


 
 

 
 

 

 

 

VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

4. TÜRKİYE - AFRİKA SAVUNMA GÜVENLİK VE UZAY FORUMU 

“Güvenlik ve Savunma: Stratejik Dönüşüm” 

( 04-05 Kasım 2021, DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi) 

 
Afrika ülkelerinin, benzerlikleri yanında farklılıklarının oluşturduğu jeopolitik panorama, hem 
entegrasyon 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 beslediğine 
dair kaygılar dikkate alınmalıdır. 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. 

 

Pandemi dâhil son on yılda yaşanan ve yüzyıldakine denk etkiler bırakan gelişmeler; 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 dördüncüsü, küresel bir marka olarak 
kurumsallaşan İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI ile bağdaşık yapılacaktır. Forum; stratejik 
işbirliği ve karşılıklı kapasite inşasına stratejik katkı sunmayı, envanter/ekosistem ihtiyacını 
karşılamayı kurumsallaşmasını güçlendirerek sürdürecektir. 



 
 

 
 

 

 

 

Ana Tema 

Güvenlik ve Savunma: Stratejik Dönüşüm 
 

Alt Temalar | İşbirliği Alanları 

Afrika’da Yeni Dinamikler 

Geleceğin Askerî ve Kurumsal Yönetişimi > Kara | Deniz | Hava | Uzay 

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 > Sosyolojik Yetenekler ve Odaklanma | Ekonomik Güvenlik Yönetişim 


