STRATEJİK VİZYON BELGESİ

4. DÜNYA TÜRK FORUMU
“Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”
( 23-25 Nisan 2015, İstanbul )
Kamu diplomasisi bir ülkenin uluslararası kamuoyunu kendi politikaları ve hedefleri istikametinde
yönlendirmek amacıyla resmî dış politikasının ötesinde yürüttüğü çok yönlü ve çok aktörlü iletişim
sürecidir. Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerinin geldiği nokta, yönetimlerin gerek iç politikada
gerek dış politikada geniş halk kitleleri ile daha farklı yöntemlerle ve daha yoğun bir biçimde ilgilenmesini
zorunlu hale getirmiştir. Küreselleşme ile birlikte, her alanda yaşanan değişim ve gelişim, değişen devlet
doğasına uygun olarak kamu yönetimine de yansımakta, yönetim anlayışları değişmekte, bu değişim ve
gelişmeler uluslararası ilişkileri de etkilemektedir.
Modern dönemlerden itibaren dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen Medya; gündem belirleme, söylem
geliştirme, norm oluşturma, kitleleri harekete geçirme ya da pasifize etme gibi önemli işlevleri ile kamu
diplomasisinin en önemli araçlarından biri ve bir ülkenin vitrini konumundadır.
Öte yandan, bir ülkenin imajının dış dünyada şekillenmesinde yabancı medya hayati rol oynamaktadır. Bu
ise ancak iyi bir algı yönetimi ve etkin enformasyon faaliyeti ile mümkündür. Güçlü ülkelerin
büyükelçiliklerinde görev yapan basın ataşelikleri ve yabancı medya markalarının diğer ülkelerde açtıkları
şubeler bunun en önemli göstergesidir. Bu bağlamda yabancı medya mensuplarının belli bir ülkedeki
faaliyetlerinin düzenlenmesi kadar, daha fazla medya mensubunun ülkeyi ziyaret etmesi, edindiği iyi
izlenimleri dış dünyaya aktarması ile ilgili organizasyon ve düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır.
Internet’in gelişmesi ile birlikte basın-yayın faaliyetleri yeni bir boyut kazanmış; sosyal medya gibi yeni
olgular kamu diplomasisi faaliyetlerinin son derece hareketli, etkileşimli ve çok sesli hale gelmesine neden
olmuştur. Sosyal medya ilk bakışta dinamizmin toplumun bizzat kendisinden kaynaklandığını düşündürse
de, diğer ülkelerin ve aktörlerin müdahalelerine son derece açık bir alan teşkil etmektedir. Enformasyon
akışının ve etkileşim hızının bu denli artması ilk bakışta demokrasinin güçlenmesi yönündeki umutları
besliyor gözükse de, krizlerin hızla yayılmasına ve yönetilemez hale gelmesine de neden olabilmektedir.
Diplomasi kavramı geleneksel resmî dış politika faaliyetlerini içeren bir kavramdır. Süreç içerisinde
uluslararası ilişkilerin sadece resmî dış politika araçları ile sürdürülemeyeceği anlaşılınca dışişleri
bakanlıkları yanında ticaret, turizm ve ekonomi gibi diğer bakanlıklara ek olarak devlet dışı aktörlerin
faaliyetlerini de kapsayacak şekilde kamu diplomasisi kavramı geliştirilmiştir. Esasen uluslararası alanda
yürütülen faaliyetlerin resmî niteliği faaliyet alanını, etkinliğini ve hareket kabiliyetini ciddi biçimde
sınırlandırmaktadır.

Kamu diplomasisi faaliyetlerini her şeye rağmen resmî kanallar vasıtasıyla sürdürmeye çabalayan ülkelerin
uluslararası alandaki etkinliklerinin son derece düşük kaldığı görülmektedir. Öte yandan, resmî faaliyetler,
yoğunluğu, yöntemi ve türü ne olursa olsun, propaganda olarak algılanmakta ve etkisiz kalmaktadır. Bu
nedenle, kamu diplomasisine dönük faaliyetlerin sivil niteliğinin artırılması, resmî faaliyetlerin ise
düzenleme ve denetleme ile sınırlı kalması büyük önem taşımaktadır.
Modern dönemlerde refahın yaygınlaşması ve orta sınıfların güçlenmesi yanında enformasyon ve iletişim
teknolojilerinde görülen olağanüstü gelişmeler istikrarlı siyasi ve toplumsal yapılar için demokratik
yönetim anlayışını kaçınılmaz kılmıştır. Temel hak ve özgürlükleri garanti edilmiş bireylerden oluşan
müreffeh bir toplum hayatı ancak demokrasi ile mümkün olabilmektedir. Bu anlayış; yönetimde en geniş
anlamda temsil ve katılımı, etkin bir sivil toplumu, hukukun üstünlüğünü, yerinden yönetimi, yönetimde
açıklık ve hesap verme sorumluluğunu, vatandaş memnuniyetini esas alan, etkin ve verimli yöntemlerle
hizmet sunumunu öngörmektedir. Toplum ve devlet bakımından ise; önemli yapısal sorunların temelinde
demokrasi eksikliği yatmaktadır. Birçok sorunun çözülebilmesi sağlıklı bir demokrasinin yerleşmesine
bağlıdır.
Medeniyet ve refah perspektifi; demokratik kurumları ve mekanizmaları güçlendirmeyi, yenileriyle
desteklemeyi, demokrasinin istikrarını sağlayacak kurumsal, kültürel ve ideolojik dönüşümleri
gerçekleştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle kamu diplomasisi faaliyetleri, tanımı gereği, demokratik
bir yöntem aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Demokratik yöntem sadece yönetimin kitlesel oy çokluğu
ile belirlenmesi olarak düşünülmemelidir.
Uluslararası alanda da tüm ilgili aktörlerin yönetimi etkileyebilmesini anlatan küresel iyi yönetişim kavramı
son dönemde daha fazla vurgulanır olmuştur. Türk Dünyası’nda da kimlik ve çıkar perspektiflerinin daha
sağlıklı bir etkileşim içerisinde yürütülebilmesi ve ortak zeminin güçlendirilmesi için iyi yönetişime önem
verilmelidir.
Türk Dünyası ve Diasporaları’nın karşı karşıya olduğu güçlükler ve sahip olduğu fırsatlar açısından
bakıldığında medya, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi faaliyetleri hayati öneme sahiptir. Her
şeyden önce, bu alandaki faaliyetler sonucunda ilgili kamuoylarında sorunlara ve fırsatlara dair ortak bir
bilinç, gündem ve söylem oluşturulabilecektir.
Türk Dünyası ve Diasporaları’nın ortak çıkar alanları bu faaliyetler soncunda netlik kazanacak, sorunları
çözme ve ortak çıkar potansiyelini hayata geçirme konusunda somut ve gerçekçi adımların atılması
mümkün olacaktır. Bu bağlamda Türk Dünyası’nda yerel yönetimler, sportif ve kültürel faaliyetler, medya
ve enformasyon faaliyetleri, dizi ve sinema filmi üretimi alanlarında geniş bir işbirliği imkânı mevcuttur.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan NAZARBAYEV’in ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Konseyi
2015 Zirvesi gündemine paralel “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon” ana teması ile düzenlenecek 4.
Dünya Türk Forumu, Türk Dünyası ve Diasporları’nda çok boyutlu kapasite inşasına stratejik katkı
sağlayacaktır.

Ana Tema
“Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”
Alt Temalar
- Yeni Bölgesel - Küresel Yönetişim; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon
- Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Güvenlik; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon
- Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon; Türk Dünyası ve Diasporaları için Yeni Perspektifler
Yerel Yönetimler
Sivil Toplum
Medya
Özel Sektör
Üniversiteler ve Akademi
Sinema ve TV Yayıncılığı
- Turizm, Kültür, Tanıtım ve Kamu Diplomasisi
- Türk Dünyası ve Diasporalarında Algı Yönetimi
Sosyoekonomik ve Kültürel Entegrasyon
- 100. Yılında Ermeni Sorunu
- Türk Dünyası Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programları
- 2015 | 100. Yılında Türk Dünyasında Çanakkale Ruhu

DÜNYA TÜRK FORUMU
Dünya Türk Forumu; dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkleri, Türk Dünyası temsilcilerini ve farklı
ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli Türk sosyal hareket ve sivil inisiyatiflerini sosyal, kültürel ve ekonomik
konular çerçevesinde bir araya getirmek üzere TASAM tarafından projelendirilmiştir. “Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi” anlaşmasına katılan ve katılmayan bağımsız Türk Devletlerinden resmî ve sivil
delegasyonlarla birlikte, tüm dünyadan Türk Diasporasının düşünce ve kanaat önderlerinin katılımı ile 2022 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Dünya Türk Forumu ilk toplantı sonucu ilan edilen
deklarasyonla kurumsallaşmıştır.
Dünya Türk Forumu toplantıları 2010’dan itibaren farklı ana temalarda her yıl düzenli olarak yapılmakta,
Türk Dünyası, Türk Diasporaları’ndan seçkin devlet adamları, siyasetçiler, bürokratlar, diplomatlar, bilim
insanları, uzmanlar, sanatçılar, iş adamları, STK ve medya yöneticileri ve temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleştirilmektedir. Önceki Dünya Türk Forumu toplantıları; “Türk Konseyi, Türk Diasporası ve
Sosyoekonomik İşbirliği”, “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023”, "Türk Cumhuriyetleri; Kültür
Diplomasisi ve Turizm | Türk ve Ermeni Diasporaları; Kamu Diplomasisi: Fırsatlar ve Riskler" ana temaları
altında yaklaşık 60 ülkeden nitelikli katılımla 3 kez başarı ile düzenlenmiştir. Toplantılarda sunulan tebliğler
TASAM Yayınları’nca kitaplaştırılıp Asya dillerinde ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Süreç içinde
oluşturulan Akil Kişiler Kurulu 2 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, Başkan Danışmanı, TASAM, Türkiye
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Faruk ŞEN, TAVAK Başkanı
Prof. Dr. Hakkı KESKİN, Almanya Türk Toplumu Onursal Başkanı, Almanya
Prof. Dr. İsenbike TOGAN, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV, Kırgız - Türk Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kırgızistan
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, 21.-22. Dönem Milletvekili
Prof. Dr. Onur Bilge KULA, Hacettepe Ünv Ö. Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Gn. Md.
Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD
Dr. Veyis GÜNGÖR, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı, Hollanda
Büyükelçi Halil AKINCI, Türk Konseyi Genel Sekreter Danışmanı
Hakkı ATUN, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Eski Başbakanı
Anar RIZAYEV, Yazarlar Birliği Üyesi, Azerbaycan
Olcas SÜLEYMENOV, UNESCO Kazakistan Daimi Temsilcisi, Yazar, Kazakistan

Kızıl Elma Ödülleri
Yine süreç içinde; Türk Dünyası’nın sosyoekonomik ve kültürel entegrasyonu, vizyon ve derinliğini
güçlendiren başarılı kişi ve kurumları onurlandırıp teşvik etmek amacı ile devlet, diplomasi, iş, bilim, kültür,
sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplomasisi dallarında Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri 2014’ten
itibaren Forum’la eş zamanlı verilmeye başlanmıştır.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK SAĞLAYAN KURUMLAR ( 2010 - 2014 )
Ahıska Türkleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Air Astana
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu
Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı
Azerbaycan Diaspora Bakanlığı
Bağcılar Belediyesi
Dünya Türk İş Konseyi
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Edirne Valiliği

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı
Gagauz Türkleri Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği
Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı
İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği
Mardin Valiliği
Marmara Belediyeler Birliği
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Orient Sigorta
T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu
T.C. Dışişleri Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
TEKFEN Holding
TMB Medya
Trakya Birlik
Trakya Üniversitesi
TRT
Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)
Türk Akademisi
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Türk Konseyi
Türk Ocakları Genel Merkezi
Türkiye Belediyeler Birliği
TÜRKSOY
TÜRSAB
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Ziraat Bankası

www.dunyaturkforumu.org
Dünya Türk Forumu Resmî İnternet Sitesi başlangıç için Türkçe ve İngilizce dillerinde hayata geçirilmiştir.

