
1

P A R T i  P R O G R A M I Z :  S A V U N M A  P O L i T i K A L A R I

PARTi PROGRAMIMIZ: 
SAVUNMA 
POLiTiKALARI 
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Millî Savunma: Ülke Güvenliğinin Sigortası 

Ülkemizin güçlü bir savunma için güçlü bir orduya ve sürdürülebilir, 
viz yoner bir savunma sanayine sahip olması gerekmektedir. Tam 
demokra tik Türkiye hedefinin önemli bir unsuru da güçlü ve hukuka 
bağlı bir TSK yapılanmasıdır. 

Partimiz, ülke savunmasını bütüncül bir mesele olarak görmektedir. 
Risklere ve tehditlere karşı hukuk devletinin hizmetinde, modern, 
etkin ve güçlü bir TSK’nın varlığı güvenliğimizin teminatıdır. 

Partimiz bölgemizde yükselen terör faaliyetlerinin ülkemizin güvenliği 
ve demokrasisi için en büyük tehditlerden biri olduğu bilinciyle 
terörle mü cadelede hem bölge ülkeleriyle hem de uluslararası 
kurumlarla işbirliği içinde kararlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğine 
inanmaktadır. 

Çağımızın ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren, yüzyılın meydan 
oku ma ve tehditleri karşısında her daim hazır olan çağdaş bir güvenlik 
an layışını benimsiyoruz. Güvenlik bakış açımızın temelinde insanın 
onuru nun korunması bulunmaktadır. 21. yüzyılın yeni meydan 
okumalarından terörizm, siber suçlar, göç hareketliliği vb. başlıklar, 
güvenliğin ancak uluslararası işbirlikleri geliştirilerek ve ortak 
sorumluluklar alınarak sağ lanabileceğini ortaya koymaktadır. 

Partimiz, bu farklı dinamiklerle mücadele edecek güvenlik birimlerinin 
kapa site ve kabiliyetinin en üst düzeye çıkarılmasını öngörmektedir. 
Bu adımlar atılırken, tam demokratik hukuk devletinin ilkelerine ve 
evrensel insan hak larına uygun en şeffaf ve etkili denetimin yapılması 
gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizin savunması anlamında güvenliğe yaklaşımımız ise altı 
temel dinamiğe yaslanacaktır: Birincisi; risk ve tehditler karşısında her 
türlü kapasite ve yeterlilik sorununu çözmüş modern bir orduya sahip 
olmayı hayati bir mesele olarak değerlendiriyoruz. 

İkinci yaklaşımımız; ülkemizin Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Ege, 
Kafkasya ve Balkanlarda önemli bir aktör konumunu tahkim edecek 
bir perspektifle güvenliğimizi ele almamızdır. 
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Güvenlik yaklaşımımızın üçüncü boyutu ise ülkemizin küresel ve 
bölge sel farklı düzlemlerdeki ittifak zeminleridir. Hem askeri ve siyasi 
hem de ekonomik çok taraflı ittifakların olduğu organizasyonlarla iş 
birliğimizin ve eşgüdümlü yaklaşımlar en üst seviyede korunurken, 
milli güvenliğimiz için gerekli güncellemeleri de hayata geçireceğiz. 
Özellikle Kuzey Atlan tik İttifakı (NATO) içerisindeki pozisyonumuzun 
daha da etkin bir şekilde gelişmesi ve kuruluş gerekçesi olan kolektif 
savunma anlayışının tam an lamıyla yerleşmesi için çaba sarf 
edeceğiz. 

Güvenlik yaklaşımımızda dördüncü unsur olarak enerji 
güvenliğimizin hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Partimiz; 
Türkiye’nin enerji arzını ve çeşitliliğini garanti altına alacak politikaların 
hassasiyetle sür dürülmesine inanmaktadır. 

Beşinci unsur olarak sınırlarımızın güvenliği konusunda tavizsiz 
bir şe kilde davranılması gerektiğini düşünüyoruz. İllegal insan 
hareketliliğinin, terörizmin, uyuşturucunun ve her türlü kaçakçılığın 
önlenmesi için ge rekli teknolojik altyapı ve insan kaynağının sürekli 
güncellenmesi gerek tiğini düşünüyoruz. 

Son olarak; çağımızın en yaygın güvenlik sorununa dönüşen Siber 
gü venliği de içeren Hibrid Savaş yöntemleri ile mücadele etmek 
için özel bir hassasiyet göstereceğiz. Bu hususta sürekli teknolojik 
güncelleme ve kapasite artırımının sağlanması için müstakil 
kurumsallaşma oluştu racağız. Sadece güvenlik kuvvetlerimizin 
teknik kapasitesinin yanında, üniversitelerimiz ve özel sektörün de 
Hibrid Savaş yöntemleri ile müca delede derinleşmeleri gerektiğini 
düşünüyoruz.

Küresel Yönetişimde Aktif Katkı: Siyasi, Ekonomik ve 
Kültürel Yeniden Yapılanma 

Bugün insanlık kendi kaderi ile ilgili çok büyük ölçekli tehditlerle karşı 
karşıyadır. Partimiz; insanlığın ortak kaderini tehdit eden bu sorunla
ra karşı devletlerin ve ilgili sivil toplum unsurlarının da katılacağı 
geniş kapsamlı yeni değerler sistemine ve bunlara dayalı yeni 
konvansiyonlara ihtiyaç bulunduğunu düşünmektedir. 
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Milyonu bulan insan kayıpları karşısında bile vetoya dayalı blokajlar 
sebe biyle etkin bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
kararının alına mamasının oluşturduğu itibar kaybı sistemik kriz 
sarmalını oluşturan ana faktörlerden birisidir. Partimiz; bu çıkmazın 
konvansiyonlar ve mekaniz malar kullanılarak yapılacak ve en 
geniş katılımla desteklenecek bağlayı cı ve katılımcı bir reform ile 
aşılacağına inanmaktadır. 

Partimiz; böylesi kurumsallaşmış bir koordinasyon için en uygun 
zeminin G20 platformu olduğuna inanmaktadır. G20’nin daha 
kurumsal bir nitelik kazanması böylesi bir küresel koordinasyon ve 
yönetişim için bir zarurettir. 

Partimiz; bölgesel örgütlerin ve aktörlerin BM sistemi içinde 
daha formel ve etkin bir rol oynamalarını sağlayacak yapısal 
düzenlemelerin krizlerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayan 
sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. 

Uluslararası Kalkınma İşbirliği, Partimizin devletler ve toplumlar 
arasında önemli bir bağ olarak gördüğü bir alandır. 

Partimiz; kalkınma işbirliklerinin uzun vadeli, sürdürülebilir 
ve ülkemize geri dönüşleri artıracak bir perspektifle yeniden 
yapılandırılmasını arzulamaktadır. Ülkemize komşu bölgeler ile 
önemli stratejik alanların Türk ekonomisine katkı sunacak şekilde 
kalkındırılması siyasi ve ekonomik bir önceliğimiz olacaktır. Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ülkemiz için 
öncelikli bölgelerde uzun vadeli kalkınma projeleri yü rütecek şekilde 
yeniden yapılandırılacaktır. 

Uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel düzenin büyük sarsıntılar 
geçir diği bir dönemde ülkemiz sahip olduğu zengin kültür mirası, 
eşsiz jeo politik konumu ve iyi yetişmiş dinamik insan unsuruyla fark 
oluşturabi lecek bir potansiyele sahiptir. Partimiz etkin dış politika 
anlayışımız ile ülkemizin küresel ve bölgesel ölçekli yeni düzen 
kurma çabalarına aktif katkı sağlayacağına ve uluslararası sistemin 
edilgen nesnesi değil etken öznesi olacağına inanmaktadır.

 




