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“Güvenlik” kelimesi en basit tanımıyla “tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi” 

anlamına gelmektedir. “Güvenliğe yönelik tehdit ve tehlikeleri uzaklaştırma, savma, etkisiz hale 

getirme” anlamındaki “savunma” ise aslında güvenliğin en temel alt başlığını oluşturmaktadır. 

“Güvenlik”; kazanılan mevcut değerlere yönelik bir tehdidin olmaması hâlidir.  

 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, güvenliğin merkezine sadece “siyasi-askerî” konuları 

yerleştiren realist güvenlik paradigması sorgulanmaya başlamıştır. Devlet dışı aktörlerin daha 

fazla varlık göstermeye başladığı küreselleşen dünyada toplumların ve bireylerin isteklerinin 

önündeki engelleri kaldırmayı ve onların gelecek beklentilerini güvence altına almayı da analiz 

çerçevesine dâhil etmeyerek “güvenlik-özgürlük” ilişkisini göz ardı eden yaklaşımlar ne yazık ki 

güvenlik problemlerine çözüm üretmekten uzaktır.  

 

“Toplumsal güvenlik”, “kültürel güvenlik”, “ekonomik güvenlik”, “çevrebilimle ilgili güvenlik”; 

hatta “biyogüvenlik” ve “insan güvenliği” artık güvenlik araştırmalarının ve politikalarının temel 

kavramları haline gelmiştir. Özetle güvenlik hem konu hem de aktör düzeyinde “çok boyutlu” 

niteliğe sahiptir. “Ortak güvenlik”, “karşılıklı güvenlik”, “işbirlikçi güvenlik”, “güvenlik ortaklığı”, 

“kapsamlı güvenlik”, “küresel güvenlik” “çevresel güvenlik”, “enformasyon güvenliği”, “kamu 

güvenliği”, “bölgesel güvenlik” gibi kavramsallaştırmalar da bu bağlamda önem kazanmıştır.  

 

Ayrıca teknolojik gelişmelerin ve küresel sistemin ekonomik değişkenlerinin gölgesinde, aktörler 

arasındaki güç dengesinde de hızlı değişmeler meydana gelmiştir. Güvenlik tartışmalarında 

devletlerin ağırlığı azalırken; bir yanda BM, NATO, AB, AGİT, ŞİÖ gibi uluslararası örgütlerin, 

diğer yanda ise sivil toplum kuruluşları ve tüzel şirketler gibi diğer aktörlerin ağırlığı artmıştır.  

 

Günümüzde güvenlik; tek bir aktör tarafından sağlanamayacak kadar karmaşık, çok boyutlu ve 

karşılıklılık içeren bir hâl almıştır. İşte bu noktada, kolektif güvenlik kavramı önem kazanmıştır. 



 

Güvenlik paradigması küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslararası güvenlikten bölgesel ve 

küresel güvenliğe doğru değişim ve dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Güvenlik kavramının farklı 

boyutlarıyla tartışılmaya, yönetişim ile sivil toplumun öncelenmeye, bölgesel güvenlik 

perspektiflerinin ön plana çıkarılmaya başlandığı günümüzde, güvenlik alanında da daha 

kapsamlı ve derinlikli çalışmalar yapılması, işbirlikleri tesis edilmesi ve mevcut kazanım ve 

deneyimlerden karşılıklı olarak istifade edilmesi, ülkelerin orta ve uzun vadeli çıkarları açısından 

önemli hâle gelmiştir.  

 

Tüm güvenlik alanları birbirine bağlı olduğu için hiçbir ülke kendi güvenliğini tek başına 

sağlamaya güç yetiremeyeceğinden uluslararası dayanışma ve uluslararası çok boyutlu 

yönetişime ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası yönetişim ise kolektif güvenlik anlayışını da 

aşarak Dünya ülkelerinin, ya da en azından bir grup ülkenin her alanda kurumsallaşmış 

işbirliğine, istişareye, dayanışmaya yani yönetişime ihtiyacı vardır. Bireylerden sivil toplum 

kuruluşlarına, devletlerden uluslararası kurumlara varıncaya dek tüm aktörler bilinçli bir biçimde 

katılım sağlamazsa anlamlı bir güvenlik ortamı oluşturulması imkânsız hâle gelecektir.  

 

Bu çerçevede Türkiye’nin diğer ülkeler ile çok boyutlu güvenlik alanlarında işbirliği yapması, 

tarafların orta ve uzun vadeli çıkarları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bilhassa 

savunma sanayii, askerî personel eğitimi, ortak operasyon gücü oluşturulması gibi alanlarda 

Türkiye’nin diğer ülkeler ile geniş işbirliği imkânları mevcuttur.  

 

Savunma ve güvenlik politikalarının temelini oluşturan, ekonominin bir parçası olarak gelişen ve 

teknolojik bilgi üretim alanı olan savunma sanayiinde sağlanacak teknolojik üstünlük, politik ve 

ekonomik avantajı da beraberinde getirecektir. Dışa bağımlılığı asgari düzeye indirilmiş, kendi 

kaynaklarını optimum şekilde kullanan, yüksek teknolojili ürünleri üretebilen savunma sanayii; 

güçlü ekonominin, barışın, istikrarın, güvenliğin en önemli güvencelerinden biri konumundadır.   

 

Dünya savunma harcamalarının ABD ve Avrupa ülkelerinde azalmaya, sorunlu bölgelerdeki 

ülkelerde ise az da olsa artmaya devam edeceği, savunma harcamalarını artıran ülkelerin 

Batı’dan gelecek teknolojilerle yeteneklerini yavaş da olsa geliştirebilecekleri öngörülmektedir.  

Bu durumda, Türkiye diğer ülkeler ile özgün teknolojiler edinimini devam ettirme konusunda 

orta ve uzun vadeli işbirliği alanı geliştirebilir.  



 

 

Savunma sanayiinde uluslararası işbirliği geliştirilmesi; savunma sanayii altyapısını geliştirmek,  

dışa bağımlılığı azaltmak, ölçek ekonomisine ulaşmak, maliyetleri azaltmak, riskleri paylaşmak,  

rekabet üstünlüğü sağlamak, hedef pazarlara girmek, yeni teknolojilere erişmek, yönetsel sinerji 

yaratmak, teknolojik yordam ve yetenek seviyesini yükseltmek gibi pek çok alanda ciddi fayda 

sağlayacaktır. Bu doğrultuda paydaşlarla birlikte büyüme stratejisi ve dengeli bölgesel/küresel 

işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Dost ve müttefik ülkeler ile Türkiye arasında gerçekleşecek askerî eğitim iş birliği faaliyetleri de 

gerek savunma sanayii işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, gerekse genel anlamda ilişkilerin 

güçlendirilmesi noktasında büyük öneme sahiptir.  

 

Bu kapsamda birlik, karargâh ve kurumlara askerî ziyaretlerin gerçekleştirilmesi; tatbikatlara 

gözlemci gönderilmesi;  harp akademileri, askerî liseler, harp okulları, askerî tıp akademisi, sınıf 

okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında eğitim için askerî öğrenci ve personel değişimi; 

kısa süreli kurslar; birlik, karargâh ve kurumlarda görev başı eğitimi; aile-birlik-personel 

mübadelesi ve yerinde eğitim desteği; müşterek tatbikatlar; askerî tarih ve müzecilik alanında 

eğitim ve işbirliği gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir.  

 

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, değişen güvenlik parametrelerini sağlıklı yönetme 

konusunda Türkiye’de ve ilgili ülkelerde savunma sanayii alanında kamusal bilinç oluşturulması, 

savunma ve güvenlik çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği yeni boyutlara taşınması, 

Türkiye ve diğer ülkeler arasında savunma ve güvenlik temalı ağlar oluşturulması yönünde 

akademik katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

Bu çerçevede Türkiye ile işbirliği yapan ve yapması muhtemel olan ülkelere dair periyodik 

stratejik raporlar hazırlanması; resmî düzeyde ve kamu diplomasinin bir parçası olarak 

gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma - değerlendirme - 

enformasyon - koordinasyon - organizasyon - iletişim - raporlama desteği sağlanması; 

savunma ve güvenlik uzmanlarının görüşlerinden daha etkin bir biçimde istifade edilmesi; kriz 

ve gerilim dönemlerinde üretilen acil durum değerlendirme raporlarının ilgili merciler ile 

paylaşılması vb. hizmetler amaçlanmaktadır.  



 

 

Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki ilişkilerini ve faaliyetlerini geliştirmesi, işbirliklerini 

derinleştirip genişletebilmesi için zihinsel eşik “Sektörel ve Stratejik Derinleşme”dir. “Millî Savunma 

ve Güvenlik Enstitüsü” bu alanda ortaya çıkan sektörel ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon 

üstlenecektir.  

 

Ana Çalışma Alanları 

 

- Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar 

 

- Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi 

 

- Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler 

 

- Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler 

 


