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3. Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı  
 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı “Güncel 
Jeopolitik Bağlamda Hindistan - Türkiye İlişkileri: Kapsam ve Zorluklar” ana temasıyla 
Yeni Delhi’de yapılacak. 
 
19 - 20 Şubat 2019 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Sapru House’da üçüncüsü icra 
edilecek Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı; Hindistan Dış İlişkiler Konseyi (ICWA) ve Türk Asya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından belirlenmiş periyotlarda dönüşümlü olarak 
gerçekleştiriliyor.  
 
Türkiye ve Hindistan’dan akademisyenlerin, uzmanların, diplomatların, araştırmacıların iştirak edeceği ve 
beş oturumla icra edilecek Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 3’ün oturum başlıkları şu 
konulardan oluşuyor: “Güncel Küresel Jeopolitik Bağlam: Hindistan ve Türkiye’nin Yaklaşımı ve Bakış 
Açısı”, “Batı Asya ve Güney Asya Jeopolitikasındaki Bölgesel ve Yabancı Aktörlerin Rolü ve Katılımı” ve 
“Hindistan - Türkiye İkili İlişkileri: İşbirliği Gündemi”. 
 
Toplantıların ilki “Yeni Dönem Türkiye - Hindistan İlişkileri: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler” 
teması ile Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, ikincisi ise “Değişen Küresel ve Bölgesel Dinamikler: 
Hindistan ve Türkiye için Bir Rol” teması ile 06-07 Mart 2018’de İstanbul’da yapılmıştı. 

 
Başkanı Şensoy: ‘Türkiye - Hindistan işbirliği Çok Boyutlu Geleceğin Anahtarı’ 
 
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada küresel eksenin ağırlıklı olarak Asya-Pasifik bölgesine doğru kaydığını, 
bunun da küresel toplumun bu bölgeye giderek daha fazla yoğunlaşmasına yol açtığını vurgulayan 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin günümüzdeki durumundan çok daha fazla 
işbirliği potansiyeli barındırdığını ve çok boyutlu geleceğin anahtarı olduğunu belirtti. 
 
Hindistan ve Türkiye’nin küresel jeopolitik haritadaki ağırlığına da değinen Başkan Şensoy; “Tüm önemli 
oyuncuları dengelemek amacıyla dış politika menfaatlerinin çeşitlendirilmesi, Hindistan ve Türkiye dâhil 
pek çok ülke tarafından kabul edilen yeni kuraldır. Aslında, gerek Hindistan gerek Türkiye, hem ABD’nin 
hem de Rusya’nın önemli ortaklarıdır” dedi. 
 
Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “ICWA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Türkiye - Hindistan 
Yuvarlak Masa Toplantısı; Hindistan - Türkiye ikili ilişkilerini gözden geçirilmesini; Batı Asya, Güney Asya 
ve Avrupa çevresinde ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler üzerinde derinlemesine değerlendirmelerde 
bulunulmasını amaçlamaktadır. Küresel ve bölgesel düzeydeki güncel gelişmeleri de tartışmaya açacak 
olan Toplantı ayrıca Hindistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendiren önemli alanlar olarak enerji 
güvenliği, ticaret, ekonomik ilişkiler ve yumuşak güç diplomasisi gibi potansiyel bölgesel işbirliği alanlarını 
tanımlamayı, formüle etmeyi, küresel istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlamayı hedeflemektedir”. 
 

Detaylı bilgi için: https://bit.ly/2GFKQgv 
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