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8. BALKAN İLETİŞİM AĞI KONFERANSI 
“Balkanlar’da Ekonomi ve Güvenlik Entegrasyonu: Fırsatlar ve Tehditler” 

( 7 Kasım 2014, Edirne ) 

 

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Balkanlar’da nazik temeller üzerinde sağlanan istikrar ve 

güven ortamının geliştirilmesi, Bölge halklarının refah düzeyinin yükseltilebilmesi ve Balkan 

ülkeleri arasında bölgesel çıkarların en iyi ve kapsayıcı şekilde gerçekleştirilmesi için Bölge 

düzeyinde ortak bilinç oluşturulması gereklidir. Bunun gerçekleştirilmesi ise üst düzey siyasi 

diyalog kanallarının açık tutulmasına; NATO ve AB gibi daha geniş güvenlik ve ekonomi üst 

yapılarının politikalarının gözetilmesine, mevcut işbirliği alanlarının güçlendirilmesine, bu 

çerçevede güvenlik ve ekonomi politikalarının bütünleştirilmesine ya da eşgüdümlü hale 

getirilmesine bağlıdır. Bu şekilde Bölge’deki çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapılar 

korunabilecek, ve Bölge ülkeleri arasında “ortak çıkar alanları” oluşturulabilecektir.  

 

Balkanlar’ın istikrara kavuşması, bölgesel ekonomik etkileşimin sağlıklı bir sürece girmesi 

noktasında Avrupa Birliği politikaları belirleyici özelliktedir. Öte yandan Batı Balkanlar, AB’nin 

barış projesi için de oldukça önemlidir. Türkiye’nin, AB sürecinin olumlu şekilde devam etmesi 

hâlinde, ekonomik olarak Balkanlar’ın kalkınmasına önemli katkı sağlaması mümkündür ve bu 

durum bölgesel bütünleşmeye önemli katkı sağlayacaktır.  

 

Bugüne kadar yaratılmaya çalışılan Balkan ortak kimlikleri hep dışarıdan şekillendirilmiştir.  

Balkan ülkelerinin kendilerinin oluşturacağı bir “Balkanlı” ortak kimliği, Balkanlar’a dışarıdan 

müdahaleyi kısıtlayacak ve bölgesel kurumları güçlendirecektir. Bu sayede bölgesel ekonomi 

gelişecek ve dış yardıma bağımlılık azalacaktır. Siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine, sanayi ve 

ticaret için gerekli finansal alt yapının oluşturulmasına ek olarak kültürel, sportif ve turistik 

faaliyetlerin geliştirilmesine ve bölgesel bütünleşme önündeki engellerin kalkmasına yardımcı 

olacaktır. Bölge’nin AB’ye entegrasyonu sürecine hız kazandırılması da bu noktada hayati öneme 

haizdir.  

 

Tarihsel bakımdan sabittir ki, Balkanlar’daki gerilim ve çatışma ortamı Bölge’de sadece güvenliği 

değil ekonomik refahı, kültürel çeşitliliği ve kimlikleri de baltalamaktadır. Bölgesel istikrar ve 

güvenlikle ilgili bölgesel faaliyetler NATO şemsiyesi altında bütünleştirilmeli, Bölge’nin farklı 

güçler için nüfuz mücadelesi alanı haline gelmesine izin verilmemelidir.  
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Son dönemde yakın bölgelerde yaşanan gelişmeler; Balkanlar’da istikrar ve güvenliğin 

sağlanmasının sadece Bölge ülkeleri açısından değil, Avrupa - Asya bağlantıları açısından ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Küresel güvenlikle ilgili faaliyetlerin 

merkezinin Atlantik’ten Pasifik’e kaymakta olduğu göz önüne alındığında Balkanların yeni 

güvenlik konjonktüründeki yeri tam olarak saptanamamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem 

tarihsel bir kırılma noktasıdır ve gelişen yeni şartlar Balkan ülkelerinin çağın ruhuna uygun olarak 

kendi ortak geleceklerini inşa etmede azami titizlik göstermelerini gerektirmektedir. Balkan 

ülkelerinde adalet, güven, istikrar, empati ve işbirliği için güçlü inisiyatiflere olan ihtiyaç her 

geçen gün daha derinden hissedilmektedir.  

 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ivme kazanan küreselleşmeyle gelen temel eğilim, ülkelerin tek 

başlarına değil belirli bölgesel işbirlikleri ve “bölge - ötesi ortaklıklar” vasıtasıyla güçlenmesi 

yönündedir. Ülkeler artık ekonomik, siyasal, kültürel bakımdan diyalog ve işbirliğine dayalı açık 

bir yapıya doğru yönelmekte, uyum sağlayamayanlar ise ciddi istikrarsızlıklar yaşamaktadır.  

 

Bu çerçevede “Balkanlar’da Ekonomi ve Güvenlik Entegrasyonu: Fırsatlar ve Tehditler” teması 

ile 8. Balkan İletişim Ağı Konferansı, Balkan ülkelerindeki karar alıcıların etkin ve ön alıcı biçimde 

inisiyatif almaları için entelektüel ve stratejik bir tartışma ortamı oluşturmayı, karşılıklı 

potansiyellerin ve mevcut faaliyetlerin nasıl stratejik işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya 

çıkarmayı hedeflemektedir. 

 

Ana Tema 

Balkanlar’da Ekonomi ve Güvenlik Entegrasyonu: Fırsatlar ve Tehditler 

 

Alt Temalar 

Tarihî ve Stratejik Arka Plan Üzerinde Yeni Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

Güvenlik Kavramının İçerik Değiştirmesi ve Kazandığı Yeni Boyutlar  

Ekonomik ve Kültürel Faaliyetlerin Güvenlik Açısından Önemi  

Avrupa Birliği Süreçleri ve Balkanlar’ın Geleceği  

Balkanlar açısından NATO’nun Önemi  

Transatlantik ve Transpasifik Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Ortaklıklarının Önemi  

Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği 

Sektörel, Finansal ve Stratejik Derinleşme 

Diplomasi, Kültür, Turizm, Sanayi, Enerji, Savunma ve Güvenlik, Bankacılık Alanlarında İşbirliği 

Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler 


