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İstanbul Güvenlik Konferansı Sitesi Yenilendi 
 

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile 
küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak 
üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî 
internet sitesi ve adresi yenilendi. 
 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ile başlatılan ve yıldan yıla kurumsallaşmasını 
güçlendirerek küresel bir markaya dönüşen 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. 
2015 yılından itibaren TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından organize edilen ve gerek 
Türkiye’den gerek dünyadan birçok resmî ve sivil kurumun partnerliğinde her düzeyde çok sayıda yerli ve 
yabancı katılımcı ile her yıl farklı temalar ve iddialı alt etkinliklerle periyodik olarak gerçekleştiriliyor. 
 
İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ilki 03-05 Aralık 2015 tarihinde “70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim” 
başlığında, ikincisi 02-04 Kasım 2016 tarihinde “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” 
başlığında, üçüncüsü 01-03 Kasım 2017 tarihinde “Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli” 
başlığında, dördüncüsü ise 07-09 Kasım 2018 tarihinde “Geleceğin Güvenliği” başlığında, beşincisi 06-08 
Kasım 2019 tarihinde “Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi” başlığında, altıncısı 05-06 Kasım 2020 
tarihinde “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm; Asker, Polis, Jandarma, 
İstihbarat, Diplomasi ve Sosyo-Ekonomi” başlığında düzenlendi.  
 
Bu yıl yedincisi 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da CVK Park Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek olan 
İstanbul Güvenlik Konferansı’nın başlığı ise “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve 
NATO” olarak belirlenmiş. Konferans kapsamında alt etkinlikler olarak; 5. Türkiye - Körfez Savunma ve 
Güvenlik Forumu (“Çeşitlilik içinde Birlik ve Güvenliğin İnşası” teması ile), 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği 
Forumu (“Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler” teması ile) ve 4. Türkiye - Afrika 
Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu (“Güvenlik ve Savunma: Stratejik Dönüşüm” teması ile) hep birlikte 
eş-zamanlı olarak icra edilecek. 
  
Büyük güçler, güçlü ekonomiler kadar, yükselen güçler olarak tanımlanan ülkelerin de yeni yaklaşım ve 

yöntemlerle yakın takibini öngören İstanbul Güvenlik Konferansı; iç ve dış karar alıcılara her boyutta 

vizyon ve politika seçenekleri üretilmesi, savunma ve güvenlik endüstrisini oluşturan sektör aktörlerine 

zemin/kapasite inşası ve akademik faaliyetlerin etkin gündemi açılarından birincil role sahip. 

 

İstanbul Güvenlik Konferansı’nın kurumsal yapısının tanıtılması, konuşmacı/izleyici başvurusu alınması, 

bu ve önceki yıllara dair tüm detay ve çıktıların daha dinamik yayınlanması ve yetkililerle de paylaşılması 

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

https://igk.tasam.org/

