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SUNUŞ
Soğuk Savaş ile birlikte iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin ardından aktörleri,
kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem ile karşı karşıya
bulunmaktayız. Bu yeni uluslararası sistemin işleyişi ne iki kutuplu dünyaya benzemekte, ne
de tek kutuplu dünya ile herhangi bir ilgisi bulunmaktadır. Çok kutuplu “Yeni Dünya Düzeni”;
iletişim, bilişim, düşünce, strateji ve teknoloji üzerine oturmaktadır.
Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve kültürel sonuçları bu yeni uluslararası sistemi
doğrudan etkilemektedir. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında tek kutuplu dünya
düzeninde kullanılan pek çok araç ve teknik, bu yeni uluslararası sistemde çalışmamakta,
etkisiz kalmaktadır.
Çok kutuplu yeni uluslararası sistemde ülkelerin etkinliklerini artırmak, dış politikalarında
hedeflerine ulaşmak, ülke olarak belirledikleri stratejik vizyonu uygulayabilmek için “kamu
diplomasisi” çok önemli bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.
Soğuk Savaş dönemi ve tek kutuplu dünya düzeninde ülkelerin çoğunlukla kullandığı “sert
güç” kavramı, yeni uluslararası sistemde yerini “yumuşak güç” kavramının cazibesine
bırakmaktadır. Yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmayı başarabilen ülkeler, sert güç
kullanarak elde ettiklerinden çok daha fazlasını kazanabilmekte; aynı zamanda uzun vadeli iş
birliklerini de sürekli kılabilmektedir.
TASAM olarak planladığımız 2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu: Kamu
Diplomasisi”; çok kutuplu yeni uluslararası sistemde İKT ülkelerinin sahip olduğu imkân ve
potansiyelden en üst seviyede yararlanabilmelerine, yumuşak gücü etkili bir şekilde
kullanabilmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
İKT üyesi ülkelerin bölgelerinde ve küresel alanda etkin birer uluslararası aktör olabilmeleri
için, kamu diplomasisi araçlarını kullanarak amaçlarına daha sağlıklı şekilde ulaşacağına
inanmaktayız. Forum bu amaç için gerekli bilimsel çalışmaların önünü açacak, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütlerinin bu amaca yönelik ortak projeler
geliştirebilmeleri için zemin hazırlayacaktır.
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Forum İKT üyesi ülkelerin bölgesel ve küresel düzeyde etkinliklerini artırma hedeflerine
katkıda bulunmanın yanı sıra, küresel barış ve iş birliğinin tesisine de katkı sağlayacaktır.
Özellikle; düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek
toplantılar ile hem devlet hem de sivil toplum boyutunda, bölgesel ve küresel ölçekte
meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelerin yakından izlenmesi, sahip olunan
bilgilerin paylaşılarak birlikte değerlendirilmesi, güncele ve geleceğe dair yapıcı diyaloglar
geliştirilmesi mümkün olacaktır.
“2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” projesi, böyle bir zorunlu gereksinim
kapsamında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü
tarafından planlanmıştır.
Türkiye ile birlikte diğer İKT üyesi ülkelerin seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri ile ülke
yönetiminde inisiyatif ve yetki sahibi karar alıcılara yönelik bu anlamlı projenin “Kamu
Diplomasi”nin inşasına ve İslam Ülkelerinde düşünce kuruluşlarının bu alanda öncü rol
üstlenmelerine ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.
Saygılarımla…

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI
2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu
“Kamu Dipolmasisi”

KONU
İslam ülkelerinde öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aktif olarak bir araya
geleceği, kamu kurumlarında görevli üst düzey yöneticilerin yanı sıra ilgili akademisyen ve
düşünce kuruluşlarının katılımının sağlanacağı “İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları
Forumu” etkinliğinin düzenlenmesi.

FORUM YÖNTEMİ
Altı oturumun yer alacağı Forum’un her oturumunda 3 uzman katılımcı tarafından yapılacak
sunumların ardından ortalama 7 kişiden oluşan müzakere heyetince yoğun müzakereler
gerçekleştirilecek ve oturum sonunda genel katılımcı ve izleyici kitlesinden gelen sorular
cevaplandırılacaktır.

KOORDİNATÖR
Toplantının koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde
faaliyet gösteren TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’dür.
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, çalışma alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulusal ve
uluslararası düzeyde stratejik inceleme ve araştırmaları projelendirip ortaya koyabilen,
gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerde bulunmaya çalışarak bunları yorum, makale, rapor ve
kitaplarla yazılı hale getiren ve öngörülerini gerçekleştirirken meselelere yapıcı ve farklı bir
üslupla yaklaşma prensibinden hareket eden bir inceleme ve araştırma kurumudur.
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YER
İstanbul

TARİH
30 - 31 Mart 2011

AMAÇ VE HEDEFLER
“2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” projesinin amaçları şunlardır:
• IKT ülkelerinin uluslararası konumları çerçevesinde, yerel, ulusal ve uluslararası
nitelikte, ekonomi, siyaset, kültür, bilim, eğitim, teknoloji, sanat konularında
öngörülerde bulunmak ve projeksiyonlar geliştirmek.
• İKT üyesi ülkelerin düşünce kuruluşlarından uzman, akademisyen, bilim insanı ve sivil
toplum örgütleri temsilcileri arasında diyalog ortamı oluşturmak.
• Diplomasisi ile ilgili olarak, toplumun ve kamu yönetiminin bilgilenmesi ve
bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yönetim
kademelerine sunmak
• Dış ve iç kamuoylarına yönelik olarak verilen mesajların etkinliğini ve verimliliğini
artıracak çalışmalara katkı sağlamak.
• İKT ülkelerinin uluslararası alandaki tanıtımının etkinliğini artıracak stratejik iletişim
çalışmalarına katkı sağlamak ve yeni iletişim teknolojilerinin dış tanıtımda etkin olarak
kullanılması için önerilerde bulunmak.
• Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak.
Bu amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:
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•

“Algılama Yönetimi” konusunda yapılacak bilimsel çalışmalara; İKT üyesi ülkelerin
uluslararası toplum nezdinde ki algısını olumlu yönde geliştirecek/pekiştirecek proje
üretimine katkı sağlamak

• İKT üyesi ülkelerin akademisyen ve uzman birikimini doğru projelerle buluşmasına
katkı sağlamak
• İKT ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli şekilde
çalışabilmelerine ve bunlar arasındaki etkileşimi artıracak, ortak iş yapabilme
kültürünü geliştirecek çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak
• İKT üyesi ülkelerin kültürel birikimlerinin iç ve dış kamuoylarına doğru ve etkili
mesajlarla tanıtılmasını sağlayacak projeler üretimine katkı sağlamak
• Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak
• Sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmak

YÖNTEM
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 günlük Forum
(bilimsel toplantı ve etkinlikler) kapsamında İslam ülkelerinden düşünce kuruluşlarının
temsilcileri bir araya getirilecektir.
Her ülkeden düşünce kuruluşu başkanları davet edilecektir. Kamu kurumlarında görev alan
üst düzey yöneticilerin, içerikle ilgili uzman, akademisyen ve bilim adamlarının katılımı da
sağlanarak katkıda bulunmaları ve istifade etmeleri için ideal bir ortam oluşturulacaktır.
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.
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Proje kapsamında düzenlenecek olan toplantı (ve etkinlikler) sona erdikten sonra,
gerçekleştirilmiş olan çalışmalar daha sonra bir stratejik rapor formatında yayınlanacaktır.

KATILIMCILAR
- İKT üyesi Ülkelerden Düşünce Kuruluşu Başkanları
(Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili,
Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Guinea-Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar,
Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Komor, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır,
Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Oman, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone,
Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yemen)
- Kamu Kurumlarında Görev Yapan Üst Düzey Yöneticiler
- Medya Mensupları
- Toplantı Konuları ile İlgili Uzmanlar ve Akademisyenler

HEDEF KİTLESİ
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları,
Araştırma Kurumları,
Akademisyenler ve Öğrenciler,
Basın Mensupları.
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ZAMAN PLANLAMASI (Taslak)
1. GÜN PROGRAMI
09.00 - 09.30 Kayıt
09.30 - 10.40 Açılış Konuşmaları
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Doç. Dr. İbrahim KALIN, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, İKT Genel Sekreteri
Ahmet DAVUTOĞLU, T.C. Dışişleri Bakanı
(Misafir Ülke Devlet Adamları)
Abdullah GÜL, T.C. Cumhurbaşkanı
10.40 - 12.00 Tanışma ve Karşılıklı Kurumsal Tanıtımlar
12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 16.10 Teorik ve Kavramsal Çerçeve
Kamu Diplomasisi, Paradiplomasi, STK Diplomasisi, Diaspora Diplomasisi,
Marka (Brand) Diplomasisi, İş Dünyası Diplomasisi, Yumuşak Güç (Soft Power)
ve Sert Güç (Hard Power), Haber Akışı Yönetimi, Stratejik İletişim, İlişki İnşası,
İş Birliği Diplomasisi, Rekabetçi Diplomasi Kavramları
Kamu Diplomasisinin Bir Yumuşak Güç Aracı Olarak Kullanılmasını Etkileyen ve
Etkisini Artıran ya da Azaltan Faktörler (Yönetim Kültürü, Yönetim Biçimleri,
Ekonomik Faktörler vb.)
Kamu Diplomasisin Geçmişi, Geleceği ve Alandaki Yeni Gelişmeler
16.10 - 16.30 Kahve Molası
16.30 - 18.00 Kamu Diplomasisinin Aktörleri
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Kamu Diplomasisinde Ülke İçi Aktörler
Kamu Diplomasi Aracı Olarak Uluslararası Örgütler, İKT, Arap Birliği, BM, KİK vb.
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Düşünce Kuruluşları ve Araştırma Merkezleri
Arasındaki Etkileşim (Kongreler, Forumlar, Çalıştaylar vb.)
Köklü Bir Uygulama Örneği Olarak ABD ve Kamu Diplomasisi
2. GÜN PROGRAMI
10.00 - 11.20 Güvenlik ve Kamu Diplomasisi
Toplumlararası Güven Artırıcı Önlem Aracı Olarak Kamu Diplomasisi
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Askeri Etkileşim (Ortak Tatbikatlar, Askeri
Öğrenci Değişimi vb.)
Terörizm, Kaçakçılık vb. Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Kamu Diplomasisi
Kanada’nın Kamu diplomasisi Uygulamaları
11.20 - 11.40 Kahve Molası
11.40 - 13.00 Eğitim, Kültürel Etkinlikler ve Kamu Diplomasisi
Bir Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Eğitim ve Bilimsel Diplomasi (Üniversiteler
Arası İş Birliği, Burs Politikaları, Öğrenci ve Akademisyen Değişimi, Ortak Tarih
Çalışmaları, Yabancı Okullar vb.)
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Sportif ve Kültürel Etkinlikler (Festivaller, Kültür
Haftaları, Ülke Yılı İlan Edilmesi vb) ve Turizm
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Medya (Habercilik, Film Sektörü ve Sanat
Dünyası) ve Tanıtım Hizmetleri
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13.00 - 14.30 Öğle Yemeği
14.30 - 15.50 Dış politika ve Kamu Diplomasisi
Yeni Dış Politika Yaklaşımları ve Kamu Diplomasisi
İç Dış Politika Etkileşiminde Karşılıklı Etkileşimi ve Bağımlılığı Artırma, “Dost”
Edinme ve “Rakip” Ülkeler ve “Öteki” Ülkeler Üzerinde Baskı Aracı Olarak
Kamu Diplomasisi
Son Dönem Kamu Diplomasi Uygulama Örneği Olarak Çin
15.50 - 16.10 Kahve Molası
16.10 - 17.30 Ekonomik ve Kültürel Faaliyetler ve Kamu Diplomasisi
Ekonomik Kalkınma Aracı Olarak Kamu Diplomasisi
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Ticari İlişkiler ve Ekonomik Yardımlar,
Kültür, Siyasi Değerler ve Dış Politika Ekseninde Kamu Diplomasisi
İnsan Hakları ve Demokrasi Gibi Değerler ve Kamu Diplomasisi
17.45 - 19.00 Forum ile İlgili Genel Değerlendirme / Basın Toplantısı

3. GÜN GEZİ PROGRAMI
Topkapı Sarayı
Sultanahmet Camii
Öğle Yemeği ve İstanbul Boğazı Yat Gezisi
Dolmabahçe Sarayı
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PROJEDE GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Proje Koordinatörü
Muharrem Hilmi ÖZEV, TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı

Proje Koordinatör Yardımcısı
Fatma Günce KANLI, TASAM

Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM ve Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Prof. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü

Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Oğuzhan KÖSE, TASAM
Ufuk TEPEBAŞ, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Dr. Almagül İSİNA, TASAM
Caner SANCAKTAR, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
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BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere Türkiye’deki ve diğer İslam ülkelerindeki sivil toplum ve
düşünce kuruluşlarının temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yayın ve 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 içeriği şunlardır:
Afiş
Broşür
Davetiye
Dosya
Bloknot
Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.

FORUM KİTABI
İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’ndaki katılımcılar tarafından sunulan bildiriler
ve yapılan değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili
kurum ve yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara
aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE
KURULUŞLARI İSTANBUL FORUMU
SONUÇ DEKLARASYONU
28-30 OCAK 2010
1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28-30 Ocak 2010 tarihleri arasında
İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından İslam Konferansı Teşkilatının
(İKT) teşvik ve desteğiyle düzenlenen Forum’da “Barış, Medeniyet ve İşbirliği” ana teması
üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi 40 ülkeden düşünce
kuruluşları, İslam Konferansı Teşkilatında gözlemci statüsündeki Rusya, Tayland ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden delegasyonlar, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri ile
heyeti, İKT üyesi ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, ayrıca ilgili uzmanlar ile Türkiye’den
sekiz düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında İKT’nin
Yeni Vizyonu ve On Yıllık Eylem Planı etraflıca irdelenmiştir.
Bu çerçevede, “Barış ve Medeniyet”, “İslam Konferansı Teşkilatının Yeni Vizyonu”, “İslam
Ülkelerinde Güvenlik Sorunları, Ortak Güvenlik Politikaları ve Perspektifler”, “11 Eylül
Sonrası İslamofobi ve İslam Dünyası - Batı İlişkileri”, “İslam Dünyasında Çatışma Çözümü ve
Barış İnşa Süreci”, “İKT Üyesi Ülkelerde Demokrasi, İyi Yönetişim, İnsan Hakları ve Yeni
Güvenlik Yaklaşımları”, ve “Kamu Diplomasisi Perspektifinde İslam Ülkeleri Düşünce
Kuruluşları Arasında İş Birliği ve Kurumsallaşma” konuları ele alınmıştır. Ayrıca, bu
hususlarda İslam ülkeleri düşünce kuruluşları arasında iş birliği gerçekleştirilebilecek
alanlara dair görüş teatisinde bulunulmuştur.
2 - Forum sırasında, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları hem ülkeleri hem de İslam
Dünyasının ortak yararına birlikte çalışma kararı almışlardır. Bu kararın, İslam Konferansı
Teşkilatı Sekretaryasına ve müteakip Yüksek Düzeyli Memurlar ve Dışişleri Bakanları
toplantıları ile Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin dikkatlerine sunulması oy birliğiyle
kararlaştırılmıştır. Ayrıca, ilgili kamu otoritelerinin bu sürece olan desteğinin öneminin
vurgulanması benimsenmiştir.
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3 - Forum’da, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları’nın etkin iş birliği gerçekleştirmeleri için
ortak bir eylem planını tespit etmeleri gerektiği de ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı, her
şeyden evvel, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında yeterli ve etkili düzeyde işlev
yapacak bir uluslararası platform ve iletişim ağının kurulmasını gerektirmektedir. Bu
bağlamda işbirliği ve koordinasyon amacıyla “İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları
Platformu” kurulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları
bilgi ve deneyimlerini söz konusu platform çatısı altında birleştirerek hem iletişim hem de
işbirliği imkânlarını etkinleştirmiş olacaklardır. Platformun iletişim ağı olarak İKT resmi
dillerinde ve Türkçe www.isttp.org adresinden yayın yapacak bir internet portalı kurulması
konusunda mutabakata varılmıştır.
4 - Ortak platform ve eylem planı çerçevesinde, işbirliği ve eşgüdümü temel alan bir
yaklaşımla çeşitli konularda çalışma gruplarının yanı sıra bir “Akil Kişiler Grubu” ve “Ağ Temas
Grubu” oluşturulması önerilmiştir. Bu çalışma gruplarının yılda en az bir defa toplanarak
tespit edecekleri eylem programları çerçevesinde yapılması gerekenleri planlamaları,
gerçekleştirilecek etkinlikleri yönlendirmeleri ve yılda bir düzenlenecek İKT Üyesi Ülkeler
Düşünce Kuruluşları Forumu’nun koordinasyonunu ve gündeminin oluşturulmasına katkı
sağlamalarının önemi vurgulanmıştır.
5 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında somutlaşan bu sürecin karar alıcılara ve IKT
dahil uluslararası kuruluşlara katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan, sürecin
yönetiminin İKT Genel Sekreterliği başta olmak üzere ilgili ülkelerle danışma halinde
yürütülmesi benimsenmiştir. Karşılıklı etkileşim içerisinde zaman ve eylem planı belirlenmiş
sürdürülebilir kurumsallaşmanın hayati önemi vurgulanmıştır.
6 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları arasında “uluslararası suçlar ve terörizm” ve
İslamofobi gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karşılıklı iş birliği yapılması da Forum
esnasında önerilmiştir. Ayrıca çok taraflı sürdürülecek kurumsallaşma ve etkinliklerle birlikte
düşünce kuruluşları arasında ikili iş birliklerinin önemi teyit edilmiştir.
7 - Forum’un tekrarlanacak yıllık toplantılarına ev sahipliğinin tüm katılımcı kuruluş ve
ülkelere açık olduğu vurgulanmış ve kurulacak platformun yönetiminin İstanbul’da olması
benimsenmiştir.
30 Ocak 2010, İstanbul
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INTRODUCTION
After the collapse of the bipolar world system and Cold War we are facing a new
international system which differentiates by its vision from the older one. The function of
this international system resembles neither bipolar world nor it has any connection with the
unipolar world. Multipolar new world order is based on communication, informatics,
strategy and technology.
The economic, political and cultural consequences of globalization have direct effects on this
new international system. Many instruments which were once appealed during the Cold War
period and following the unipolar world order persist inefficient and waste for this new
international system.
In this new multipolar international system, public diplomacy stands out in order to increase
the states’ efficiency, to achieve their aims and to implement the strategic vision that they
have determined.
The “hard power” which was predominantly resorted by states in the unipolar world order
and during the Cold War period has left its place to the gravity of “soft power” in the new
international system. The states which are successful at utilizing their soft power in an
efficient way gain more than those which were obtained by using hard power. Equally, they
may mobilize and perpetuate long term collaborations.
“2nd Think Tanks Forum of the OIC Countries”, which is to be held under the subtitle
“Public Diplomacy”, organized by TASAM aims at contributing the use of actual potential
which OIC countries possess and the use of their soft power efficiently, in the new
international system.
We believe that OIC countries will achieve its objectives by appealing to the instruments of
public diplomacy in a more healthy way as states which plan firstly to become efficient
powers within their regions and later global power centers among the poles. The forum will
pave the way for the necessary scientific studies in order to implement common projects
with public bodies and NGOs to fulfill the purpose. Besides, the forum would substantiate
international activities.
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Together with contributing the OIC countries’ objectives which seek to become the effective
states in the region and globally; the forum would also endeavor for establishing global
peace and collaboration. Especially through organizing meetings involving representatives
from genuine disciplines of think tanks, it will be possible to observe and watch political,
socio-cultural and economic developments emerging on the regional and global levels and
concerning both state and civil society, to share and assess collective knowledge, and to
develop creative dialogues for present and future.
Within this context of necessity, project of “2nd Think Tanks Forum of the OIC Countries”
has been planned by Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM) under cooperation
with the other distinguished think tanks of Turkey.
We hope that this project planned for honored think tanks of Turkey and the other OIC
countries and decision makers who have initiative and competence in their countries’
governments will make serious contributions to the foundation of “Public Diplomacy”
Yours Sincerely…
Süleyman ŞENSOY
Chairman of TASAM
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NAME OF THE MEETING
2nd Think Tanks Forum of the OIC Countries “Public Diplomacy”

SUBJECT
The subject is to organize activities about “2nd Think Tanks Forum of the OIC Countries”.
These activities will comprise meetings of representatives of think tanks that attract
attention in the Islamic Countries and the participation of senior bureaucrats assigned in
public institutions and academicians.

COORDINATOR
The coordinator of the project is Institute of Islamic Countries of TASAM, which operates
within Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).
Institute of Islamic Countries of TASAM is an institute that apprehends the importance of
strategic studies, works through the principle of adopting constructive and different
approaches and where entrepreneurs, scholars and researchers produce realistic, dynamic,
creative and effective solutions and decision alternatives for decision makers through
making scientific studies, researches, analysis and assessments and publish these works as
books, reports or articles.

VENUE
Istanbul

DATE
March 30th - 31st, 2011
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OBJECTIVES AND SCOPE
The project of 2nd Think Tanks Forum of the OIC Countries has the followings as the
preferential objectives:
• In line with OIC countries foreign policies, to make predictions and projections about
economics, politics, science, culture, education, technology and arts on international
basis.
• To constitute an atmosphere for dialog among the scholars, scientists and the
representatives of NGOs from the OIC countries’ think tanks.
• To make studies which would inform and create consciousness among public and
public administration about public diplomacy; to submit the findings to the
administrative levels?
• To contribute in making studies which would increase the productivity and efficiency
of the messages oriented to public opinion.
• To contribute in making strategic communication studies which would help increase
the efficiency of OIC countries’ international presentation, in making proposals of
using the new communication technologies in international promotion campaigns
and in developing projects on this issue.
Through these goals following aims will be tried to reach:
• To pave the way for conducting scientific studies about “Perception Management”
and producing new projects which would consolidate/develop OIC countries’ positive
perceptions abroad.
• To get together the scholars and experts of OIC countries with right projects that
would serve OIC countries’ political, economic, social and cultural development.
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• To lay the groundwork for NGOs to work more efficiently and more productively and
for studies to develop the communication among NGOs and the culture of
conducting common projects.
• To contribute in producing projects that would help the right and efficient promotion
of OIC countries’ cultural knowledge both to national public opinion and foreign
public opinion
• To prepare atmosphere to think tanks which have different origin and formations in
order to learn each other’s ideas and discipline and give a chance to develop ideal
shared methodologies.
• In favor of public welfare, to make inferences from approaches and findings of the
civil initiative.

METHOD
The representatives of think tanks from the OIC countries will be gathered together within
the context of the six day meetings (and activities) which will be organized by TASAM and its
collaborator think tanks from Turkey.
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.
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PARTICIPANTS
•

Chairmen of the Think Tanks from African and Eurasian Countries
(Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, BruneiDarussalam, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Comoros, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt,
Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan,
Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali,
Mauretania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar,
Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Syria, Tajikistan, Togo,
Tunis, Turkey, Turkmenistan, Uganda, UAE, Uzbekistan, Yemen)

•

Senior Bureaucrats from Public Institutions

•

Media Members

•

Specialists and Academicians who are connected with the meeting’s subjects

TARGET POPULATION
Civil Society and Think Tanks,
Research Institutions,
Scholars and Students,
Media.
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TIME PLANNING (Draft)
PROGRAM OF THE 1st DAY
09.00 - 09.30 Register
09.45 - 10.40 Opening Statements
Süleyman ŞENSOY, Chairman of TASAM
Assoc. Prof. İbrahim KALIN, Public Diplomacy Coordinator of Turkish Prime Ministry
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, Secretary General of OIC
Ahmet DAVUTOĞLU, Foreign Minister of Turkish Republic
(Statesmen of Guest Countries)
Abdullah GÜL, President of Turkish Republic
10.40 - 12.00 Meetings and Institutional Presentations
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 16.10 Theoretical and Conceptual Framework
Concepts: Public Diplomacy, Paradiplomacy, NGO Diplomacy, Diaspora
Diplomacy, Brand Diplomacy, Business Diplomacy, Soft Power and Hard
Power, Management of News Flow, Strategic Communications, Relationship
Building, Cooperation Diplomacy, The Concept Of Competitive Diplomacy
The Factors That Affect Public Diplomacy Tool to be Used as a Soft Power and
That Increase Or Decrease Its Influence ( Management Culture, Management
Style, Economic Factors, Etc. ).
Past and Future of the Public Diplomacy and the New Developments in the
Field
16.10 - 16.30 Coffee Break
16.30 - 18.00 The Actors in Public Diplomacy
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Domestic Actors in Public Diplomacy
International Organizations as a Tool of Public Diplomacy, OIC, Arab League,
UN, GCC, etc.
Public Diplomacy as a Tool of Interaction among Think Tanks and Research
Centers (Congresses, Forums, Workshops, etc.)
United States and Public Diplomacy as an Established Practice
PROGRAM OF THE 2nd DAY
10.00 - 11.20 Security and public diplomacy
Public Diplomacy as a Tool of Confidence Building Measures Among the
Communities
Military Interaction as a Tool of Public diplomacy (Joint Exercises, Exchange of
Military Students, etc.)
Public Diplomacy as a Tool of Solving Security Such Problems as Terrorism,
Smuggling, etc.
Canada's Public Diplomacy Applications
11.20 - 11.40 Coffee Break
11.40 - 13.00 Education, Cultural Activities and Public Diplomacy
Education and Scientific Diplomacy as a Tool of Public Diplomacy (Cooperation
among Universities, Scholarship Policies, Students and Scholars Exchange,
Joint Study of History, Foreign Schools, Etc.)
Sporting and Cultural Events as a Tool of Public Diplomacy (Festivals, Cultural
Weeks, Declaration of Countries’ Years Etc.) and Tourism
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Media as a Tool of Public Diplomacy (Journalism, Film Industry and the World
of Art) and Promotion Services
The European Union and Public Diplomacy
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.50 Foreign Policy and Public Diplomacy
New Approaches to Foreign Policy and Public Diplomacy
In the Axis of Interaction Between Foreign and Domestic Policies, Public
Diplomacy as a Tool of Increasing Interstate Interactions and
Interdependencies, and as a Tool To Make “Friends”, to Put Pressure Upon
The “Opponent” and “Enemy” States.
China as an Example of Recent Applications of Public Diplomacy
15.50 - 16.10 Coffee break
16.10 - 17.30 Economic Activities and Public Diplomacy
Public Diplomacy as a Tool of Economic Development
Trade Relations and Economic Aids as a Tool of Public Diplomacy
Public Diplomacy in the Axis of Culture, Political Values and Foreign Policy
Values such as Human Rights and Democracy, and Public Diplomacy
17.45 - 19.00 General Assessments about the Forum / Press Conference
TOUR PROGRAM OF THE 3rd DAY
Topkapı Palace
Sultanahmet Mosque
Lunch and Yacht Tour at Istanbul Bosphorus
Dolmabahçe Palace
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PERSONNEL OF THE PROJECT
Chairman of the Project
Suleyman SENSOY, Chairman of TASAM

Coordinator of the Project
Muharrem Hilmi OZEV, Deputy Director, Institute of Islamic Countries of TASAM

Assistant Coordinator of the Project
Fatma Gunce KANLI, TASAM

Project Consultants
Ambassador (R) Murat BILHAN, TASAM Vice President
Prof. Dr. Hasret COMAK, Kocaeli Unversity
Prof. Dr. Hasan SELCUK, TASAM and Marmara University
Ambassador (R) Prof. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Representative
Assistant Prof. Dr. Abdullah OZKAN, Political Communication Institution of TASAM
Assistant Prof. Dr. Engin SELCUK, Director of TASAM

Expert Given Task in the Project
OGuzhan KOSE, TASAM
Ufuk TEPEBAS, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Dr. Almagul ISINA, TASAM
Caner SANCAKTAR, TASAM
Yusuf AYDEMIR, TASAM

23

MEDIA
Within the context of project, representatives of the NGO’s and think tanks in the Islamic
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.

FORUM BOOK
In order to make the presentations and the assessments that would be hold during the
forum 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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THINK TANK ORGANISATIONS ISTANBUL FORUM OF THE OIC
COUNTRIES
FINAL DECLARATION
28 - 30 JANUARY 2010
1 - The Forum of the Think Tanks of the Member Countries of the OIC was held in Istanbul on
28-30 January 2010 in a constructive and friendly atmosphere.
The Forum was organized by the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM), with
the encouragement and support of the Organization of Islamic Conference (OIC).
`Civilization, Peace and Cooperation` was chosen as the main theme. Think Tanks from 40
Member Countries of the OIC, delegates from OIC observer countries such as Russia,
Thailand and Turkish State of Northern Cyprus, General Secretariat of the OIC,
representatives of the diplomatic missions of OIC countries, experts, eight think tanks from
Turkey and members of the media were among the participants of the Forum. Within the
framework of the Forum, the New Vision of the OIC and Ten-Year Action Plan were
thoroughly elaborated.
In that regard, `Peace and Civilization`, `The New Vision of the Organization of Islamic
Conference`, `Security Problems, Common Security Policies and Perspectives in Islamic
Countries`, `Post-September 11 Islamophobia and Islamic World-Western World Relations’,
‘Conflict Resolution and Peace Building Process in Islamic Countries`, `Democracy in OIC
countries`, `Good Governance, Human Rights and New Security Approaches`, and
‘Cooperation and Institutionalization of the Think Tanks of the Member Countries of the OIC
within the Perspective of Public Diplomacy` were the subjects under consideration.
Furthermore, an exchange of ideas on fields of cooperation among Islamic countries was
held.
2 - During the Forum, Think Tanks of the Member Countries of the OIC decided to co-work
for the common interests of their own countries as well as for the whole Islamic world. It
was also unanimously adopted that this decision be brought to the attention of the
Secretariat of OIC, to the first Senior Officials Meeting and the Council of Foreign Ministers
of the OIC and to the next Summit of Heads of State and Government. It was underlined that
the support to be given by respective public authorities to this process would be important.
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3 - It became evident in the Forum that there is a need for a common action plan to realize
efficient cooperation among the Think Tanks of the Member Countries of the OIC. Such an
action plan would no doubt require, first of all, the establishment of an international
platform and a communication network among the Think Tanks of the Member Countries of
the OIC. In that context, it was decided that a `Platform of Think Tanks of the Member
Countries of the OIC `, with the aim of coordination and cooperation, would be established.
As such, Think Tanks of the Member Countries of the OIC will be able to combine all their
information and experience under the same platform umbrella and make good use of both
cooperation and communication opportunities. As far as the communication network, it was
agreed that an internet platform will be established through the address of www.isttp.org
both in the official languages of the OIC and in Turkish.
4 - Under the framework of the common platform and action plan, it was suggested to
establish working groups on a number of subjects, including an “Eminent Persons Group”
and a “Network Contact Group”. Those study groups are to be planned to convene at least
once a year and devise necessary actions to be taken; to lead future events; and contribute
to the coordination of the Forum of the Think Thanks of the Member Countries of the OIC,
which is to be held annually.
5 - It was stressed that the process of the Think Tanks of the Member Countries of the OIC
may assist the decision makers, the OIC and other international organizations. On the other
hand, the management of the process will be conducted through consultations with the OIC
General Secretariat and member countries. Time planning and the action plan are to be
devised with regard to the mutual interaction and the vital importance of sustainable
institutionalization.
6 - Against rising risks of international crimes and terrorism, and Islamophobia, it was
suggested that collaboration would be required among the Think Tanks of the Member
Countries of the OIC. Additionally, the importance of mutual collaboration,
institutionalization and joint actions was confirmed.
7 - Hosting the subsequent annual meetings of the Forum would be open to all participating
institutions and countries. The management of the platform will be established in Istanbul.
30 January 2010, Istanbul

26

