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SUNUŞ

Genel olarak Ortadoğu, daha somut olarak Irak’ın geleceği ile ilgili belirsizlikler bugün
ülkemiz ve Irak’a komşu diğer ülkelerin üstesinden gelmekte en çok zorlandığı konuların
başında gelmektedir. Bu zorluğun temel nedeni, Irak ile ilgili gelişmelerin çok aktörlü ve
karmaşık etkileşimleri içeren yapısıdır.

Irak’ın  gelecekte  nasıl  bir  siyasi,  hukuki,  ekonomik  ve  askeri  yapıya  kavuşacağı ile  ilgili
belirsizlikler, beklenmeyen olayların ortaya çıkması olasılığı kadar, sorun kaynaklarının nasıl
gelişeceğinin bilinmezliğinden doğmaktadır.

Irak’ın Türkiye ve çevre ülkeler açısından taşıdığı risklerin tehdide dönüşmesini engellemenin
yolu, Irak ile ilgili gelişmeleri doğru bilgiler ışığında ve karşılıklı öncelikleri dikkate alarak
yönetmekten geçmektedir. Bunun aksine öncelikleri gerçekleştirmek için harcanacak çabanın
belli hedeflere yöneltilecek yerde dağılması ise, kriz kaynaklı problemlerle uğraşma eğilimini;
başka kelimelerle, kısa vadede verilecek tepkilere odaklanılmasını dolayısıyla Türkiye ve
bölge ülkelerinin bu konudaki politikalarını yönetememesini ve dış unsurların sarsıcı etkisine
açık hale gelmesini beraberinde getirmektedir.

Türkiye, Irak’a sınırdaş bir ülke olarak bu ülkedeki gelişmeler ve bunların etkileri nedeniyle
kendisini güvenlik sorunu olan bir ülke olarak görmektedir. Bu durum, Türkiye’nin dış siyaset
alanını daraltmaktadır. Türkiye’nin bölgesel işbirlikleriyle ya da Batılı müttefikleriyle ortak
politikalar geliştirme noktasından hareketle bu “güvenlik tehdidi altında olma” durumundan
çıkması gerekmektedir. Bunun yanında Ankara, Irak’ta resmi ya da gayrı-resmi düzlemde ilişki
ağı kurabileceği aktörlerin sayısını artırmalı, ilgili grup ve bölge ülkeleriyle diyalogunu
geliştirmelidir. Ayrıca, Türkiye’nin daha çok iç siyasetteki gecikmişlik ve sorunlardan
kaynaklanan nedenlerle süregelen Kürt sorununu Irak’taki gelişmelere endeksli bir bakış
açısıyla ele almamak alışkanlığını geliştirmesi gerekmektedir.

Başka bir deyişle, Irak’taki gelişmelerin Türkiye ve bölge ülkelerindeki toplumsal barışı her
an etkileyebilecek bir dış politika konusu olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Yoksa
önümüzdeki dönemde Irak ile ilgili Kerkük’ün nihai statüsünün belirlenmesi gibi kritik konular
düşünüldüğünde, Türkiye, her an savunmacı, olayların kendisini sürüklediği, belirsizliklerin
ülkesi olma yolunda ilerler. Ve Irak, Türk dış politikasını sanki ülkenin başka hiçbir dış politika
önceliği yokmuşçasına etkilemeye devam eder. Irak, Türkiye’nin tüm dış politika
önceliklerini belirleyen bir irtifa kazanmamalı; Türkiye’nin adeta tüm ilişki sistematiğini
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ipotek altına koymamalıdır. Türkiye, güç kullanarak problemlerini çözmek zorunda bırakılan
bir ülke olmaktan çıkmalı, demokratikleşme ve insan hakları konusundaki değişimiyle, barış
içinde bir arada yaşama becerisine sahip olduğunu göstererek, ekonomik işbirlikleri ve
entegrasyona yönelik inisiyatifler geliştirerek bölge için güvenliğin tesisinde başka yollar
olduğunu ortaya koymalı, bölge barışına ortak temel değerler yaratmak suretiyle kalıcı katkı
sağlamalıdır.  Bu katkı, Irak’taki ABD askeri varlığının azaltılması ve sonlandırılması sürecinde
sadece Türkiye’den değil başta İran ve Suriye olmak üzere bütün Ortadoğu ülkelerinden
beklenilmesi gereken bir katkıdır.

Bu noktada, önceliklerin belirlenmesi ve uzun vadeli politikaların oluşturulması sürecinin en
önemli aşamalarından biri, Türkiye ve bölge ülkelerinin Irak’a hangi parametreler
çerçevesinde yaklaşması gerektiğinin saptanmasıdır. Bunu takiben, Türkiye ve bölge
ülkelerinin söz konusu parametrelerde karşı karşıya olduğu risklerin ve fırsatların karar
alıcılara katkı amacı ile açıklıkla tartışılması, bu noktalarda nasıl bir siyaset izleneceğine dair
açık bir uzlaşma sağlanması ve kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Aynı bağlamda
bölgede bulunan ülkeler ve etkinlik gösteren aktörlerin sivil temsilcilerinin görüşlerinin
dinlenmesi karşılıklı etkileşime ve Türkiye’nin güçlü inisiyatifine kamu diplomasisi yolu ile
önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Bu gerekçelerden hareketle, “Uluslararası Ortadoğu Kongresi” projesinin ilkinin ana konsepti
“Irak” olarak belirlenmiş ve güvenlik ekseninde istikrarlı işbirliği sürecinin güçlü bir ivme ile
yükselmesine katkı amacıyla planlanmıştır.

10-12 Kasım 2010 tarihleri arasında planlanan kongrenin Hatay’da yapılması da yine seçilen
şehir açısından önemlidir. Hatay’da “kamu diplomasisi” konsepti içerisinde bu sivil inisiyatifin
icra edilmesi tüm Ortadoğu’ya yönelik olarak Hatay’ın stratejik bakışını ve hâkim konumunu
pekiştirecek, bölge ile ilgili alınan ve alınacak olan inisiyatifler açısından kongre’nin Hatay’da
yapılması da kendi alanında bir ilk olacaktır.

Saygılarımla…

         Süleyman ŞENSOY
 TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI

Uluslararası Ortadoğu Kongresi
“IRAK”

KONU

Irak ile doğrudan ilgili tarafların temsilcilerinin aktif olarak bir araya geleceği, kamu
kurumlarında görevli üst düzey yöneticilerin yanı sıra ilgili akademisyen ve uzmanların
katılımının sağlanacağı “Uluslararası Ortadoğu Kongresi” etkinliğinin düzenlenmesi.

YER

Hatay, Türkiye

TARİHİ

10-12 Kasım 2010

KAPSAM

Düzenlenecek olan kongrenin kapsamı, altı başlık altında sunulabilir:

1. Bir Uluslararası Güvenlik Sorunsalı Olarak “Irak”

·  “Güvenlik” ve “özgürlük” ikileminin aşılması için yapılması gerekenler
· Aktörlerin çıkarları ile barış, adalet, insanilik ve ahlakilik gibi ilkeler arasında denge

sağlama sorunu
· Bağımsızlık, laiklik, kitlesel örgütlenme, etnik çatışmalar gibi sorunların Irak’ın

güvenliği üzerindeki etkileri
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· Irak ordusunu oluşturan unsurlar ve alt grupların güvenliği için oluşturulan milis
güçlerin Irak’ın genel güvenliği üzerindeki etkileri

· İşgalin sona erdirilmesi
· Uluslararası örgütlerin müdahalelerinin Irak’ın güvenliği üzerindeki etkileri
· Irak’ın güvenliğinin komşu ülkeler ve küresel barış açısından önemi
· Iraklı Mülteciler ve Bölgesel Tesirleri

2. Irak Anayasası, Irak Tipi Federalizm ve Politik İstikrar

·  Anayasa yapımında etkili olan iç ve dış aktörlerin öncelikleri
· Dini ve etnik gurupların anayasa çerçevesindeki yeri ve etkileri
· Irak seçim sistemi ve ulusal uzlaşının temini
· Irak anayasası ve sivil toplumun inşası
· Irak ile ilgili aktörlerin anayasa yapımı üzerindeki etkileri Irak anayasasının ülkenin
dış ilişkileri üzerindeki etkisi

· Yönetim reformları
· Sivil yaşamın ve siyasi katılımın güçlendirilmesi

3. Irak’ta Politik Aktörler: Çatışma ve İşbirliği

· Dış aktörler (ABD, Avrupa ülkeleri, Çin, Rusya vb.)
· Komşu ülkeler
· Uluslararası örgütler
· Şiiler, Sünniler ve diğer ideolojik gruplar
· Araplar, Kürtler, Türkmenler vb.
· Kabileler

4. Irak'ın İstikrarı İçin Bölgesel ve Küresel İşbirliği

·  Komşu ülkeler açısından Irak’ta istikrarın önemi
· Bölgesel istikrar açısından Irak’ın önemi
· Irak’taki genel durumun küresel güvenlik üzerindeki etkileri
· Uluslararası kurumların Irak’ın istikrarı bağlamında oynayabileceği roller
· Irak ile ilgili aktörler arasındaki ilişkilerin Irak’ın istikrarı ve geleceği üzerindeki

yansımaları
· İşgalden zarar gören kesimlerin yaralarının sarılması yönünde atılması gereken

adımlar
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5. Türk Dış Politikasında Çok Boyutlu Bir Unsur Olarak “Irak”

· Türkiye-ABD ilişkilerinin Irak politikaları üzerindeki etkisi
· Yerel aktörler (Şiiler, Sünniler, Türkmenler, Araplar ve Kürtler) ve Türk dış

politikası
· Irak’ta istikrarın sağlanması konusunda Türkiye’nin Irak’ta ve uluslararası alandaki

faaliyetleri
· Kerkük sorunu ve Türk dış politikası
· Türk dış politikasındaki yeni yönelişler çerçevesinde Irak

6. Irak’ın Yeniden Sosyoekonomik İnşasında Türkiye

·  Altyapı çalışmalarının hızlandırılması
· İhracatı kolaylaştırma ve artırma rolü
· Temel ihtiyaç maddelerinin temini
· Yoksullukla mücadele
· Kadınlar ve çocuklar ile ilgili programlar
· Eğitim alanında işbirliği

KOORDİNATÖR

Kongre’nin koordinatörü Türk - Asya  Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM,
stratejik araştırmaların önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan özel sektör temsilcileri, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek
akademik boyutta etkinliklerde bulundukları bir sivil toplum örgütlenmesidir.

TASAM’ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı
uluslararası ilişkilerine, tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik
yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar,
incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı,
etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.
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AMAÇ

“Uluslararası Ortadoğu Kongresi” projesinin dört temel amacı vardır:

 • Irak’ta barış ve istikrarın gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Irak’la doğrudan ilgili
aktörlerin temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların biraraya gelerek Irak’ın
güvenliği ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmaları ve analize dayalı yorumlar
geliştirmeleri,

 • Küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri birlikte izleyip diyalog ortamı oluşturarak, Irak’ın
güvenliğiyle ilgili olası gelişmeler hakkında öngörülerde bulunmak,

 • Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; yerine göre kaynağından bilgiler
ve farklı açılardan yaklaşımlar ile saptanan sosyoekonomik sorunların çözümüne yönelik
öneriler sunmak,
 •  Kongre çerçevesinde bir araya getirilecek uzman ve kurumlar arasında kurulacak
iletişim sayesinde Orta Doğu ülkeleri arasındaki iş birliğine katkıda bulunacak ihtiyaçların
belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çözüm önerilerinin üretildiği Hatay
merkezli bir platform oluşturulmasına zemin hazırlanması,

 • Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak.

HEDEF

Yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:

•  Kısa vadede Türk ve yabancı kamuoyu, akademik camia ve STK temsilcilerinin bir
araya getirilmesi,
•  Orta Doğu’nun kendine has güvenlik yapısının öne çıkarılması, dolayısıyla bu yapıya
özel tartışma, öneri ve öngörülerin ortaya konmasının teşvik edilmesi,
• Irak merkezli Bölge sorunların çözümünde Türkiye’nin ve diğer aktörlerin muhtemel
rollerinin tartışılması
•  Orta Doğu güvenliğinin oluşturulması aşamasında Bölge devletleri ve Bölgede aktif
olan diğer devlet-dışı aktörler ile çeşitli otoriteler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
•  İletişim artırılması yolu ile diyalog yollarının açılması veya diplomatik ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunulması,
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•  Karar verici kurum ve kuruluşlara Orta Doğu ve Irak’ın güvenliği konusunda kısa, orta
ve uzun vadeli politika önerileri ve öngörüler sunulması,
•  Irak’ta istikrar ve iş birliği çabalarına katkıda bulunmak,
•  Muhtemel politika seçeneklerinin ortaya konması ile Türkiye’nin hareket tarzının
belirlenmesine katkıda bulunmak,
•  Bölgesel ve uluslararası alanda Orta Doğu’ya yönelik politikalar hesaba katılarak
Türkiye’nin bölge ve özellikle Irak politikasının ve güvenlik anlayışının tanımlanması.

GEREKÇE

Orta Doğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Orta Doğu, ne
de halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkûm edilmemelidir. Orta Doğu
ülkeleri, halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma
seferberliği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine,
devletlerin egemenlik haklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler
arasında gerek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Orta
Doğu’daki sorunların kavranmasında adil ve gerçekçi gözlemler üzerinde durulması,
uzlaşmacı inisiyatifleri cesaretlendirecektir. Söz konusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde
bölgesel istikrar ve refahın kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen
eksenlere dâhil olmadan, taraflar arasında diyaloğun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi,
tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde
değerlendirebilmesi, bölge devletlerinin ve halklarının ortak menfaatidir.

Çıkış noktamız, artık içinde olduğumuz Orta Doğu’daki süreçlerin ve bu süreçleri belirleyen
aktörlerin dikkatle izlenmesi, analiz edilmesi ve anlaşılması ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçtan bir adım
ileri giderek; sadece anlama ve anlatmanın yetmeyeceği, bahsedilen süreçlerin oluşumuna ve
aktörlerin bu süreçleri yönetimlerine dahil olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin ve
Orta Doğu’nun çıkarları bağlamında yeni Orta Doğu’nun şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl
etkili olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz. Bu perspektifte, “Uluslararası
Orta Doğu Kongresi”, Orta Doğu coğrafyasında - Irak merkezli - meydana gelen gelişmeler
ışığında bölge ülkeleri arasındaki siyasal ilişkiler, güvenlik iş birliği ve demokratikleşme gibi
alanlarda Orta Doğu’ya özgü bir bilinç alanının inşa etmek hedefindedir.
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PROJEDE GÖREVLİ EKİP

Proje Başkanı
M. Celalettin LEKESİZ, Hatay Valisi

Proje Koordinatörü
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Proje Yürütücüsü
Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü

Proje Koordinatör Yardımcıları
Muharrem Hilmi ÖZEV, TASAM Ortadoğu Uzmanı
Fatma Günce KANLI, TASAM Direktör Yardımcısı
Yasin ATLIOĞLU, Ortadoğu Uzmanı

Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR, TASAM TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN, TASAM TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Samir Salha,  Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM - Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülden Ayman, Marmara Üniversitesi

Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Yrd. Doç. Dr. Dr. Caner SANCAKTAR, TASAM
Dr. Almagül İSİNA, TASAM
Oğuzhan KÖSE, TASAM
Ufuk TEPEBAŞ, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
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KATILIMCILAR

Toplantıya Suriye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen, Umman, Filistin, Lübnan,
Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Rusya, Hindistan, Çin, AB, İKÖ,
Arap Birliği, BM’den:
- Devlet adamları
-    Kamu Kurumlarında Görev Yapan Üst Düzey Yöneticiler
- Toplantı Konuları ile İlgili Uzmanlar ve Akademisyenler
- Medya Mensupları
iştirak edecektir.

HEDEF KİTLESİ

- Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin devlet adamları,
- Üst düzey bürokratlar,
- Akademisyenler ve uzmanlar,
- Araştırma kurumları,
- Endüstriyel ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
- Sivil toplum kuruluşları,
- Basın mensupları
- Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Orta Doğu halkları

YÖNTEM

T.C. Hatay Valiliği ve TASAM‘ın iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 günlük kongre
(bilimsel toplantı ve etkinlikler) kapsamında Irak’la doğrduan ilgili tarafların temsilcileri bir
araya getirilecektir.

Her ülkeden ve kurumdan üst düzey yöneticilerin, içerikle ilgili uzman, akademisyen ve bilim
adamlarının katılımı sağlanarak katkıda bulunmaları ve istifade etmeleri için ideal bir ortam
oluşturulacaktır.



12

Karşılıklı etkileşime dayalı toplantılar ve gezilerin yanında programları uygun olduğu ölçüde
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile medya
temsilcileri ve önemli kurum yetkilileri ile görüşmeler organize edilecek, kısa - orta  - uzun
vadede yapılabilecek iş birlikleri ve etkileşimlerin temeli atılacaktır.

Proje kapsamında düzenlenecek olan toplantı (ve etkinlikler) sona erdikten sonra,
gerçekleştirilmiş olan çalışmalar daha sonra bir stratejik rapor formatında yayınlanacaktır.

Temel yaklaşım Kongre sonrasında da devam edecek esnek bir kurumsallaşma ortaya
çıkarmaktır.

ZAMAN PLANLAMASI (Taslak)

1. GÜN PROGRAMI

Katılımcıların Hatay’a Ulaşması

Kültürel Etkinlik ve Resepsiyon

2. GÜN PROGRAMI

09.00 - 09.30 Kayıt

Sunuş
Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü

09.30 - 10.30 Açılış Konuşmaları

Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
M. Celalettin LEKESİZ, Hatay Valisi
Ertuğrul GÜNAY, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Ahmet DAVUTOĞLU , T.C. Dışişleri Bakanı
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, İKÖ Genel Sekreteri
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(Misafir Ülke Devlet Adamları)
Abdullah GÜL, T.C. Cumhurbaşkanı

10:30-12:30 I. Oturum: Bir Uluslararası Güvenlik Sorunsalı Olarak “Irak”

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00: 15:30 II. Oturum: Irak Anayasası, Irak Tipi Federalizm ve Politik İstikrar

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:15 III. Oturum: Irak’ta Politik Aktörler: Çatışma ve İşbirliği

3. GÜN PROGRAMI

10:00-11:30 IV. Oturum: Irak'ın İstikrarı İçin Bölgesel ve Küresel İşbirliği

11:30-11:45 Kahve Arası

11:45- 13:00 V. Oturum: Türk Dış Politikasında Çok Boyutlu Bir Unsur Olarak
“Irak”

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30-16:00 VI. Oturum: Irak’ın Yeniden Sosyoekonomik İnşasında Türkiye

16:00-16:15 Kahve Arası

16:15- 17:00 Kapanış Oturum - Genel Değerlendirmeler

 17:00-18:00 Basın Toplantısı
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BASIN

Proje kapsamındaki faaliyetlere Türkiye’deki ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki düşünce
kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, gazete ve televizyonların genel yayın
yönetmenleri / haber müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin
basında yer alması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

TANITIM MALZEMELERİ

Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin türleri şunlardır:
Afiş
Broşür
Davetiye
Dosya
Bloknot
Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.

KONGRE KİTABI

Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nde katılımcılar tarafından sunulan bildiriler ve yapılan
değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili kurum ve
yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynak ile ilgili taraflara
aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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INTRODUCTION

Today the ambiguities about the future of the Middle East in general and Iraq in a more
concrete context are the problems which our country and the other neighboring countries to
Iraq are finding most hard to overcome. The reason of these problems’ being such uneasy
depends on the fact that the structure of Iraq related developments have many actors and
include complicated interactions.

The ambiguities about the potential political, judicial, economic and military structure of Iraq
in the future rise from the obscurity of how the sources of these problems may occur, as
they may arise from the possibility of unexpected facts being emerged.

Preventing the risks of Iraq which may turn into a threat towards Turkey and the neighbor
countries is possible through managing the Iraq related developments under the light of
correct information and paying attention to mutual priorities. Contrary to this, if the efforts
to  carry  out  these  priorities  are  not  directed  to  certain  targets,  the  tendency  to  work  on
crisis related problems; in other words, focusing on reactions that are short termed and as a
result Turkey and the neighbor countries’ not being able to manage their policies on this
subject and being open to the convulsive effects of exterior elements will inevitably come
together.

Turkey, as a bordering country to Iraq, sees itself as a country that has security problems as a
result of the developments in Iraq and their effects, and this situation constricts Turkey’s
foreign policy areas. Turkey has to leave behind the circumstance of “being under security
threay” by developing regional collaborations and common policies with the Western
countries. Besides, Ankara has to increase the number of actors in Iraq that can be contacted
on a formal or informal basis, and develop its dialogues with related groups and regional
countries. Furthermore, Turkey has to develop a practice that helps itself to handle its
Kurdish issue, which is mostly resulted from and still continuing as a result of Turkey’s
belatedness in the domestic politics and related problems, without a perspective that is
linked to the developments in Iraq.

In other words, the developments in Iraq have to be expelled from being a foreign policy
subject that would influence the social peace environment in Turkey and the regional
countries at any time. Otherwise, when some critical subjects such as the determination of
the ultimate statue of Kirkuk are considered, Turkey is most probable to keep being a
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defensive country, a country of ambiguities. And Iraq would go on to influence the Turkish
foreign policy as if Turkey has no other foreign policy priorities. Iraq shall not gain an
altitude that determines all the priorities of Turkish foreign policy; it shall not simply have
a hypothec on all of Turkey’s systematic of affairs. Turkey shall no longer be a country that
has  to  use  force  in  order  to  solve  its  problems,  with  its  change  in  the  areas  of
democratization  and  human  rights,  it  has  to  reveal  the  fact  that  there  are  other  ways  to
apply to in the security of the region by showing that it has the ability to live in peace and by
developing initiatives towards economic co-operations and integrations. It has to supply
permanent solutions to the regional peace environment by creating common basic values.
This contribution of Turkey is one of a kind that is expected not only from Turkey, but from
all the Middle Eastern countries, being Iran and Syria in the first place, during the process of
decreasing and ending the USA’s military presence in Iraq.

At this point, one of the most important phases of the process of determination of priorities
and constituting long term policies is ascertaining which parameters of approach shall be
used in Turkey and the countries of the region towards Iraq. Following this, what needs to be
done is discussing openly the risks and the opportunities of Turkey and the countries of the
region that can be confronted in the aforementioned parameters with the purpose of
supporting  the  decision  makers,  arriving  at  a  clear  agreement  regarding  the  policy  to  be
adopted and sharing it with the public. In the same context, the arguments of the countries
of the region and the civil representatives of the actors that operate in the region shall be
expressed, and this will significantly help Turkey’s powerful initiative and the mutual
interaction through public diplomacy.

Following all these justifications, the main concept of the first project of “International
Middle East Congress” is determined as “Iraq” and it is planned to have a contribution to the
improvement of stable cooperation process in the axis of security.

It’s important that Hatay provision has been chosen to the Congress which will be held 10-12
November 2010. Practicing this civil initiative with the “public diplomacy” concept will
strengthen the Hatay’s strategic vision towards the Middle East and will be first with in the
field of to be taken initiatives related to region.
Yours Sincerely…

Süleyman ŞENSOY
    Chairman of TASAM
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NAME OF THE CONGRESS

International Middle East Congress

“IRAQ”

SUBJECT

The subject is to organize activities about “International Middle East Congress”. These
activities will comprise meetings of representatives of the parties directly related to Iraqi
issue and the participation of senior bureaucrats assigned in public institutions,
academicians and experts.

VENUE

Hatay, Turkey

DATE

10-12 November 2010
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SCOPE

1. “Iraq” as an International Security Problematic
· What to do to overcome the dilemma of security and freedom
· The problem of providing a balance between the interests of actors and

principles like peace, justice, morality, humanitarian issues.
· Impact of some problems like independence, secularism, mass

organization, ethnic conflicts upon the  Iraqi security
· Impacts of the elements of the Iraqi army and paramilitary forces created

by sub-groups upon the overall Iraqi security
· Impacts of the activities of international organizations upon Iraqi security
· To end the U.S. Occupation
· Importance of Iraqi security for neighboring countries and for global

peace

2. Constitution of Iraq, Iraqi Federalization and Political Stability
· Priorities of internal and external actors that are effective in making the

Iraqi constitution
· Places and effects of Religious and ethnic groups in the framework of the

constitution
· Iraqi elections system and national reconciliation
· Iraqi constitution and building civil society: strengthening of civil life and

political participation
· Impact of the Iraqi constitution upon foreign relations
· Administrational reforms
· Improvement of civil life and political participation

3. Political Actors in Iraq: Conflict and Cooperation
· External actors (U.S., Europe, China, Russia, etc.)
· Neighboring countries
· International organizations
· Shiites, Sunnis and other ideological groups
· Arabs, Kurds, Turkmens, etc.
· Tribes
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4. Regional and Global Cooperation for the Stability of Iraq
· Iraq's importance in terms of regional stability
· Importance of stability in Iraq for the neighboring countries
· Impacts of the general situation in Iraq on the global security
· The roles that international institutions can play in the context of a Iraqi

stabilization
· Reflections  of  the  relations  among  the  actors  related  to  Iraq  on  the

stability and future of Iraq
· Steps should be taken to improve the situations of the aggrieved parties

5.  “Iraq” as a Multi Dimensional Element in the Turkish Foreign Policy
· Turkey-US relations and its impact on the policies regarding Iraq
· Local actors (Shiites, Sunnis, Turkmen, Arabs and Kurds) and the Turkish

foreign policy
· Turkey’s  activities  in  Iraq  and  in  the  international  arena  to  secure  Iraqi

stability
· Kirkuk and the Turkish foreign policy
· Iraq  in the context of the new orientations of Turkish foreign policy

6. Turkey in the Socio Economic Reconstruction of Iraq
· To speed up of the workings to improve infrastructure
· To facilitate and increase exports
· Provision of basic needs items
· To fight poverty
· Women and children-related programs
· Co-operation in the field of education

COORDINATOR

The coordinator of the Congress is the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).
TASAM is  a  civil  society organization in which private sector representatives,  scientists  and
researchers of our country who understand the importane of strategic researches and aim to
meet the needs of Turkey in these areas come together and carry out academic activities.
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The aim of TASAM is to carry out scientific researches, investigations, analyses and
evaluations targeting the bilateral, regional and multidimensional international relations of
Turkey; its historical, cultural, political, economical, judicial, sociological and geopolitial
structure; and its internal political, economical, socio-cultural problems, and to produce
realistic, dynamic, creative and effective solutions and decision options.

OBJECTIVES

The project of International Middle East Congress has four main goals:

· To come together with the representatives of the parties directly related to Iraq to
evolve comments which are oriented to the analysis and to exchange views and ideas
about the security of Iraq.

·  To follow regional and global developments and prepare a dialog atmosphere to
have foresight for possible developments about the security of Iraq.

· To  present  information  from  the  original  resources  for  the  decision  makers  of  the
related parties, to develop approaches from different perspectives and to provide
solutions for the detected socio-economic problems.

· To make cooperation and dialog within all these perspectives.

TARGETS

Through these goals following aims will be tried to reach:

· To make a contribution to the improvement of positive interaction culture and
solidarity among the parties related to Iraq

· To develop a civil platform contributing to shape the formal diplomacy.

· To prepare atmosphere for different actors to develop ideal shared methodologies.
· To open new prospects for institutions and countries through the representatives of

civil society which are interested in the security of Iraq and the region
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METHOD

The representatives of the parties related to Iraq will be gathered together within the

context of the three day congress (scientific meetings and the other activities) which will be

organized by Hatay governorate and TASAM.

From every country only one think tank organization’s chairman has been invited. There will

be an ideal atmosphere to make contributions and to benefit for the senior managers from

public institutions, the specialists, academicians and scientists who are connected with the

subjects of the meetings.

Besides the mutual interaction grounded meetings and traveling, it is planned to organize

interviews with the President of Turkey, the Prime Minister of Turkey and the members of

Council of Minister of Turkey and representatives of media and Senior bureaucrats from the

major institutions, if this will be favorable with their program, and the short- middle- long

terms cooperations and interactions will be founded.

After the meetings (and the activities) within the context of this project, the results will be

published in a strategic report format.

PERSONNEL OF THE PROJECT

Chairman of the Project
M. Celalettin LEKESİZ, Governor of Hatay

Coordinator of the Project
Suleyman SENSOY, Chairman of TASAM
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Project Executor
Assistant Prof. Dr. Engin SELÇUK, Director of TASAM

Assistant Coordinator of the Project
Muharrem Hilmi OZEV, TASAM
Fatma Gunce KANLI, TASAM
Yasin ATLIOĞLU,  TASAM

Project Consultants
(R) Ambassador  Murat BILHAN, TASAM Vice President
(R) Associated Prof. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Representative
(R) Ambassador Ümit PAMİR
(R) Ambassador Ömür Orhun
Prof. dr. Samir SALHA, Kocaeli Unıversity
Prof. Dr. Hasan SELCUK, TASAM and Marmara University
Assoc. Prof. Dr. Gülden AYMAN, Marmara University

Expert Given Task in the Project
Assist. Prof. Dr. Caner SANCAKTAR, TASAM
Dr. Almagul ISINA, TASAM
Oğuzhan KOSE, TASAM
Ufuk TEPEBAS, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM

PARTICIPANTS

· statesmen
· Senior Bureaucrats
· Specialists and Academicians who are connected with the meeting’s subjects
· Media Members

The participants will come from Syria, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Yemen, Oman,
Palestine, Lebanon, Kuwait, Qatar, Bahrain, The United Arab Emirates, Egypt, USA,
Russia, India, China, EU, OIC, Arab Union, UN.
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TARGET POPULATION

Officials from countries and institutions
Research Institutions,
Scholars and Students,
Media.

TIME PLANNING (Draft)

PROGRAM OF THE 1st DAY

Transport the Participants to Hatay
Reception

PROGRAM OF THE 2nd DAY

09:00-09.30 Register

Presentation
Dr. Engin SELÇUK, Director of TASAM

09:30-10:30 Opening Statements

Süleyman ŞENSOY, Chairman of TASAM
M. Celalettin LEKESİZ, Governor of Hatay
Ertuğrul GÜNAY, Minister of Culture and Tourism of Turkish Republic
Ahmet DAVUTOĞLU , Foreign Minister of Turkish Republic
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Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, Secretary General of OIC
(Statesmen of Guest Countries)
Abdullah GÜL, President of Turkish Republic

10:30-12:30 1st Session: “Iraq” as an International Security Problematic

12:30-14:00 Lunch

14:00: 15:30 2nd Session: Constitution of Iraq, Iraqi Federalization and Political
Stability

15:30-15:45 Coffee Break

15:45-17:15 3rd Session: Political Actors in Iraq: Conflict and Cooperation

PROGRAM OF THE 3rd DAY

10:00-11:30 4th Session: Regional and Global Cooperation for the Stability of Iraq

11:30-11:45 Coffee break

11:45- 13:00 5th Session: “Iraq” as a Multi Dimensional Element in the Turkish
Foreign Policy

13:00-14:30 Lunch

14:30-16:00 6th Session:Turkey in the Socio Economic Reconstruction of Iraq

16:00-16:15 Coffee Break

16:15- 17:00 General Assessments about the Congress

17:00-18:00 Press Conference
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MEDIA

Within the context of project, representatives of the NGO’s and think tank organizations in
the related countries, executive and news editors of the newspapers and TVs and columnists
will be invited. Besides, publicity campaign will be held in order this activities will take place
in the media.

PUBLICITY MATERIALS

Publicity materials containing information about activities that would be held in the project:
Poster
Booklet
Invitation
Folder
Writing pad
Promotion material

Besides, ID badges for the participants and visual materials will be prepared.

CONGRESS BOOK

In order to make the presentations and the assessments that would be hold during the
congress permanent, a book will be prepared and forwarded to related institutions and
authorities. Transmission of the works through a written source to the parties concerned will
ensure to obtain more effective results from the process of cooperation
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