
 

 



 

 

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

2. TÜRKİYE - AFRİKA SAVUNMA GÜVENLİK ve 

UZAY FORUMU 
Afrika Güvenlik Mimarisi ve Türkiye 

( 06-08 Kasım 2019, CVK Park Bosphorus Oteli, İstanbul ) 

 

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 geliştirmesi zaruridir. 

 

2015-2019 Afrika - Türkiye Ortaklığı Ortak Eylem Planı’nda da vurgulandığı gibi tarafların açılım 

politikalarına dayanan ve “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 ikincisi küresel bir marka olarak kurumsallaşan İstanbul Güvenlik Konferansı ile 



 

 

bağdaşık yapılacaktır. Forum; stratejik işbirliği ve karşılıklı kapasite inşasına stratejik katkı 

sağlamaya, envanter ve ekosistem ihtiyacına cevap vermeye, kurumsallaşmasını güçlendirerek 

devam edecektir. 

 

Ana Tema 

Afrika Güvenlik Mimarisi ve Türkiye 

 

Alt Temalar  

Afrika Güvenlik Mimarisi ve Güç Envanteri 

Afrika Birliği Barış Gücü ve Gelecek Vizyonu 

Afrika’da Yabancı Askerî Güçler ve Rekabetin Yönetişimi 

Bölgesel Güvenlik Mimarileri ( Doğu, Batı, Kuzey Afrika vb) 

Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay İşbirliği Ekosistemi 

Körfez - Afrika Stratejik İşbirliği Perspektifleri 

 


