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9. BALKAN İLETİŞİM AĞI KONFERANSI 

İSTANBUL DEKLARASYONU (TASLAK) 
 

1) 9. Balkan İletişim Ağı Konferansı, “Balkanlar’da Denge; AB, Türkiye ve Rusya” ana teması ile 

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 21-22 Nisan 2016 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi kapsamında başarıyla icra edilmiş, son 

derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir. 

 

2) T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005’te Ankara’da 

düzenlenen Kurucu Konferans’ta 11 Balkan ülkesinden 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla 

oluşturulan Balkan İletişim Ağı (BİA) 9. Yıllık Konferansı’na üye düşünce kuruluşlarının 

temsilcileri, T.C. Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği, Bölge’den ve dünyadan diğer bazı uluslararası 

kuruluşların temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum 

kuruluşları, ulusal ve uluslararası medyadan temsilciler katılmışlardır. 

 

3) Balkan Strateji ve Araştırma Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve üye 

merkezlere etkinlikleri, araştırmaları, yayınları, belirlenecek ve yürütülecek ortak projeleriyle 

ilgili bilgi paylaşımı olanağı sağlayacak bir platform oluşturulması amacıyla kurulan Balkan 

İletişim Ağı (BİA) 9. Yıllık Konferansı’nda; “Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkisi”, “Batı Balkan 

Ülkelerinin Avrupa Birliği Entegrasyon ve Genişleme Stratejisi”, “Rusya’nın Güney Akım 

Projesi, Bölge Üzerinde Etkisi ve Enerji Güvenliği”, “Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar”, 

“Bölge’de Merkezileşme ve Kurumsallaşma”, “Balkanlar’daki Çatışmalarda Avrupa Birliği, 

Rusya ve Türkiye Politikalarının Çelişkileri”, “Yumuşak Güç Mekanizmalarının 

Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi”, “Bölgesel Müzakereler ve İşbirliği”, “Bölge’de Ekonomik 

ve Sosyal”, “Reformların Desteklenmesi”, “İşgücü İnşası ve Göçün Önlenmesi”, “Politik ve 

Ekonomik Yolsuzlukla Mücadele”, “Aşırıcılık ve Terörü Önleme”, “Aktivizm, Protesto ve Artan 

Talepler: Sosyal Hareketler”, “Diplomasinin Kullanımı”, “Bölgesel Savunma ve Güvenlik 

Sorunu” başlıkları üzerinde durulmuştur. 
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4) Konferansa; Bulgaristan, Ukrayna, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Hırvatistan ve Türkiye’de 

bulunan düşünce kuruluşlarından temsilciler katılmıştır. 

 

5) BİA Koordinatörü Büyükelçi (E) Murat Bilhan başkanlığında gerçekleşen Konferans’ta; Balkan 

İletişim Ağı ve geçmişi hakkında yeni katılımcılar için bilgilendirme yapılmış, organizasyonun 

yeniden yapılandırılması, yaygınlaştırılması ve bilgi havuzu oluşturulması konuları tartışılmıştır. 

Balkanlar üzerine çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek “ağ merkezi” oluşturulması 

hususunda imkânların araştırılması ve mevcut katılımcı kuruluşların kendi ülkelerinde ve civar 

ülkelerde bulunan stratejik düşünce ve araştırma kurumlarının listesinin paylaşılması talep 

edilmiş, bunun için de Konferans sonrası ikili ilişkilerin yakînen sürdürülmesi üzerinde mutabık 

kalınmıştır. 

 

6) Kurulacak olan “ağ merkezi”nin bölgesel meselelere farklı yaklaşımlar getireceği üzerinde 

konuşulmuş, farklı bakış açılarından bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve yakınlaşmanın; karar 

alma mekanizmaları üzerinde alternatif yaklaşımlar sağlayacağı için ikili ilişkilerin pekiştirileceği 

vurgulanmıştır. 

 

7) Toplantı sonucunda; Ağ’a üye olabilecek Balkan ülkelerinin ve “Balkan çalışan” enstitüleri olan 

ülkelerin Balkan masalarının da davet edileceği 10. Konferans’ın, daha sonra mutabakat ile 

belirlenecek bir tarihte TASAM ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ev sahipliğinde 

İzmir’de gerçekleştirilmesi Sayın Rıfat SAİT tarafından öneri olarak sunulmuş ve benimsenmiştir. 

 

22 Nisan 2016, İstanbul 

 

 


