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Genelkurmay Başkanı Özel: 
Yeni tehdit sosyal medya
Efes-2014 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda 
konuşan Özel, ülkelerin “sosyal medya ve 
enformasyonla şekillenen renkli değişim ve mevsim 
devrimlerine” maruz bırakıldığını söyledi.

29 
Mayıs 2014’te 
gerçekleştirilen Efes-2014 Müşterek Fiili Atışlı 
Tatbikatı’nın Milli Gözlemci Programı’nın ardından 
söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet 
Özel, ülke güvenliğinin sağlanmasındaki yeni 
anlayış ve gelişmelere değinip sosyal medyanın 
artan önemime vurgu yaptı. Orgeneral Özel, 
“Gelişmeler silahlı kuvvetlerin yeni yeteneklere 
sahip olma ihtiyacının yanı sıra, güvenliğin askeri 
boyutuyla birlikte ekonomi, enformasyon, teknoloji 
ve hukuk alanlarını da ön plana çıkarmıştır” dedi. 
Yakın gelecekte bu alanın daha da gelişeceği, 
ülkenin tüm olanaklarının bir durum kazanacağına 
dikkat çeken Özel, “Nitekim yaşadığımız çağda 
ülkeler askeri yaptırımlardan çok politik 
ve ekonomik yaptırımların tehdidi altında 
bulunmakta. 

Sosyal medya ve 
enformasyonla 
şekillenen renkli 
değişim ve mevsim 

devrimlerine maruz bırakılmaktadır. Ekonomik 
manipülasyonlar, ülke için dini etnik istismar en 
önemli tehdidi oluşturmaktadır. Bugün ülkeler 
askeri tehditle değil, güvenliğe doğrudan etkisi 
olan ekonomik sosyal tehditle karşı karşıyadır” 
diye konuştu.
Askeri tedbirlerin ülkelerin refahları için yeterli 
olmadığını dile getiren Orgeneral Özel, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Öte yandan günümüzün ve yakın geleceğin 
güvenlik ortamında güvenlik olgusunun sadece 
güvenlik güçlerinin görevi olmadığı dikkate 
alınarak ulusal güvenlik stratejisinin günümüz 
şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bulunduğumuz coğrafya ve 
yeni güvenlik ortamı ülkemizin güvenliğinin 
sağlanmasının yanında, bölgemizin refah ve 
istikrar düzeyinin artı kılması için Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) caydırıcı gücünü artırarak 
niteliklere ve güçlü liderlere olan gerekliliğini 
daha fazla hissettirmektedir. TSK’nın günümüzün 
risk ve tehdit ortamında ulusal ve uluslararası 
askeri yükümlülerini yerine getirmesi için barış 
döneminden itibaren en üst düzeyde eğitilmiş, her 
ortamda göreve yapabilen görevine odaklanmış 
nitelikli, disiplinli moral ve motivasyonu 
yüksek personele, ileri teknoloji harp silah ve 
sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve 
ateş gücüne simetrik ve asimetrik tehditlerin 
bulunduğu her ortamda görev yapabilecek 
karşılıklı çalışabilirlik ve kapasitesi yüksek bir 
kuvvet yapısına sahip olmasını gerektiriyor.”
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