için senaryo ve hazırlıklar en önemli öncelik haline gelmiştir.  Bu bağlamda “Yeni 
Dünya Regülasyonu için  Sistem Modelleri” geliştirmek tercih değil zorunluluk olmuştur. 
 

Alt Temalar 
 

Kovid-19 Sonrası Küreselleşme, "Küresel-Çözülme" ve Bölgeselleşme Krizleri 
 

Kovid-19 Sonrası “Küresel Ticaret - Bölgesel Siyaset” Çatışması ve Yeni Diplomasi Tanımları 
 

Medeniyetler ve Alternatif Sistem Modeli Potansiyelleri 
 

Türkiye’nin “Yeni Dünya” Algısı ve Kurucu Perspektifler 
 

Dünyanın “Yeni Türkiye” Algısı ve Eleştirel Perspektifler 
 

Uluslararası Örgütler ve Reform Kapasiteleri 
 

Küresel Şirketler ile Dijital-Küreselleşme ve Sistem Krizindeki Rolleri 
 


