
 

 

 



 

 

 
VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

6. TÜRKİYE - KÖRFEZ SAVUNMA VE GÜVENLİK FORUMU 

“Yeni Dengeler, Yeni Roller, Yeni İttifaklar” 

( 03-04 Kasım 2022, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi - İstanbul ) 

Güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu 

Türkiye - Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin kırılgan eksenden 

yeni dengeler, yeni roller ve yeni ittifaklara uyum sağlayacak bir işbirliği eksenine dönüşmesi 

seçenekten öte zorunluluktur. Vizyon ve ferasetle bakıldığında tarihin ve zamanın ruhunun uzun 

süredir bunu hatırlattığı çeşitli krizlerde test edilmiştir.    

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. 

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 öncelikli konu hâline gelmiştir. Bu bağlamda 

“Geleceğin Güvenlik/Savunma/Uzay Ekosistemi ve Stratejik Dönüşümü” için yapılacak çalışmalar 

ve işbirliği her ülke için lokomotif öncelik hâline gelmiştir. 

Küresel bir marka olarak kurumsallaşan İstanbul Güvenlik Konferansı ile bağdaşık yapılan Türkiye 

- Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu’nun altıncısı; Karşılıklı Bağımlılık ve Güven İnşası 

parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi ve ortak bilinç oluşturulması yönünde stratejik katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

 



 

 

Alt Temalar  

Yeni Küresel Bölgesel Dinamikler ve Körfez 

Öncelikleri ve Yönetimini Yeniden Düşünmek 
 

Yeni Pandemiler; Siber Güvenlik, Gıda Kıtlığı, Üretim-Tüketim Güvenliği  
 
Geleceğin Güvenlik ve Savunma Ekosisteminde Birlikte Var Olmak   

Savunma Sanayi | Kara | Deniz | Hava | Uzay | Polis | Jandarma | İstihbarat | Stratejik Sektörler 


