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Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Sitesi  
 

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için 
ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci 
oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar 
kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü internet 
sitesi ve adresi yenilendi. 
 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ile 2015 yılında Ankara’da faaliyete geçen 
Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü; güvenlik alanında uluslararası işbirlikleri oluşturulmasına, savunma 
sanayii altyapısının geliştirilmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, 
maliyetlerin azaltılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, hedef pazarlara 
girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji oluşturulmasına, teknolojik uzmanlık ve 
yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunan çok sayıda çalışma sürdürüyor. Bu doğrultuda 
paydaşlarla birlikte dengeli büyüme stratejisi ile bölgesel/küresel işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğinden 
Enstitü’nün bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada üstlendiği misyonun önemi daha iyi anlaşılıyor.  
 

Eş-Direktörlüğünü Dr. Savaş BİÇER’in üstlendiği Enstitü’nün Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında ise 
SSM Kurucu Müsteşarı Vahit ERDEM, SSM (E) Müsteşarı Murad BAYAR, Vali (E) Doç. Dr. Hasan 
CANPOLAT, Vali Aydın Nezih DOĞAN, TASAM Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, 
MGK (E) Genel Sekreteri Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Çağrı ERHAN, MSB Cari Mal ve Hiz. Ted. Dairesi (E) Başkanı Tuğgeneral (E) Doç. Dr. Fahri ERENEL, MSB 
Teknik Hizmetler Dairesi (E) Başkanı Tuğgeneral (E) Doç. Dr. Mehmet AKÇAY, SASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. CEO’su Kadir Nail KURT, OSSA Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat ERTUĞ ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan AYDIN yer alıyor. 
 

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü’nün, kurulduğu 2015 yılından itibaren TASAM ile birlikte düzenleyip 
yıldan yıla kurumsallaşmasını güçlendirerek küresel markaya dönüştürdüğü İstanbul Güvenlik Konferansı; 
tarihî ve güncel referansları ile İstanbul’un, yeni şekillenen dünyayı anlamak için ilham kaynağı olmasını, 
bu çerçevede entelektüel birikimi ve Doğu - Batı tecrübesi ile Türkiye’nin küresel akil rol üstlenmesine 
katkı sağlamayı hedefliyor. Hem Türkiye’den hem dünyadan birçok resmî ve sivil kurumun partnerliğinde 
her düzeyde çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı ile farklı temalar ve iddialı alt etkinliklerle düzenlenen 
Konferans’ın yedincisi “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” başlığı ile 04-05 
Kasım 2021’de İstanbul’da CVK Park Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek. Enstitü’nün diğer çalışmaları 
arasında; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair stratejik raporlar hazırlanması, resmî düzeyde ve 
kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilecek aksiyon ve etkinliklere dair araştırma-değerlendirme-
enformasyon-koordinasyon-organizasyon-iletişim-raporlama desteği sağlanması, savunma ve güvenlik 
uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edilerek kriz dönemlerinde hazırlanacak acil 
durum değerlendirme raporlarının ilgili merciler ile paylaşılması da yer alıyor. 
 

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü’nün kurumsal alt yapısının tanıtılması, faaliyetlerinin paylaşılması, 

ilgili tüm detay, çıktı ve yönlendirmelerin daha dinamik yayınlanması ve yetkililerle de paylaşılması için 

teknik ve içerik boyutu geliştirilen resmî internet sitesine msge.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.  

https://msge.tasam.org/

