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 TASAM’dan Global “Sivil Diplomasi” Zirvesi 
 

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), 20-22 Nisan 2016’da 
İstanbul’da Sivil Global 2016 Zirvesi’ni düzenliyor. Zirve’de ayrıca TASAM Stratejik 
Vizyon Ödülleri Takdim Töreni gerçekleştirilecek. Türkiye’den ve Dünya’dan resmî, 
sivil, özel her düzeyde seçkin ve öncü katılımcıların yer alacağı Zirve’nin ana teması 
“Potansiyelin Keşfi” olacak. 
 
TASAM Sivil Global 2016 Zirvesi, Türkiye’den ve yurtdışından kamu, STK, özel sektör ve medya 
temsilcilerinin, araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla resmî/sivil her disiplinden geniş 
katılımla düzenlenecek. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni ile açılışı yapılacak Zirve’de 
4 kıtasal, 6 bölgesel etkinlik, 19 sektörel diploması çalıştayı ve 3 tematik toplantı yer alacak.  
 
TASAM’ın düzenlediği “Potansiyelin Keşfi; Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana temalı Zirve’de 
Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Potansiyeli Keşfet” temasından hareket ediliyor. Bu çerçevede 
sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi, birçok sektörel başlıkta yeni 
diplomasi kanalları ve ağları oluşturulması hedefleniyor.   
 
Türkiye’nin mevcut dönemde temel zihinsel eşiği olan “sektörel ve finansal derinleşme”yi 
sağlamak için tüm kurumsal sivil diplomasi araçlarını seferber etmesine inovatif katkı vermek üzere 
TASAM tarafından başlatılan “Sivil Global” Diplomasi İnşası Programı’nın 2016 Zirvesi tüm sivil 
diplomasi kurumlarını kendi alanlarında daha güçlü ve verimli inisiyatif almaya teşvik etmek üzere 
küresel ölçekte gerçekleştiriliyor.   
 
Resmî sitesi www.sivilglobal.org olan, bir anlamda geniş çaplı bir lobi faaliyetinin oluşturulması 
olarak da değerlendirilen Zirve, Pullman İstanbul Otel’de düzenlenecek ve 3 gün sürecek.  
 
Sivil Diplomasi Nedir? 
Sivil Diplomasi; tarafların kendilerini resmî diplomasi kurallarının baskısı altında hissetmeden daha 
geniş bir çerçevede görüş alışverişinde bulunabilmeleri, perspektif ve işbirliği geliştirebilmeleri ve 
siyaset için gerekli karar seçeneklerini önerebilmeleridir.  
 
Sivil Diplomasi, “ikinci kulvar diplomasisi” olarak da tanımlanır ve amacı; iş çevreleri arasındaki 
etkileşimin ve halklar arası kültürel etkileşimin artırılmasıdır. Bunun yanı sıra, akademik çevreler 
ve düşünce kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler de sivil diplomasinin diğer önemli ayağını 
oluşturur. Son yıllarda güçlü enstrümanlar kullanan sektörel diplomasi kanalları ortaya çıkmıştır.  
 
 

http://www.sivilglobal.org/index.php/tr/


 

TASAM Kimdir? 
 
Çalışmalarına 13 yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak başlayan TASAM, 10 dış 
politika alanında, global ölçekte kurumsal bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TASAM, 
Dünya’daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine 
dinamik, yaratıcı ve etkin çözümler üretmeye devam ediyor. 
 
Zirve resmî internet sitesi: www.sivilglobal.org | TASAM portalı: www.tasam.org 
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