
 

 



 

 

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

3. TÜRKİYE - KÖRFEZ SAVUNMA VE GÜVENLİK FORUMU 

Körfez Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenlik 

( 06-08 Kasım 2019, Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul ) 

 

Sert güç kullanımının değişen doğası ile; hararetle teşvik edilen mikro-milliyetçilikler, hibrit 

savaşlar ve devlet-dışı aktörler küresel güvenlik mimarisinin bir parçası hâline gelmektedir. Bu 

çerçevede devletlerin; kendi etki alanlarını korumasının, genişletmesinin ve ayırt edici yanlarını 

ön plana çıkartmasının sahip oldukları yüksek ateş gücüyle sağlanacağı düşünülebilir. Ekonomik 

kalkınma projeleri, yatırım stratejileri ve geo-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 bu 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. 

 

Küresel bir marka olarak kurumsallaşan İstanbul Güvenlik Konferansı ile bağdaşık yapılan 

Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu’nun üçüncüsü; Türkiye ve Körfez Ülkeleri 

arasında Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenliği önceleyen bir yaklaşımla Stratejik Karşılıklı 

Bağımlılık ve Güven İnşası parametrelerini sağlıklı yönetme ve ortak bilinç oluşturulması 

yönünde stratejik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

 



 

 

Ana Tema 

Körfez Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenlik 

 

Alt Temalar  

Bölge İçi Birlik Güvenlik ve Refah Vizyonu 

Körfez’de Rekabetin Geleceğinde Çin ve Rusya 

Brexit Sonrası İngiltere, AB ve ABD Körfez Güvenlik Politikaları 

Dünya Yeni Güç/Güvenlik Mimarisinde Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik için Senaryolar 

Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Ekosistemi Vizyonu ve Hedefleri 

 


