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YÖNETİCİ ÖZETİ 

1. ABD Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanarak 01 Mayıs 2020 tarihinde 

yayımlanan Genelkurmay Askerî Mesleki Gelişim Eğitimi ve Yetenek Yönetimi 

Vizyon ve Rehberliği “Yarının Savaş Yöntemleri İçin Bugünün Müşterek 

Harekât Subaylarının Yetiştirilmesi” (Developing Today’s Joint Officers for 

Tomorrow’s Ways of War) başlıklı doküman Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi (JSGA) Araştırma Merkezleri Müdürlüğü tarafından İngilizceden 

Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

2. Söz konusu konsept dokümanı; ABD Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde, 

Kara, Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Deniz Piyadeleri, Ulusal Muhafız Teşkilatı 

ve Donanma komutanlarının doğrudan katılımları ile geleceğin harp ortamında 

komutan olarak sorumluluk alacak müşterek harekât subaylarının 

yetiştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Dokümanda vurgulanan hususlar aşağıda 

özetlenmiştir:  

 a. Günümüz muharebe ortamında hasımlarla mücadele etmenin yöntemi, 

teçhizat edinmekten ziyade entelektüel birikimin tesisi ve devamlılığı üzerine 

kurgulanmaktadır. Bu noktada, etkin bir mücadele yöntemi geliştirmek için; 

mücadelenin amacı iyi kavranmalı, stratejinin tasarlanması ve uygulanması 

hususunda bilişsel kapasitelerinin artırılması sağlanmalıdır. 

 b. Bahsi geçen entelektüel kapasite, parça parça eğitim uygulamalarının bir 

sonucu olarak değil, iyi kurgulanmış bir kariyer gelişim planı çerçevesinde 

geliştirilebilir. Bir subayın entelektüel kapasitesi en üst rütbelerde bile gelişime 

açık olmalı ve kümülatif olarak genişlemelidir. 

 c. Bu doğrultuda oluşturulan ABD Askerî Mesleki Gelişim Eğitimi 

(AMEGE)’nin vizyonu, savaş sanatında ve askergücün pratik ve etik 

uygulamasında yetenekleri gelişmiş, stratejik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen 

komutanlar yetiştirmek olarak ifade edilmiştir. 

 ç. Gelişen teknoloji, modern savaş anlayışındaki değişiklikleri de beraberinde 

getirmiş, bunun doğal bir sonucu olarak lider yetiştirme programlarının sürekli 

güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Lider yetiştirme programlarında yapılacak 

güncellemeler, ulusal hedeflere ulaşmayı desteklemek için müşterek harbe 

yaratıcı yaklaşımlar getirme ve bu konudaki mücadele ivmesini sürdürme 

hususlarını kapsayıcı nitelikte olmalıdır. 

 d. ABD ordusunun, sahip olduğu üstün teknoloji ve sayısal üstünlüğünün 

gelip geçici olabileceği, söz konusu teknik kapasitenin hasımların da elinde 

bulunabileceği, bu noktadan hareketle ulusal hedeflere ulaşma yolunda 

yapılması gereken, entelektüel üstünlüğün sağlanması ve idame ettirilmesidir. 



 

 

 e. Subaylara, Müşterek Harekât nosyonunun kazandırılması süreci, mesleğin 

erken safhalarından itibaren başlayan ve orta ve üst düzey programlara uzanan 

dinamik bir süreç olarak görülmeli ve uygulanmalıdır. Bununla birlikte, orta 

düzey AMEGE programlarını başarıyla tamamlayan subayların müşterek 

karargahlarda görev alarak, kazanımlarını uygulamaya dökmeleri sağlanmalıdır. 

 f. Subaylara uygulamalı muharebe becerilerinin kazandırılması hususunda, 

muharebe sahasının tüm boyutlarını kapsayan uygulamalı tatbikatlar 

planlanmalıdır. Teorik müfredatın planlanmasında, sanal, yaratıcı oyun 

yöntemlerinden istifade edilmeli, daha kalıcı öğrenmenin sağlanabilmesi için 

tekrarlanan harp oyunları düzenlenmelidir. 

 g. Yetenek yönetiminin geliştirilmesi kapsamında, en iyi ve gelecek vadeden 

personelin belirlenerek eğitime gönderilmesi ve eğitim sonrasında kazanımlarını 

sergileyebileceği ve Müşterek Kuvvet’e azami faydayı sağlayabileceği 

görevlerde kullanılması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, yüksek potansiyele sahip 

subayların, geleceğin başarılı general ve amiralleri olabilmeleri için, 10 aylık 

yatılı Harp Koleji programına katılmaları ve stratejik düzeyde eğitim almaları 

önem arz etmektedir. 

 ğ. AMEGE kurumlarında eğitici olarak görev alacak öğretmenlerin seçimi ise 

doğru öğrencinin eğitime seçilmesinden daha fazla önem arz taşımaktadır. Söz 

konusu eğitim akademilerinde görev alacak askerî ve sivil öğretim görevlileri 

alanlarındaki güncel bilgiye sahip olmalı ve yenilenmeye açık olmalıdır. 

 h. Uygun niteliklere sahip subayların eğitici kadrolarına atanmak istemesi için 

bu kadroların özendirilmesi ve kuvvetlerin atamalarda kolaylaştırıcı ve yapıcı 

tedbirler geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

 ı. Asker kökenli öğretmenler kadar, sivil öğretim görevlilerinin de 

gelişimlerine önem verilmeli; bunun ötesinde, Bakanlık görevlileri de askerî 

personel ile kaynaşmaları ve operasyonlar konusunda farkındalık geliştirmeleri 

için bu faaliyetlere dahil edilmelidir. 

 i. AMEGE kurumlarında görev yapan akademisyenlerin eğitim alanında 

yaptıkları çalışmalar sahadaki komutan ve personeli destekleyici şekilde 

kullanılmalıdır. 

3. Netice itibarıyla; geleceğe bakıldığında değişimin gerekliliği açıkça 

görülmektedir. Entelektüel bilgi birikimini görevin her safhasında etkin bir 

şekilde kullanabilen subayların tespit edilerek; potansiyellerini artıracak, 

eleştirel ve rasyonel düşünmeyi pekiştirecek eğitimlere seçilmeleri büyük önem 

taşımaktadır. Entelektüel üstünlük ve zihinsel esneklik kazanımlarının parça 

parça verilecek eğitimlerle edinilmeleri pek mümkün görünmemektedir. Söz 



 

 

konusu kazanımların; eğitim, öğretim, tatbikat ve uygulamaların birleşimi ile 

özenle hazırlanmış bir kariyer planlaması doğrultusunda elde edilebileceği 

gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. 

4. ABD Genelkurmay Başkanlığınca Müşterek Harekât subaylarının eğitimine 

yönelik hazırlanan konsept dokümandan, “Kolluk Yönetici Eğitimleri”ne 

ilişkin planlanmalarda istifade edilebileceği değerlendirilmektedir.  



 

 

ÖN SÖZ 

21. yüzyılda savaşın ve çatışmanın karakterindeki hızlı ve geniş kapsamlı 

değişiklikler, rekabet avantajımızı korumak ve ulusumuzun karşılaşabileceği 

yeni savaş yöntemlerine başarıyla hazırlanmak için lider yetiştirme 

yöntemlerimizde bir dönüşümü gerektirmektedir.   

Ortak amacımız; eleştirel düşünebilen ve ulusal strateji doğrultusunda askerî 

gücü yaratıcı bir şekilde uygulayabilen, küresel olarak bütünleşik harekâtı icra 

edebilen ve bozucu-yıkıcı değişim koşulları altında savaşabilen, stratejik 

düşünme kabiliyetine sahip, müşterek harekâta katılacak muharipler 

yetiştirmektir. 

Bu belge, ulaşmak için çaba göstermemiz gereken sonuçlara yönelik 

Genelkurmay Başkanlığı'nın ortak vizyonunu ve bunları elde etmek için gereken 

rehberliği ortaya koymaktadır. Bu vizyon, ulusun ihtiyaç duyduğu liderleri 

ortaya çıkartacak olan, lider yetiştirme stratejilerinin ve yetenek yönetimi 

yaklaşımlarının geliştirilmesine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.  
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YARININ SAVAŞ YÖNTEMLERİ İÇİN BUGÜNÜN MÜŞTEREK 

HAREKÂT SUBAYLARININ YETİŞTİRİLMESİ 

 

Genelkurmay Askerî Mesleki Gelişim Eğitimi1 ve Yetenek Yönetimi 

Vizyon ve Rehberliği 

Rekabet avantajını sürdürmek için teçhizat edinmekten çok, entelektüel bir 

üstünlüğün kazanılmasına ve idamesine ihtiyaç vardır. Kuvvetin çeviklik ve 

ölümcüllüğü; uzun süredir devam eden 

askerî üstünlüğümüzü dengelemek için; 

yöntemlerimizi inceleyen ve kendilerini 

hazırlayan hasımlarımızı caydırmaya, 

savaşmaya ve kazanmaya elverişli şekilde 

uygulanmalıdır. Bu durumda; yeteneklerin 

küresel olarak entegre edilmesi, muhtemel 

çatışmalarda hasımların yenilgiye uğratılması ve halihazırda çekişmeli 

alanlarda silahlı çatışmaya varmayan eylemlere müdahale edilmesi 

sağlanmalıdır. Bunun başarılması için, müşterek harekâta katılan muhariplerin; 

strateji ve mücadelenin kavranması, tasarlaması ile uygulanması alanlarındaki 

bilişsel kapasitelerini arttırmak gerekir.  

21. yüzyıl, Amerikan subaylarının çok daha iyi eğitilmesini ve ulusun her türlü 

askerî kaynağını yönetme ve bütünleştirme becerisiyle donatılmasını gerektirir. 

Yukarıda açıklanan entelektüel yetenekler; parça parça eğitim fırsatlarının bir 

sonucu olarak değil, ancak bir kariyer gelişim planı çerçevesinde geliştirilebilir. 

Bu yetenekler; bilişsel sınırları ve entelektüel performansı zorlayarak yapılan 

binlerce saatlik planlı eğitimle pekiştirilir. Bu çerçevede, bir subayın kariyeri; 

 
1 Çevirenin notu: Professional Military Education kavramını ifade etmek için kullanılmıştır. 

Gelişen ve değişen güvenlik ortamı, 

harbin karakterinde ve icrasında 

yıkıcı ve bozucu nitelikler 

içermektedir. Bu nedenle, müşterek 

harekâta katılan muhariplerin 

tanımlanması, eğitimi, hazırlanması 

ve geliştirilmesinde acil değişiklikler 

yapılmalıdır. 
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en üst rütbeler dahil, sürekli yeni entelektüel beceriler geliştirmek ve bu 

becerileri belirli alanlarda derinleştirerek etkin şekilde kullanmak için 

tasarlanmalıdır. 

Lider geliştirme hedefimizi gerçekleştirmek için, Askerî Mesleki Gelişim 

Eğitimi (AMEGE)’nin ilgili yetenek yönetim sistemlerini içeren yeni bir 

yönteme ihtiyaç bulunmaktadır. Vizyonumuz; savaş sanatında ve ölümcül 

askerî gücün pratik ve etik uygulamasında yetenekleri gelişmiş, stratejik, 

eleştirel ve yaratıcı düşünebilen müşterek harekâta katılan muhariplerin 

niteliklerini tanımlayarak yetiştirilmelerine ve görevlendirilmelerine yönelik 

esasları belirleyen, kendi içinde bütünlük içeren bir AMEGE ve Yetenek 

Yönetim Sistemi (YYS) oluşturmaktır. 

GÜVENLİK ORTAMI VE KÜRESEL BÜTÜNLEŞİK HAREKÂT 

AMEGE programlarımız, bugüne kadar Müşterek Kuvvet’e ve ülkemize 

takdire şayan hizmetler sunan subaylar yetiştirmiştir. Ancak, Ulusal Savunma 

Stratejisi ve Ulusal Askerî Strateji, güvenlik ortamının değiştiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Büyük güç rekabetinin geri dönüşü, hazır olmanın ve yenileşimin 

(inovasyonun) önemini artırmaktadır. Değişim, savaşın karakterine ilişkin 

anlayışımızın doğasında var olan bir olgudur. Yeni teknolojilerin artan hızı ve 

teknolojik yakınsamaya2 bağlı olarak, çatışmaların yürütülme biçiminde 

çarpıcı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, operasyonların planlanma 

ve uygulanma tarzında köklü bir değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Geleceğin çatışmalarında; caydırma veya kazanma konusunda başarılı olmak 

için, lider yetiştirme programı buna göre uyarlanmalı ve uygun olan hâllerde 

de temel değişiklikler yapmaktan kaçınılmamalıdır. Müşterek Kuvvet için, 

 
2 Çevirenin notu: Teknolojik yakınsama, farklı cihazlarda yapılan işlerin gelişen teknoloji sayesinde tek bir cihazla 

yapılabilmesidir.  
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savaşın ve harekâtın karakterindeki ve icrasındaki değişiklikler şunları 

gerektirir: 

• Ulusal hedefleri desteklemek için ulusal güç ve etki kaynaklarının sürekli 

entegrasyonu, 

• Genelkurmay ve diğer müşterek karargâhlarda eleştirel stratejik düşünme, 

• Kendimiz için avantaj ve rakiplerimiz için ikilemler yaratmak üzere, 

Muharip Komutanlıklarda mevcut olan tüm alanlara ait kaynakların en üst 

seviyede küresel entegrasyonu, 

• Müşterek harbe yaratıcı yaklaşımlar getirme ve mücadelelerde ivmeyi 

sürdürme, 

• Etkin bir koalisyon kurulması ve bu çerçevede, müttefikleri/uluslararası 

ortakları ile ABD’nin koordinasyonu ve entegrasyonu, 

• Yıkıcı ve bozucu nitelikteki gelecek teknolojilerin hasımlar ile kendi 

üzerimizdeki etkilerinin daha iyi anlaşılması. 

Ortaya çıkan bu entelektüel gereksinimler, bugüne kadar mevcut lider 

yetiştirme programının odağında olmamıştır. Öğrencilerin seçimi, gittikleri 

okul ve orada ne öğrendikleri ile müteakip atamalarını ilişkilendirmede 

iyileştirmeler yapılabilir. Müşterek harekâta katılan muhariplerin geliştirilmesi 

ve atanmasında; eleştirel ve yaratıcı düşünme, sürekli öğrenme ve mesleki 

gelişim ile bölgeler ve alanlar arası mükemmellik arayışına sürekli olarak 

öncelik verilmelidir. AMEGE aracılığıyla yaratılan yeni entelektüel sermayeyi, 

inşa ederek kullanmayı sürdüren müteakip atamalar kolektif olarak 

belirlenmelidir. 

Ülkemiz, dinamik ve küresel olarak bütünleşik bir ortamda liderlik edebilen ve 

savaşabilen muharip liderlere ve kurmay subaylara ihtiyaç duymaktadır. 
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Sadece sayısal üstünlüğümüze veya en iyi teknolojiye sahip oluşumuza 

güvenemeyiz. Gelecekte, bu teknoloji hasımların elinde olabilir. Yapılması 

gereken, sahip olunan yeteneklerin daha iyi ve daha yaratıcı bir şekilde nasıl 

uygulanması gerektiğini öğrenmektir. 

Söz konusu gerekçeler, her geçen gün, lider gelişimi konusundaki sürekli 

eğitime olan talepleri artırmaktadır. Daha açık bir ifade ile, hasımlara karşı 

entelektüel üstünlüğü elde edebilecek her seviyede liderlere ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bunu sağlamak için; savaşın değişen karakterine ayak 

uydurmak maksadıyla, politikaları, davranışları ve kültürleri değiştirmek üzere 

AMEGE programlarının ve yetenek yönetimi çabalarının her safhasında uyum 

ve yenileşim (inovasyon) sürdürülmelidir. Bu liderlerin küresel olarak 

bütünleşik harekâta3 getirdikleri bilişsel yetenekler; sadece 10 aylık bir kursun 

sonucu değildir, ancak bir kariyer gelişim planı çerçevesindeki mesleki gelişim 

yaklaşımının ve öğrenme sürekliliğinin ürünüdür. 

ARZU EDİLEN ÖĞRENME SÜREKLİLİĞİNİN NİHAİ HEDEFİ 

Lider yetiştirme, kurumsal çapta ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir. 21. 

yüzyılda muharip müşterek harekât liderleri yetiştirme kavramı; eğitim, 

personel ve operasyonel deneyim, öğretim, tatbikatlar ve öz 

geliştirme/iyileştirmeden oluşan bir öğrenme sürekliliğinin ürünüdür. 

Hasımlara karşı entelektüel bir üstünlük elde etmek için, mümkün olan en 

yüksek seviyede mesleki yeterlilik sahibi, stratejik ve eleştirel düşünebilen 

subaylar yetiştirilmelidir. Daha önceden tanımlanan Arzu Edilen Lider 

Nitelikleri, bizi buna doğru yönlendirmektedir. AMEGE ve Yetenek 

Yönetiminin gelişmiş öğrenme sürekliliğinin nihai hedefine ilişkin vizyon 

aşağıda sunulmuştur. 

 
3 Çevirenin notu: İngilizce metinde yer alan “integrated operation” kavramı, birleşik ve müşterek harekât kavramları ile 

karıştırılmaması amacıyla bütünleşik harekât olarak kullanılmıştır.  
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İhtiyaç Duyulan Müşterek Askerî Mesleki Gelişim Eğitiminin 

(MAMEGE) Nihai Hedefleri 

AMEGE ve MAMEGE programları; mezunlarına, onları aşağıdaki nitelikleri 

haiz muharip müşterek harekât liderleri, kıdemli kurmay subaylar ve 

stratejistler olarak göreve hazırlamak için gerekli temel bilgi ve becerileri 

sağlamalıdır: 

• Ulusal çıkarları etkileyen bir sorunun askerî boyutlarını kavrayan, konuyu 

politika düzeyinde çerçevelendiren ve küresel olarak bütünleşik harekâtın 

kapsayıcı çerçeveleri dâhilinde uygulanabilir askerî seçenekler öneren, 

• Büyük güç rekabeti ile yıkıcı ve bozucu nitelikteki teknoloji koşulları altında, 

harbin değişim hızındaki dinamik artış döneminde hızlı uyumu ve yenileşimi 

(inovasyonu) öngören ve liderlik eden, 

• Müttefik ve ortak katkıları bütünleştirme yeteneği de dâhil olmak üzere, 

operasyonel ve stratejik düzeylerde, tüm alanlara ait, küresel olarak bütünleşik 

harp şeklinde müşterek harp yürüten, 

• Mücadele ve harekât yoluyla strateji yürüten ve uyarlayabilen, stratejik 

düşünebilen muharipler veya uygulamalı stratejistlerdir.  

Tüm mezunlar, stratejilerin ve karmaşık harekâtın geliştirilmesini ve 

uygulanmasını desteklemek için; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine, 

duygusal zekâya ve etkili yazılı, sözlü ve görsel iletişim becerilerine sahip 

olmalıdır. 

İhtiyaç Duyulan Müşterek Yetenek Yönetiminin Nihai Hedefi 

 Kuvvet Yetenek Yönetimi Sistemleri (YYS), subaylara mevcut bilgilerini 

belirli alanlarda derinleştirmek ve giderek artan kıvrak entelektüel beceriler 

geliştirmek için fırsatlar sağlamalıdır. Bu maksatla, bu sistemler kapsamında:  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Araştırma Merkezleri Müdürlüğü 

 

 

 
 

6 

• Sürekli entelektüel gelişim ve ilerleme ödüllendirilmeli, 

• Her bir subay, akademik performans göstermekle sorumlu tutulmalı ve 

gösterdikleri performans personelin siciline işlenmeli, 

• İyi performans gösteren subayların sonraki görevlerinin, yeni kazandıkları 

yeteneklerini keskinleştirecek veya becerilerini farklı alanlarda 

kullanabilecekleri bir yapıda olması hedeflenmeli, 

• Subayların bilişsel niteliklerine uygun AMEGE fırsatları ve uygun 

sorumluluk makamları eşleştirilmelidir. 

KRİTİK GÖREVLER 

Aşağıdaki hususlar modern lider eğitimi için ihtiyaç duyduğumuz temel 

değişiklikleri ana hatlarıyla özetlemektedir. 

AMEGE’nin Adaptasyonu ve Yenileşimi (İnovasyon) 

AMEGE yapımızda sürekli olarak değerlendirme, adaptasyon ve yenileşim bir 

zorunluluktur. Lakaytlığa veya AMEGE kurumlarını ve öğrencilerini, etkin 

öğrenmenin önüne engeller koyarak yetersiz kaynaklarla çaresiz bir durumda 

bırakmaya tahammülümüz yoktur. İlk görev; müşterek harekâtta görev alacak 

subayları küresel çapta ve her alanda görev yapabilecek şekilde hazırlamak için 

AMEGE yapısına yeniden yön vermek ve mutlaka kariyer yolu boyunca 

personele liderlik etmektir. En başta; AMEGE müfredatını ağırlıklı olarak konu 

odaklı yapısından kurtararak sonuç odaklı bir yapıya sahip hâle getirmek ve bir 

taraftan yaratıcılığa, entelektüel uygulamalara, savaş sanatı ve biliminde 

uzmanlaşmaya önem verirken diğer taraftan tarih bilgisini derinleştirmek 

şarttır. Bu ön görevlerin tamamlanması, işin tamamlandığı anlamına 

gelmemektedir. Savaşla ilgili hususlar, jeopolitik, teknoloji ve eğitim 

yöntemleri değişmeye devam edeceğinden, AMEGE sistemi de bu değişim 

hızına ayak uydurmalıdır.  
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Subaylık Kariyeri Süresince Müşterek Harekâtın Benimsetilmesi  

Geçtiğimiz 30 yılda ortaya konulan tecrübeden istifadeyle, MAMEGE 

çerçevesinin, 21. yüzyıl MAMEGE gerekliliklerinin karşılandığından emin 

olmak adına yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Subay kariyerindeki 

müştereklik ihtiyacı, geleneksel Kuvvet4 tabanlı kariyer modellerinin 

tasavvurundan daha geniş ve daha derin olduğundan, müşterek harekât 

nosyonu, daha derinlikli olarak ve subaylık kariyerinin daha erken safhalarına 

entegre edilmelidir. Sadece orta veya üst düzey programlara değil, Kuvvet 

AMEGE ve lider gelişimi eğitimlerine de müştereklik çerçevesinin dâhil 

edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, orta ve üst düzeylerde Müşterek Kuvvet 

içinde bulunan ve farklı alanlardaki kapasitenin sentezlenmesi yeteneği 

kazanılabilecektir. Söz konusu sentez yeteneğinin; kurumlar arası, devletler 

arası ve çok uluslu alanda geçerli, geniş bir ortak çerçeveye sahip olması şarttır. 

Ayrıca, orta düzey AMEGE programlarının; mezunlarını, müşterek 

karargâhlarda karargâh subayı olarak etkin bir şekilde görev icra etmek için 

uygulamaya yönelik hazırladığından emin olunmalıdır.  

Uygulamalı Muharebe Becerilerinin Kazandırılması 

Savaş için hazırlanıldığı düşüncesi, yapılacak reformların temel dayanağı 

olmalıdır. Gelecekteki savaşlarda; etkin bir müşterek komuta ve kontrol 

sağlanması, etkilerin küresel boyutta entegre olarak yönetilmesi ve farklı 

kuvvetler arasında ateş ve manevra desteği sağlanabilmesi için, harekât 

sahasının tüm boyutlarını içeren operasyonlar öngörülmektedir. Fizikî ve zihnî 

yeteneklerin anlık kombinasyonları üzerinden ve genişletilmiş bir muharebe 

sahası içinde yürütülen manevra, düşmanın sistemleri içinde kritik 

hassasiyetler ve çoklu ikilemler oluşturma amacındadır. Çatışma spektrumu 

içinde gelecekteki olasılıklar bağlamında, Müşterek Kuvvet’in harekât 

 
4 Çevirenin notu: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, vb. 
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sahasının tüm alanlarındaki bu ikilemleri ortaya çıkarma ve bunlardan 

faydalanma yeteneği, kritik bir operasyonel avantajdır. Küresel olarak entegre 

ve harekât sahasının her alanında yürütülen operasyonlar, yarının muhariplerini 

eğitim sisteminin bugün adapte olması gereken zorluklarla karşı karşıya 

bırakmaktadır. 

Bu operasyonları yürütmek için zihnî hazırlığın gerekliliği, yarının 

muhariplerini nasıl eğiteceğimiz konusunda bir düzenleme yapma ihtiyacı 

ortaya çıkarmaktadır. Eğitim sistemimiz; savaş sanatı ve bilimini uygulama 

becerimizi, askerî kuvvet kullanımının yaratıcı uygulamaları ile asimetrik savaş 

nesli olarak da adlandırılabilecek yarının muhariplerine de aktarmalıdır. 

AMEGE okulları, muhariplerimizin ihtiyaç duyduğu pratik ve eleştirel 

düşünme yeteneklerini geliştirmek için aktif ve uygulamaya dayalı öğrenmeyi 

bir araya getirmelidir. Bu eğitim metotları; öğrencilerin karar verme, analiz ve 

problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi için tarihî örneklere dayanan ve 

daha sonrasında savaş, caydırma ve çatışmaya varmayan problemler gibi 

güncel sorun alanlarına uygulanabilecek vaka çalışmalarını içermelidir. 

Müfredat; eğitimde canlı, sanal, yaratıcı ve oyun metotlarından sonuna kadar 

istifade etmeli, daha derin bir içselleştirme geliştirilmesi maksadıyla 

tekrarlanan ve setler hâlinde harp oyunları ve tatbikatlar düzenlenmelidir. 

AMEGE içinde kullanılması ve okullar arasında iş birliği ve sinerjinin 

özendirilmesi için; vakaları, müzakereleri, oyunları ve tatbikatları içeren bir 

kütüphane oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. Eleştirel düşünme, strateji ve 

muharebe üzerinde daha ileri eğitim sağlanması için AMEGE programları, ister 

istemez daha az önemli konuların kapsamını azaltmak durumunda 

kalacaklardır.  
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Yetenek Yönetiminin Yenileşimi (İnovasyon) ve Adaptasyonu  

Kuvvet kişisel personel yönetim süreçlerine dayanan kolektif yetenek yönetimi 

yapısında sürekli olarak; değerlendirme, adaptasyon ve yenileşme (inovasyon) 

bir mecburiyettir. Eğer Müşterek Kuvvet içindeki insan yeteneği, akıllıca 

tanımlanıp gelişimine katkı sunulamazsa, AMEGE yapısındaki adaptasyon ve 

yenileşimin (inovasyon)  olumlu etkileri optimum seviyenin altında kalacaktır. 

En iyi ve gelecek vadeden personel belirlenerek eğitime gönderilmeli ve eğitim 

sonrasında hem kendi potansiyeli hem de Müşterek Kuvvet’e sağlayacağı fayda 

en üst seviyede olacak şekilde görevlendirilmelidir. Eğitime kimin ne zaman 

alınacağı ve öğretmenlerin kimler olacağı konusundaki dikkatli bir seçim, 

bilişsel becerilerin değerlendirilmesi ve AMEGE sonrasındaki 

görevlendirmeler, söz konusu vizyonun gerçekleştirilmesi için adaptasyon ve 

yenileşim (inovasyon) gerektirmektedir.  

Doğru Öğrencinin Tanımlanması  

Kuvvetler, doğru AMEGE alanı için en iyi yetenekleri belirlemek ve bunları en 

kritik stratejik görevlendirmelerden itibaren sıralamak zorundadır. Burada 

önemli olan konu, üst düzey AMEGE katılımının eşit veya mekanik bir seçim 

yerine, stratejik sorumluluklar alabilme potansiyeli anlamında yeteneğe ve 

yatırımın karşılığını almaya dayalı olmasının şart olduğudur. Potansiyeli en 

yüksek olan subayların, geleceğin muharip general ve amiralleri olması için, 

10 aylık yatılı Harp Koleji programına dâhil olmaları stratejik eğitim almaları 

açısından önem arz etmektedir. AMEGE okulları ayrıca; giriş sınavları, 

başvurular veya eleme kriterleri gibi araçlar vasıtasıyla müstakbel öğrencilerin, 

kursta başarılı olmak ve akran öğrenimine katkı sunmak için yeterli özelliklere 

sahip olduğundan emin olmalıdır.  
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Akademik Mükemmelliğin Aranması ve Ödüllendirilmesi  

Yatılı AMEGE, daha büyük sorumluluklara hazırlık yapmak için paha 

biçilemez bir uygulama ve izleme periyodudur. Silahlı Kuvvetler içinde, 

uzmanların, operasyonel tecrübelerinin üzerine inşa ettikleri zorlayıcı AMEGE 

programları ve üst düzey lisansüstü çalışmaları sayesinde potansiyellerini 

geliştirebildikleri ve kendilerini gösterebildikleri bir kültür desteklenmelidir. 

Öğrencilerin savaş sanatı ve biliminde uzmanlaşmak için ilham alabileceği; 

entelektüel merak duymayı teşvik eden, eleştirel düşünceyi özendiren, 

yaratıcılığı ve risk almayı ödüllendiren, çok kültürlülüğün değerini ve 

müttefiklik perspektifini anlayan bir atmosfer ve kültür içindeki şartlar ve 

ortam teşvik edilmelidir.  Daha üst bir seviyeye geçmek için öğrencinin 

önündeki kısıtlar; farklı öğrenme stillerini, davranışlarını ve kişisel istekleri 

desteklemek suretiyle kaldırılmalıdır. Okullar, öğrenci performanslarını, 

araştırma, yazma ve analitik beceriler ile liderlik özelliklerini içeren akademik 

değerlendirme raporlarındaki potansiyelleri tespit edebilmelidir. AMEGE 

performansının seçim ve görevlendirme süreçleri ile ilgili olması 

sağlanmalıdır.  

Uzman Eğitim Kadrosunun Teşvik Edilmesi  

Yüksek seviyede uzmanlaşmış bir eğitici kadrosu başarının anahtarıdır. 

Küresel seviyede bir eğitim programı şans eseri oluşmadığı gibi ucuz da 

değildir. Birinci sınıf bir eğitici kadrosu üzerine kurulmuş, hedefe yönelik 

tasarımın bir ürünüdür. Her AMEGE kurumu, askerî ve sivil eğiticilerinin, 

kalifiye öğretmenler olduğundan ve alanlarındaki güncel bilgiye sahip 

olduğundan emin olmalıdır. AMEGE eğitici personelinin ve bunlardan 

özellikle askerî eğiticilerin seçimi, geliştirilmesi ve yönetimi büyük özen 

gerektirmektedir. 
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• Doğru subayların eğitici kadrolarına atama istemesi ve Kuvvetlerin bu 

atamaları kolaylaştırması için özendirici tedbirler alınmalıdır. Benzer şekilde, 

Kuvvetler yetenek yönetim programlarının tüm kapasitesini kullanarak eğitici 

olarak görevlendirilmeyi özendirmelidir. Eğitici olarak atanma konusu 

rekabete dayanan, kariyer iyileştirici, terfilerde olumlu etkisi olan ve müteakip 

görevlendirmelerde kazanılan becerilerin dikkate alındığı bir yapıda olmalıdır. 

Bu boyutta bir kültürel değişim, kurumsal olarak öğretim kadrosuna ve yaptığı 

işe değer veren, ilerlemenin önündeki engelleri ortadan kaldıran, geleceğimizin 

liderlerini yetiştirmemizin kıymetini azaltan kusurları gideren liderlere ihtiyaç 

göstermektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı onaylı Kuvvet 

MAMEGE programlarında eğitici olarak görevlendirilen subayların müşterek 

harekat eğitimi konusunda hiç bir şekilde puan alamamaları uygulamasının 

kaldırılması düşünülmeli ve bu çerçevede, belirlenen bazı pozisyonlarda 

görevler alan eğiticilerin müşterek harekat eğitimi kapsamında puan alması söz 

konusu olmalıdır.  

• Öğretimin mükemmel hâle gelmesi için, eğitim kurumlarımızı, kaliteli ve 

profesyonel bir anlayışla faaliyet gösterecek öğretim elemanları için cazip hâle 

getirmeli, geliştirmeli ve muhafaza etmeli; ayrıca, ihtiyaç duyulan seviyedeki 

mesleki eğitimi verebilecek ölçüde nitelik ve yeterliliklere sahip sivil öğretim 

görevlilerini de geliştirmeliyiz. Ayrıca, AMEGE müfredatının değişen ortam 

ve şartlar kadar dinamik olması gerektiğini göz önünde bulundurduğumuzda; 

öğretim kadromuz, uygulama ağırlıklı öğrenme, araştırma ve kurs dizaynı ile 

sürekli müfredat değerlendirmesi, geliştirmesi ve entegrasyonu yapabilecek 

donanıma sahip olmalıdır.   

• Başarı için, akademik destek sistemine yatırım yapılmasının önemi de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bunun için, tesislerimizin yanı sıra, hedeflenen 

öğrenim çıktılarının öğrenciler tarafından kazanılmasını sağlayıp öğretim 

kadromuzu güçlendirecek kurumsal aktiviteler ile eğitim ve bilgi 
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teknolojilerini içerecek hayati akademik destek fonksiyonlarına kaynak 

aktarmalı, desteklemeli ve korumalıyız.  

Askerî Mesleki Gelişim Eğitimi (AMEGE)’nin stratejik bir varlık olarak 

kabul edilmesi  

Müşterek kuvvetler arasında güven ve müşterek çalışma bilinci tesis etmek, 

kilit önemdeki Amerikan müttefikleri ve ortaklarına entegre etmek amacıyla, 

AMEGE programları ve müfredatını stratejik bir varlık olarak kabul etmeli ve 

sürekli olarak yenilikçi bir yaklaşımla geliştirmeliyiz. Bu kapsamda; 

• AMEGE kurumlarımız, ortaya çıkan değişiklik ve yeniliklere uyum 

sağlayacak şekilde esnek olmalıdır. AMEGE kurumları arasında tesis edilecek 

işbirliğinin, bizim programlarımızın geliştirilmesine katkı sağlayacağını, 

sinerji ve anlayış oluşturarak bizim için kilit önemde olan sorunlara odaklanıp 

çözüm üretme kapasitemizi arttıracağını göz önünde bulundurmalıyız. 

Gelişmeler karşısında ilgisiz kalmamak için, periyodik olarak programlarımızı 

değerlendirmeli, görevlere odaklanmalı ve eğitim boşlukları ile ihtiyacının 

olduğu alanları tespit etmeliyiz. Bunun yanı sıra, AMEGE kurumumuzun, 

bütün personel için ulaşılabilir olmasını sağlamalıyız. Bunun için, kişisel 

gelişim ve meslekî gelişim programları geliştirmeliyiz.  

• Kendi subaylarımızı küresel operasyonlara hazırlamak için, müttefik ve dost 

ülke öğrencilerini kendi AMEGE sistemimiz içerisinde yetiştirmeye devam 

etmeliyiz. AMEGE kurumları arasında tesis edilecek kuvvetli bir ilişkinin, bu 

kurumlar arasında işbirliği ile öğrenci değişim potansiyelini arttırarak AMEGE 

kurumlarının eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını göz 

önünde bulundurmalıyız. 

• Üst düzey personeli geliştirmek amacı ile verilen eğitimlere, bütün kuvvet 

personelinin yanı sıra Savunma Departmanı memurlarını da bizim 

personelimiz ile kaynaşması ve operasyonlarımız konusunda farkındalıklarının 
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gelişmesi için dahil etmeliyiz. Ayrıca, kurumlararası ve devletlerarası görev 

yapma ile ilgili bakış açımızı güçlendirmeliyiz. 

Eğitim ve Yeteneğin Birleştirilmesi  

• AMEGE sonucunda mezun olanların belli bir amaca uygun olarak kullanımı 

daha iyi muharebe sonuçlarına doğrudan etki yapan, önemli bir görevdir. Bu 

sebeple, bilinçli bir şekilde, AMEGE sonucunda mezun olanların akademik 

tecrübe, araştırma ve uygulama düzeyinde öğrenim kapasitelerinin 

arttırılmasına özen göstermeliyiz. Bu kapsamda, akademik değerlendirmelerin, 

subayların başarıları ve uzmanlıklarını göz ardı etmeyecek şekilde yetenek 

yönetim süreçlerine yardımcı olacak şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. 

Belirtilen bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için, uygun sınavlarda başarı 

gösterenler ile kariyerlerinde rekabetçi olanları ödüllendirmeliyiz. Bunun 

yanında, müşterek karargâhlarda görev yapma becerisine sahip, yeteri sayıda 

subayımız olmasına da ayrıca önem vermeliyiz. 

Müşterek Tatbikatların Arttırılması  

• Tatbikatlar öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Tatbikatlara 

katılanların, belirsiz ve karmaşık durumlarda yaratıcılık, uyum sağlama, kritik 

düşünme ve girişimciliklerini vurgulayabilecekleri ve gösterebilecekleri 

eğitimleri tasarlamalıyız. Farklı alanlarda planlama ve uygulama yapma 

becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, problem ve fırsatları tanımayı 

sağlayacak bilişsel kapasitelerinin geliştirilmesi ile hızlı karar alma 

becerilerinin geliştirilmesi bu eğitimlerin önemli bir parçası olmalıdır. 

Yaptığımız müşterek eğitimler, ilgili konu ve dersleri, lider geliştirme ve 

AMEGE sistemine bağlayacak şekilde güçlendirilmelidir. Bunun yanında, 

AMEGE veren akademisyenlerimiz ve uygulayıcılarımız, eğitim alanında 

yapmış oldukları araştırmaları, sahadaki komutanları destekleyecek şekilde 

kullanmalıdırlar. 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Araştırma Merkezleri Müdürlüğü 

 

 

 
 

14 

Stratejileri Belirlemek ve Geliştirmek  

• Bunun için, strateji formülasyonuna katkı sağlayacak subayları seçmeliyiz. 

Müşterek görev topluluğu, sadece operasyonel ve muharebeye yönelik 

planlayıcılar değil, ama aynı zamanda, stratejist belirleyip geliştirecek 

süreçlere de ihtiyaç göstermektedir. AMEGE kurumları ile subaylar stratejik 

beceriler ile yenilikçi personelin tespit edilmesinde aktif rol oynamalıdırlar. 

Sivil okullarda verilen eğitimler, burslar ve diğer fırsatlar MAMEGE 

programlarının geliştirilmesinde değerli katkılar sunmakla birlikte, söz konusu 

eğitimlerin çıktılarının net olması ve esas MAMEGE eğitimi yerine geçmemesi 

şarttır.  

• Bu arada, bizden AMEGE alan öğrencilerden bir grup, uygulamaya dönük 

stratejist olmalarının yanında, farklı alanlara yönelik bütüncül ve entegre 

politik ve askerî stratejileri dizayn etme ve yeni doktrinel stratejiler geliştirme 

potansiyeli de göstereceklerdir.  

• Dolayısıyla, uzmanlaşma için müfredatımızda fırsatlar yaratmalı ve bunları 

korumalıyız. Ayrıca, stratejist olma potansiyeli taşıyan bu tip personeli tespit 

etmeli ve bu personelin hem düşünce yönü ile hem de kurumsal katkı 

anlamında gelişmelerine yönelik programlar geliştirmeliyiz.  

Ne yapmalıyız? 

• Geleceğe baktığımız zaman, geleceğin bizden acil bir şekilde değişim 

istediğini görüyoruz. Belirsizlik ve yıkıcı değişim içerisinde yapılan 

savaşlarda, sahip oldukları entellektüel birikimleri ile hasımlarımıza üstünlük 

sağlayacak subayları tespit etmeli ve bunları seçmeliyiz. Fakat, ihtiyaç 

duyduğumuz entellektüel üstünlük ve zihni esnekliğin, sadece parça parça 

verilen eğitimle veya geçmiş tecrübe ile sağlanamayacağını; aynı zamanda 

eğitim, öğretim, tatbikat ve gerçek dünyada yapılacak uygulamaların bir 

kombinasyonu ile yaratılabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu 
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zorunluluğu karşılamak için, sürekli bir değişimi öngören ve hemen başlaması 

gereken bir yol belirledik. Belirlemiş olduğumuz bu yolda ilerleyebilmek ve 

çizdiğimiz vizyona bir temel oluşturabilmek için, Müşterek Kuvvet bünyesinde 

uygulanacak uyumlu bir çabaya ihtiyaç duymaktayız. Bu arada, mesleğimizin 

sadece bilişsel boyutuna yatırım yapmamız yeterli değildir.  

• Sürekli olarak değerlendiren ve buna göre gerekli ayarlamaları yapan, lider 

gelişimini en kritik savaş ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncelleyen, 

askerî mesleki gelişim eğitimi ile yetenek yönetimini entegre eden 

mekanizmalar ve sistemler geliştirmeliyiz. Bu kapsamda, hızlıca hareket 

etmemizi gerektiren kollektif bir sorumluluğumuz vardır. Ulusumuz daha 

çoğuna ihtiyaç duymaktadır, daha iyisine lâyıktır.  
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Foreword 

The profound and rapidly changing character of war and conflict in the 21st 

century compels us to transform our leader development to maintain our 

competitive advantage and successfully prepare for the emerging ways of war 

our Nation could face.   

Our collective aim is the development of strategically minded joint warfighters, 

who think critically and can creatively apply military power to inform national 

strategy, conduct globally integrated operations, and fight under conditions of 

disruptive change.  

This document provides the shared vision of the Joint Chiefs of Staff for the 

outcomes we should strive for and lays out guidance to obtain them. This vision 
is intended to guide the development of leader development strategies and talent 
management approaches that will in turn produce the leaders required by the 

Nation. 
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Developing Today’s Joint Officers for Tomorrow’s Ways of War 
The Joint Chiefs of Staff Vision and Guidance for 

Professional Military Education & Talent Management 

There is more to sustaining a competitive advantage than acquiring hardware; 

we must gain and sustain an intellectual overmatch as well. The agility and 

lethality of the force must be applied 

appropriately to deter, fight, and win against 

adversaries who have studied our methods 

and prepared themselves to offset our 

longstanding military superiority. This cannot 

be achieved without substantially enhancing 

the cognitive capacities of joint warfighters to 

conceive, design, and implement strategies 

and campaigns to integrate our capabilities 

globally, defeat competitors in contests we 

have not yet imagined, and respond to activity 

short of armed conflict in domains already 

being contested.   

The 21st century demands American officers be far better educated and more 

capable of directing and integrating the Nation’s military instrument. The 

intellectual capabilities described above are developed over a career and not as a 

result of episodic educational opportunities, especially when those opportunities 

are neither current nor rigorous. Rather, these capabilities are honed over 

thousands of hours of deliberate practice, pushing cognitive limits and 

intellectual performance. An officer’s career must be designed to continually 

develop, refine, and exercise new intellectual skills, especially up to and 

including the most senior ranks.  

Achieving our leader development aim requires a new trajectory for our 

professional military education (PME) that must include associated talent 

management systems. Our vision is for a fully aligned PME and talent 

management system that identifies, develops, and utilizes strategically minded, 

critically thinking, and creative joint warfighters skilled in the art of war and the 

practical and ethical application of lethal military power.  

THE SECURITY ENVIRONMENT AND GLOBAL INTEGRATED OPERATIONS 

Up to now, our PME programs have turned out officers who have served the 

Joint Force and our country admirably. The National Defense Strategy and the 

National Military Strategy clearly make the case that our security environment 

is changing. The return of great power competition raises the stakes for 

readiness and for innovation. While change is inherent to our understanding of 

war’s character, the accelerating pace and convergence of new technologies 

The evolving and dynamic 

security environment, which 

includes disruptive changes in 

the character and conduct of 

warfare, demands immediate 

changes to the identification, 

education, preparation, and 

development of our joint 

warfighters.  
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portends dramatic changes in how conflicts are waged, and thus requires 

profound change in how we plan for and execute operations. To succeed in 

deterring or winning the conflicts of the future, we must similarly adapt our 

leader development enterprise and not shy away from fundamental change 

where appropriate. For the Joint Force, changes in the character and conduct of 

war and operations demand:   

• Continuous integration of national instruments of power and influence in

support of national objectives;

• Critical strategic thinking across the Joint Staff and other joint

headquarters;

• Unprecedented degree of global integration of the all-domain resources

available from our Combatant Commands to generate advantage for

ourselves and dilemmas for our competitors;

• Creative approaches to joint warfighting and sustaining momentum in our

campaigns;

• Highly effective coalition, allied, international partner and U.S.

coordination and integration; and

• Deeper understanding of the implications of disruptive and future

technologies for adversaries and ourselves.

These emerging intellectual requirements have not been the focus of our current 

leader development enterprise. We can do better at linking the selection of our 

students, the school they attend and what they learn there, and their 

subsequent assignments. We must consistently prioritize critical and creative 

thinking, continuous learning and professional development, and the pursuit of 

transregional and cross-domain excellence in the development and assignment 

of joint warfighters. We will collectively identify follow-on assignments that 

continue to exercise and build the new intellectual capital created through PME.  

Our country requires warfighting leaders and staff officers capable of waging war 

and leading in a dynamic, globally integrated environment. We cannot simply 

rely upon mass or the best technology. In the future, that technology may be in 

the hands of our opponents. Our job is to learn how to apply our capabilities 

better and more creatively.     

These requirements increase the demands on our leadership development 

continuum that we are not yet meeting. Put plainly, we require leaders at all 

levels who can achieve intellectual overmatch against adversaries. To 

achieve this, we must continue to adapt and innovate throughout our PME 

programs and talent management efforts to shift our policies, behaviors, and 
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cultures to keep pace with the changing character of war. The cognitive 

capabilities these leaders bring to globally integrated operations are not solely 

the output of a 10-month course; they are the product of a deliberate career-

long professional development ethos and learning continuum.  

DESIRED LEARNING CONTINUUM END STATES  

The development of leaders requires an enterprise-wide and holistic approach. 

Joint leader development for the 21st century is the product of a learning 

continuum composed of training, staff and operational experience, education, 

exercises, and self-development/improvement. To achieve intellectual overmatch 

against adversaries, we must produce the most professionally competent, 

strategic-minded, and critically thinking officers possible. Our established 

Desired Leader Attributes guide us toward this. Following is the vision for 

enhanced learning continuum end states for PME and Talent Management. 

Requisite Joint PME End States. PME and JPME programs must provide 

graduates the initial knowledge and skills to prepare them for service as 

warfighting joint leaders, senior staff officers, and strategists who:  

• Discern the military dimensions of a challenge affecting national interest,

frame the issue at the policy level, and recommend viable military options

within the overarching frameworks of globally integrated operations;

• Anticipate and lead rapid adaptation and innovation during a dynamic

period of acceleration in the rate of change in warfare under the

conditions of great power competition and disruptive technology;

• Conduct joint warfighting, at the operational to strategic levels, as all-

domain, globally integrated warfare, including the ability to integrate

allied and partner contributions; and

• Are strategically minded warfighters or applied strategists who can

execute and adapt strategy through campaigns and operations. All

graduates should possess critical and creative thinking skills, emotional

intelligence, and effective written, verbal, and visual communications

skills to support the development and implementation of strategies and

complex operations.

Requisite Joint Talent Management End States. Service talent management 

systems must provide officers opportunities to refine their existing knowledge 

and develop increasingly agile intellectual skills. Toward this end, these systems 

should:  
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• Reward continuous intellectual development and growth;

• Make individual officers accountable for academic performance and

record that performance in their permanent records;

• Target officers who have performed well for follow-on assignments that

hone newly acquired skills or broadening opportunities to apply their

skills in different ways; and

• Match officers’ cognitive attributes with appropriate PME opportunities

and positions of responsibility.

CRITICAL TASKS  

The following outlines fundamental changes we need for modern leader 

development.  

Adapt and Innovate PME. Our PME enterprise must continuously assess, 

adapt, and innovate. We cannot afford to be complacent, nor can we afford to 

shortchange PME institutions and their students with barriers to effective 

learning or inadequate resources. Our first task is to reorient the PME 

enterprise to prepare joint officers to operate globally, across all domains, and 

lead decisively throughout the remainder of their careers. Initially we must shift 

our PME curricula from a predominately topic-based model to an outcomes-

based approach and emphasize ingenuity, intellectual application, and military 

professionalism in the art and science of warfighting, while deepening 

knowledge of history. Staying current means that our work is not done once 

these initial tasks are complete. Warfare, geopolitics, technology, and 

instructional methods will continue to change, and our PME systems must keep 

pace.  

Infuse Joint Context throughout Officer Careers. We must reassess our 

current JPME framework in the context of demonstrated experience over the 

past 30 years to ensure we are evolving JPME requirements of the 21st century. 

Because the need for jointness is broader and deeper in an officer’s career than 

our traditional Service-based career models envisioned, we must infuse 

jointness earlier and deeper throughout an officer’s career. Service PME and 

leader development, not just intermediate and senior-level programs, require 

infusion of the joint context. At intermediate and higher levels, this entails the 

ability to synthesize capabilities across the Joint Force and in all domains. This 

wider synthesis must include the broader joint context that includes the 

interagency, intergovernmental, and multinational arena. In addition, our 

intermediate PME programs also must ensure they deliberately provide the 

practical preparation for their graduates to serve more effectively as staff officers 
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in our joint headquarters. We cannot afford to treat jointness as an afterthought 

that can be bolted on later, in the midst of a crisis.  

  

Develop Practical Warfighting Skills. The driving mindset behind our reforms 

must be that we are preparing for war. In future wars we envision all-domain 

operations to generate effective joint command and control, globally integrate 

effects, and conduct cross-domain fires and maneuver. Maneuver, via 

simultaneous combinations of both physical and cognitive capabilities, across 

an expanded battlespace seeks to directly create critical vulnerabilities in an 

adversary’s systems and generate multiple dilemmas. The Joint Force’s ability to 

create and exploit these all-domain dilemmas is a critical operational advantage 

in future contingencies across the conflict spectrum. Globally integrated and all-

domain operations present challenges for tomorrow’s warfighters that our 

educational system must adapt to today.  

  

Being cognitively prepared to conduct these operations necessitates an 

adjustment in how we educate tomorrow’s warfighter. Our educational system 

must sustain our ability to apply the art and science of war to the generation of 

both creative applications of military force and asymmetric warfighting. PME 

schools must incorporate active and experiential learning to develop the 

practical and critical thinking skills our warfighters require. These 

methodologies include use of case studies grounded in history to help students 

develop judgment, analysis, and problem-solving skills, which can then be 

applied to contemporary challenges, including war, deterrence, and measures 

short of armed conflict. Curricula should leverage live, virtual, constructive, and 

gaming methodologies with wargames and exercises involving multiple sets and 

repetitions to develop deeper insight and ingenuity. We must resource and 

develop a library of case studies, colloquia, games, and exercises for use across 

the PME enterprise and incentivize collaboration and synergy between schools. 

To achieve deeper education on critical thinking, strategy, and warfighting, PME 

programs will have to ruthlessly reduce coverage of less important topics.   

  

Adapt and Innovate Talent Management. Our collective talent management 

enterprise, based on individual Service personnel processes, must likewise 

continuously assess, adapt, and innovate. The positive benefits of adaptation 

and innovation in our PME enterprise are suboptimized if we do not wisely 

identify and nurture the development of the human talent in the Joint Force. 

Our best and brightest must be identified, assigned to schooling, and employed 

in such a way that maximizes both their potential and the benefit for the Joint 

Force.  Careful selection of who goes to school and when, who teaches them, 

assessments of cognitive abilities, and purposeful post-PME assignments 

require adaptation and innovation to realize this vision.   
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Identify the Right Students. Services must align the best talent to the right 

PME venue and then sequence that talent toward the most critical strategic 

assignments. Critically, senior-level PME attendance must be based on talent, 

potential for strategic responsibilities, and return on investment, rather than a 

fair share or mechanistic allocation of all occupational specialties across a 

particular Service. It is essential that officers with the highest potential to be the 

warfighting generals and admirals of the future attend a resident 10-month War 

College program, so that they receive a strategic education. PME schools also 

must ensure prospective students have the attributes and professional 

competencies to contribute to peer learning and succeed in the course by 

applying tools such as entrance examinations, applications, or screening 

criteria.    

Demand and Reward Academic Excellence. In-residence PME is an invaluable 

period of intense reflection and application to prepare for assignments of greater 

responsibility. We must reinforce a culture across our Armed Forces that 

enables professionals to apply themselves and grow to their potential in 

challenging PME programs and top-tier graduate studies to build upon and 

enhance their operational experience. We shall foster an environment where 

students are inspired to master the fundamentals of the art and science of war 

in an atmosphere and culture that encourages intellectual curiosity, stimulates 

critical thinking, rewards creativity and risk-taking, and understands the value 

of multiculturalism and allied perspectives. To move to a higher trajectory, we 

must remove constraints on student learning by supporting various learning 

styles, behaviors, and individual desires. Schools should capture student 

performance and potential in academic evaluation reports that include research, 

writing, and analytic achievements and demonstrated leader attributes. We 

should ensure PME performance is linked to the selection and assignment 

processes.  

Foster Professional Faculty. A highly professional faculty is the core of 

success. A world-class educational program is not an accident, nor does it come 

cheap; it is the product of deliberate design, founded upon a top-notch faculty. 

Every PME institution must make sure its military and civilian faculty are 

qualified instructors and current in the fields they are teaching. The selection, 

development, and management of PME faculty, and military faculty in 

particular, demands greater emphasis.   

• We must incentivize the right officers to pursue a faculty assignment and

the Services to facilitate such assignments. As such, Services should

implement the full array of talent management programs to incentivize

faculty assignments. A faculty assignment should be competitive, career

enhancing, highlighted during promotion boards, and tracked to ensure

follow-on assignments capitalize on skills gained. A cultural change of this
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magnitude requires leaders, at all levels, to corporately value faculty 

assignments, eliminate roadblocks impeding progress, and remove any 

stigma devaluing the importance of educating our future senior leaders. In 

this vein, we should consider lifting the blanket exclusion of same Service 

officers receiving joint credit for faculty assignments at CJCS-accredited 

Service JPME programs, allowing our programs to nominate certain 

positions as joint.   

• We must reward teaching excellence; attract, develop, and retain high-

quality professional faculty in our learning institutions; and leverage

professional civilian faculty with the credentials to teach at the requisite

levels. Because PME curricula must be as dynamic as the environment,

our faculties must be fully resourced for experiential learning, research

and course design, and for continuous curriculum assessment,

improvement, and integration.

• Success also requires that we fully invest in our academic support

architecture. In addition to our facilities, we have to resource, sustain,

and protect vital academic support functions, to include education and

information technology, and the organizational activities needed to

empower faculty and enable students to achieve the learning outcomes.

Regard PME as a Strategic Asset. We must innovatively leverage PME 

programs and curricula as a strategic asset to build trust and cognitive 

interoperability across the Joint Force and to integrate allies and key U.S. and 

international partners. To further this element:  

• Our PME institutions must be an agile and adaptable enterprise.

Collaboration across our PME network enhances our programs, builds

synergy and deeper understanding, and enables us to focus on key

problems. In the process, the education enterprise can serve our joint

warfighters with rigorous studies and research, concept development, and

exercise design. Our PME enterprise must be dynamic. To remain

relevant, we must periodically assess our programs, validate missions and

focus, as well as determine gaps and where new programs are needed. At

the same time, we should strive to make our PME enterprise accessible to

the force that is not in residence and support self-development and unit

professional development programs, recognizing that these extend the

core mission.

• We must continue to incorporate allied and partner students within our

PME system to better prepare our own officers for global operations.

Strong relationships between PME institutions are also important to

support allied and partner PME programs as we innovate, creating
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opportunities for closer ties and deeper collaboration, and for greater U.S. 

student participation.   

• We must include both the Total Force and select Defense Department civil

servants into senior-level development programs and PME to ensure they

remain integral members of our staffs and operations. In addition, we

must strengthen our interagency and intergovernmental perspectives.

Align Education and Utilization of Talent. The deliberate, purposeful use of 

PME graduates is an essential task directly linked to better campaign outcomes. 

We require effective processes for the assignment and utilization of PME 

graduates to ensure follow-on assignments capitalize on academic achievements 

and learning. We must deliberately leverage the academic experience, research, 

and experiential learning of PME graduates to a much greater extent. We must 

ensure academic evaluations capture officer accomplishments and expertise to 

aid the talent management processes. To achieve the vision outlined herein, we 

must reward officers who exhibit intellectual excellence with appropriate 

assignments and the potential to remain competitive in their careers. 

Additionally, we need to ensure we are producing a sufficient number of joint 

qualified officers in our JPME system for the Joint Staff and joint headquarters.  

Leverage Joint Exercises. The use of exercises is a key part of the continuum 

of learning as well. We must be prepared to place exercise participants into 

situations of uncertainty and complexity where creativity, adaptability, critical 

thinking, and initiative are stressed and demonstrated. The planning and 

application of cross-domain capabilities should be a key part of these exercises 

as well to reinforce the developing cognitive capacity to recognize problems and 

opportunities and initiate rapid decision-making as an essential aspect of joint 

integrated operations. Our joint exercises should be leveraged as a feedback 

loop that links issues and lessons back into our leadership development and 

PME system. Conversely, our scholars and practitioners in PME can contribute 

their educational research to support our combatant commanders as well.   

Identify and Develop Strategists. We need a select cadre of officers who can 

meaningfully contribute to the formulation of strategies. The joint community 

requires processes to identify and develop strategists, not just operational and 

campaign planners. PME schools and general and flag officers all must play an 

active role in identifying strategic talent and innovators. Advanced civil 

schooling, fellowships, and broadening opportunities offer valuable 

augmentation to the JPME enterprise, but they must have clear outcomes and 

do not qualify as JPME attendance. A select number of the students in our PME 

programs will demonstrate the potential to be more than applied strategists; 

they will also have the skills to creatively design holistic and integrated political-

military and cross-domain strategies or develop new doctrinal concepts. 



UNCLASSIFIED 

10 

Consequently, we must create and preserve opportunities in our curricula for 

specialization. We must identify these potential strategists and tailor programs 

for them to develop their thinking and contributions.  

OUR IMPERATIVE  

We face a future that demands a change in emphasis and urgency. We must 

identify and select officers who display an intellectual edge and can outthink 

our adversaries in war amidst uncertainty and disruptive change. Creating the 

intellectual overmatch and mental agility that we require cannot be achieved by 

intermittent education or by past experience alone. It is created by the 

purposeful combination of education, training, rigorous exercises, and 

application in the real world. To meet this imperative, we have set the trajectory 

for a continuous transformation that must begin immediately. We require a 

concerted effort across the Joint Force to establish the foundation to implement 

this vision. The result will be a cultural and intellectual shift in the Joint Force 

and the Services.  

An investment in the cognitive aspects of our profession is not enough. We must 

ensure we develop mechanisms that integrate PME programs and talent 

management, constantly assessing and adjusting, iteratively moving leader 

development along our steeper trajectory to address creatively our most critical 

warfighting needs. We have a collective responsibility that demands we act with 

all due speed. Our Nation deserves and requires nothing less.   
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