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EK
TASAM FAALİYET RAPORU 2004 – 2011

SUNUŞ
TASAM, her yıl Asya Kıtası’na ilişkin çalışmalarını belirli temalar üzerine oturtmakta ve bu
sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden politik karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları,
uzmanlar ve bilim adamlarının etkileşime girmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet
etmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl 26-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında icra edilecek olan “6.
Uluslararası Türk - Asya Kongresi” Asya’da Çatışma Çözümü, CICA ve İş Birliği ana teması ile
düzenlenecek ve CICA üyesi ülkelerin çatışma çözümü alanında iş birliği imkanları ve iş birliği
biçimlerinin neler olabileceğinin somut olarak ortaya konulmasını ve geleceğe yönelik bir
perspektif çizilmesini hedefleyecektir.
Asya, tarih boyunca Pasifik’ten Atlantik’e, Kuzey Denizi’nden Hindistan Altkıtası’na kadar
oldukça önemli bir jeostratejik ve ekonomik alan olarak varlığını sürdürmüştür. Öyle ki bu
gerçeklik, F. Braudel’i “Avrupa, yalnızca Asya’nın bir yarım adasıdır” ifadesine zorlamıştır.
Ancak bu coğrafya boyunca ticaret, ulaşım ve haberleşme çok güç ve tehlikeli olmuştur.
Doğal engeller, değişen ve savaşlarla kesilen sınırlar her zaman için istikrarın önünde ciddi bir
engel oluşturmuştur.
Bugün, insan medeniyetinin içinde bulunduğu küreselleşme ve enformasyon devriminin
getirdiği sosyo-ekonomik, teknolojik ve ideolojik boyutlardaki dönüşüm sürecinin en önemli
jeopolitik odaklarından birini Asya ekseni oluşturmaktadır. İki süper güç arasındaki Soğuk
Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana getirdiği değişim sürecine paralel
olarak, Asya mekanının güvenlik ve barış stratejileri de ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki
güç dengeleri enerji, aşırı nüfus artışı, ekonomik büyümenin getirdiği pazar ve ileri teknoloji
mücadelesi, aktörlerin güven ve istikrar arayışlarını körükleyerek silahlanma ve savunma
ittifaklarını güçlendirme eğilimlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum bir yandan kitle imha
silahlarının yayılması eğilimini tırmandırırken, diğer taraftan da bölgede Çin-HindistanJaponya-ABD-Rusya arasındaki güvenlik dengelerinin mevcut parametrelerinde yeni
açılımlara yol açmaktadır.
Oysa küreselleşmenin geldiği noktada ekonomik kalkınma ve refahın olmazsa olmaz koşulu
malların, hizmetlerin ve sermayenin şiddetten arınmış, güvenli bir mekanda serbestçe
dolaşımıdır. Kuşkusuz Asya Kıtası’nın kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi
ekonomik ve politik bir entegrasyonu imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta’nın başat
aktörleri arasında iş birliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. 19.
Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl Amerika yüzyılıydı. 21. Yüzyıl ise tüm büyüklüğü ve potansiyeli ile bir
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Asya Yüzyılı olacaktır. Ne var ki bu yüzyılın bir çelişkiler ve çatışmalar yüzyılı olma ihtimali de
oldukça yüksektir. Bu noktada Asya’da var olan çatışma alanlarının sağlıklı bir şekilde analizi
ve çözümüne yönelik uygulanabilir perspektiflerin çizilmesi yaşamsal öneme sahiptir. Gelinen
noktada Asya’da güvenliğin inşası noktasında ilgili devletler ve CICA (Asya’da İşbirliği ve
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) başta olmak üzere uluslararası örgütlere önemli görevler
düşmektedir.
Bilindiği üzere, 22 Ekim 2004 tarihinde Almatı’da, ülkemizi temsilen dönemin Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül’ün de aktif rol aldığı CICA Üye Devlet Dışişleri Bakanları II. Toplantısında, Güven
Artırıcı Önlemler Kataloğu imzalanmıştır. Belge; askeri, siyasi, ekonomik, çevresel ve insani
boyutlarla birlikte kıtadaki yeni endişe ve tehlikeleri önleme ve çözme konularını
kapsamaktadır. “CICA Güven Artırıcı Önlemler Kataloğu” temelinde “CICA Güven Artırıcı
Önlemlerin Gerçekleştirilmesine İşbirlikçi Yaklaşım” adı verilen faaliyet belgesi
düzenlenmiştir. Anılan belge, Bangkok’ta Mart 2007’de düzenlenen “CICA Üst Düzey
Temsilciler Komitesi Olağan Toplantısı"nda kabul edilmiştir. Dönem içerisinde 7 üye ülke,
güven artırıcı önlemlerle ilgili farklı projelerin koordinatörlüğünü kabul ederek, ilgili projeleri
hayata geçirme konusunda hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Bu çerçevede ülkemiz, yeni
endişe ve tehditler konusunda koordinatörlüğü üstlenmiştir.
Bu noktada “6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi”, Asya’da Çatışma Çözümü, CICA ve İşbirliği
ana teması ile istikrarlı iş birliği sürecinin güçlü bir ivme ile yükselmesine katkı amacıyla Türk
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından planlanmıştır. 2010-2012 CICA
Dönem Başkanı Türkiye’nin ve diğer CICA üyesi ülkelerin uzman ve akademisyenlerine, ülke
yönetiminde inisiyatif sahibi karar alıcılara yönelik söz konusu uluslararası etkinliğin Asya’da
çatışma çözümüne ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.
Saygılarımla…

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI
6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
“Asya’da Çatışma Çözümü, CICA ve İş Birliği”

KONU
Uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından dünyada tespit edilen 33 çatışma noktasından 20
kadarı Asya’da bulunmakta ve bu çatışma noktaları Asya’da güvenliğin inşası önünde ciddi bir
engel oluşturmaktadır. 6. Uluslararası Türk-Asya Kongresi ile yapılmak istenen, Asya’da var
olan somut çatışma alanlarının incelenmesi ve CICA/AİGK başta olmak üzere ilgili tüm
aktörlerin çatışma çözümü yönündeki çalışmalarına sivil stratejik katkı yapılmasıdır.
Bilindiği üzere, 07-09 Haziran 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen Zirve toplantısında
Ülkemiz, 2012 yılına kadar CICA dönem başkanlığını kurucu ülke Kazakistan’dan resmen
devralmıştır. İlgili kongrenin 2010-2012 CICA Dönem Başkanı Türkiye’nin bu çerçevede
yapacağı faaliyetlere ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.

YER
İstanbul, Türkiye

TARİHİ
26-27 Mayıs 2011
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KAPSAM
TASAM’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iki günlük kongrenin kapsamını Asya kıtasındaki
mevcut çatışma alanları teşkil etmektedir. Çatışma alanları Ortadoğu dışarıda tutularak
aşağıda belirtildiği şekilde sınırlandırılmıştır:
Uluslararası Çalıştay 1: Kuzey Kore - Güney Kore
Uluslararası Çalıştay 2: Pakistan - Hindistan
Uluslararası Çalıştay 3: Afganistan
Uluslararası Çalıştay 4: Çin - Tibet, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
Uluslararası Çalıştay 5: Kuzey Kafkasya - Rusya
Uluslararası Çalıştay 6: Azerbaycan - Ermenistan
Uluslararası Çalıştay 7: Endonezya
Uluslararası Çalıştay 8: Tayland

KOORDİNATÖR
Kongre’nin koordinatörü Türk - Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM,
stratejik araştırmaların önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan özel sektör temsilcileri, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek
akademik boyutta etkinliklerde bulundukları bir sivil toplum örgütlenmesidir.
TASAM’ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı
uluslararası ilişkilerine, tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, hukukî, sosyolojik ve jeopolitik
yapısına; içteki siyasî, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar,
incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı,
etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir.
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AMAÇ
“6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” adlı “Asya’da Çatışma Çözümü, CICA ve İş Birliği” ana
temalı uluslararası toplantının amaçları şunlardır:
• Asya’da mevcut çatışma alanlarının analizi ve çözüm perspektiflerinin ortaya konulması;
• Uzman ve akademisyenler ile çatışma çözümü ve güvenliğin inşası noktasında bir araya
gelerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması, analize dayalı yorumlar geliştirilmesi;
• Küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri izleyerek bu gelişmelerin çatışma alanları üzerindeki
olası siyasal, sosyokültürel ve iktisadi etkileri hakkında öngörülerde bulunulması;
• Türk ve Asya toplumları arasında hoşgörü, iş birliği, tanıtım ve iletişimin gelişmesine,
küresel barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunulması;
• Asya genelinde danışma ve müzakere arenası CICA’ya üye devletler arasındaki
anlaşmazlıkların, çözümsüzlüklerin ve güvensizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çok
taraflı yaklaşımların koordine edilmesine katkıda bulunulması;
• Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; kaynağından bilgiler ve farklı açılardan
yaklaşımlar ile saptanan öneriler sunulması.

HEDEF
Yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:
• Asya ve CICA üye ülkeleri arasında düşünsel bazda dayanışmanın gelişmesine ve pozitif
etkileşim kültürü oluşmasına katkı sağlamak;
• Resmi diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturarak inisiyatif
sağlamak;
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• Uzman ve akademisyenlerin düşünce ve çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve
paylaşım metodolojilerini geliştirmelerine imkân sağlamak;
• CICA’nın çatışma çözümüne ilişkin olası kapasitesini ortaya koymak;
• Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak.

GEREKÇE
Asya kıtasının giderek önemini arttıracağı ve yeni yüzyılın dinamik ve belirleyici gücü
olacağına dair ortak bir görüş vardır. TASAM olarak bu görüşü paylaşıyoruz. Bu paylaşım,
parçası olduğumuz Asya’nın dinamik süreçleri karşısında pasif bir durumda izleyici kalmamızı
olanaksız kılmaktadır. Asya’yı ülkelerimiz için bir varlık ve fırsat alanı olarak görmekle birlikte,
Asya’nın dünya siyaseti ve ekonomisinde artan öneminin kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı
sorunların çözümünde sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu gerekçe ile 2011 yılı
içerisinde altıncısını düzenleyeceğimiz Uluslararası Türk-Asya Kongresi’nin ana temasını
“Asya’da çatışma çözümü, CICA ve iş birliği” olarak belirledik.
Asya’ya Yönelik Meydan Okumalar
Bugün Asya mekanındaki iş birliği ve kalkınma önündeki en büyük engel, gene bu mekanda
var olan içsel sorun alanlarıdır. Asya kıtası 48 ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %60’ını
barındırmaktadır. Asya aynı zamanda bir çelişkiler kıtasıdır. En düşük ve en yüksek nüfus
yoğunluğuna sahip olan ülkeler bu kıtada yer almaktadır. Kişi başına düşen milli gelir
bakımından, dünyanın en zengin ülkelerinden bazıları ile en fakir ülkeler bu kıtada yer
almaktadır. Kıtadaki bazı ülkeler enerji zengini iken, diğerleri enerji bakımından dünyanın
en yoksun ülkeleri arasında yer almaktadır. Kıta ülkeleri arasında enerji konusunda son
derece yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinde %50’lik
bir büyüme beklenmektedir. Bu büyümenin %80’i ise Asya ülkelerine ait olacaktır. Hızlı
ekonomik büyüme uluslararası çekim merkezinin Asya-Pasifik’e kaymasına neden
olmaktadır.
Hızlı ekonomik büyümeye paralel olarak Asya’da jeopolitik yapı sertleşmektedir. Bu durum
yadırganmamalıdır. 19. yüzyılda Asya kıtası üzerinde iki büyük aktör bulunmaktaydı: Çarlık
Rusyası ve İngiltere. Oysa şu anda kıtanın geleceğini etkileme gücüne sahip çok sayıda aktör
bulunmaktadır. Dahası, kıtada oluşturulan güvenlik kurumları son derece zayıftır. Bu da
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kıtanın siyasi olarak bölünmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede Asya mekanı bir dizi
meydan okuma ile karşı karşıyadır:
▪ Birinci meydan okuma: Tarihin yükü
Tarih boyunca Asya ülkeleri arasında, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bir takım
sorunlar buluna gelmiştir. Ne var ki, bu sorunların 21. yüzyıla taşınması, sorunları içinden
çıkılamaz hale getirmektedir.
▪ İkinci meydan okuma: Aşırı Milliyetçilik
Milliyetçilik kalkınmanın ve ulusal bütünlüğün bir aracı olarak kullanılabilir. Ancak uluslararası
ilişkilerde gereğinden fazla vurgulanan milliyetçilik olgusu, birlikte davranmak zorunda olan
ülkeleri, birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. Siyaset ve ekonomi, ultra-milliyetçiliğin kucağına
düşmektedir.
▪ Üçüncü meydan okuma: Hegemonya tehdidini engelleme
Bugün Asya her hangi bir Asya devletinin hegemonyası altına girme tehlikesi ile karşı
karşıyadır ve Asya’da bu tehlike çok yoğun bir biçimde hissedilmektedir.
▪ Dördüncü meydan okuma: Ortak normlar ve değerler oluşturma
Asya’da ortak normlar ve değerler bulunmadığı için, siyasi olarak birlikte davranmak için
gerekli temel inşa edilememektedir. Asya’daki rejimler demokrasi, tek adam demokrasisi,
yarı demokrasi vb. gibi büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Ortak değerler meydana
getirilmedikçe, iş birliği çabalarının ileri aşamalara taşınması imkanı neredeyse yoktur.
▪ Beşinci meydan okuma: Bölgesel jeopolitik geliştirme
Bugün Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler oldukça iyi durumdadır ve ekonomik ilişkiler
her geçen gün daha da gelişmektedir. Ne var ki, ekonomik ilişkiler bölgesel jeopolitiğin
geliştirilebilmesi için gereklidir ama yeterli değildir. Enerji yetersizliği Asya jeopolitiğini
güçleştiren en önemli sorun olarak gözükmektedir.
▪ Altıncı meydan okuma: İletişim ve ulaşımda güvenlik
Bugün Asya’daki fotoğraf oldukça karmaşıktır ve tarihteki Asya fotoğrafından oldukça
farklıdır. Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya tarihin hiçbir döneminde, bugün olduğu gibi, aynı
anda güçlü devletler olarak sahneye çıkmamışlardır.

21. Yüzyıl Asya Yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılın çelişkiler ve kutuplaşmalar yüzyılı olmaması ise
meydan okumaların üstesinden gelinmesi ölçüsünde Asya uluslarına bağlı olacaktır. Kuşkusuz
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her biri farklı yapısal nedenlerden kaynaklanan meydan okumaların çözüm ya da
çözümsüzlüğünü “zaman” gösterecektir. 6. Uluslararası Türk-Asya Kongresi’nde yapılmak
istenen bu meydan okumalardan kaynaklanan somut çatışma alanlarının incelenmesi ve
CICA/AİGK başta olmak üzere ilgili tüm aktörlerin misyonuna sivil stratejik katkı yapılmasıdır.

PROJEDE GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Proje Koordinatörü
Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
Proje Koordinatör Yardımcısı
Fatma Günce KANLI, TASAM Direktör Yardımcısı
Dr. Almagül İSİNA, TASAM Orta Asya Uzmanı
Proje Danışmanları
E. Büyükelçi Ümit PAMİR, TASAM Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu
E. Büyükelçi Ömür ORHUN, TASAM Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu
E. Büyükelçi Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM ve Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nadir DEVLET, İstanbul Ticaret Üniversitesi
E. Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM
Prof. Dr. Vural ALTIN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Dr. Hasan Ali KARASAR
Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Dr. M. Hilmi ÖZEV, TASAM
Oğuzhan KÖSE, TASAM
Ufuk TEPEBAŞ, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
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HEDEF KİTLESİ
- Türkiye ve CICA üyesi ülkelerinin devlet adamları,
- Üst düzey bürokratlar,
- Akademisyenler ve uzmanlar,
- Araştırma kurumları,
- Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
- Sivil toplum kuruluşları,
- Basın mensupları
- Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Asya halkları

YÖNTEM
Kongre kapsamındaki ilgili her çatışma alanının uluslararası çalıştay olarak incelenmesi
hedeflenmektedir. Düşünce kuruluşları temsilcileri, uzman, akademisyen ve diplomatların
katılımı ile düzenlenecek çalıştayların sonunda her çalıştay için bir stratejik rapor
yayımlanması öngörülmektedir.
Kongrenin ilk günü açış konuşmalarının ardından iki ayrı salonda paralel çalıştaylar
yapılacaktır. Üç veya dört konuşmacının yer alacağı her bir çalıştayın toplam süresi üç saat
olacaktır. Her konuşmacıya 30 dakikalık tebliği sunum süresi verilecektir. Oturumların
sonunda, kalan süreye bağlı olaraktan soru-cevap bölümü yer alacaktır. Böylece dinleyicilerin
interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir. Kongrenin ikinci gününün kapanış
oturumunda katılımcılar tarafından sonuç bildirgesi kaleme alınacak ve kongre
sonlandırılacaktır. Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Dolayısıyla sunumlar ve
simültane tercümeler Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.
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ZAMAN PLANLAMASI
6. ULUSLARARASI TÜRK - ASYA KONGRESİ
“Asya’da Çatışma Çözümü, CICA ve İş Birliği”
26-27 Mayıs 2011, İstanbul
(İLK TASLAK PORGRAM)
1. GÜN PROGRAMI, 26 Mayıs 2011
08:30 – 09:00 Kayıt
09:00 – 09:45 Açılış Konuşmaları
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Prof. Dr. Bülent ARAS, T.C Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı
Çınar ALDEMİR, CICA İcra Direktörü
Martty AHTİSAARI, Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı
(Misafir Ülke Devlet Adamları)
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 11:30 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 1: Afganistan
Oturum Başkanı:
Hikmet KARZAİ, Çatışma ve Barış Çalışmaları Merkezi Başkanı, Afganistan

10:00 - 11:30 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 2: Kuzey Kafkasya - Rusya
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent ARAS, T.C Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı
11:30-12:00 Kahve Arası
12:00 - 13:00 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 1: Afganistan
12:00 - 13:00 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 2: Kuzey Kafkasya - Rusya
13:00-14:00 Öğle Yemeği
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14:00 - 15:30 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 3: Kuzey Kore - Güney Kore
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Masanori NAITO, Hitotsubashi Üniversitesi, Japonya

14:00-15:30 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 4: Pakistan- Hindistan
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Brahma CHELLANEY, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Hindistan
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 3: Kuzey Kore - Güney Kore
16:00- 17:30 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 4: Pakistan- Hindistan

2. GÜN PROGRAMI, 27 Mayıs 2011
09:30-11:30 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 5: Çin - Tibet, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mikhail TITARENKO, Rusya Bilimler Akademisi, Rusya

09:30-11:30 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 6: Azerbaycan- Ermenistan
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Büyükelçi (E) Valeriy Dmitreviç NİKOLAENKO, Rusya
11:30-12:00 Kahve Arası
12:00-13:00 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 5: Çin - Tibet, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
12:30-13:00 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 6: Azerbaycan- Ermenistan
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00- 16:00 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 7: Endonezya
Oturum Başkanı:
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı

14:00- 16:00 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 8: Tayland
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Oturum Başkanı:
Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30- 17:30 (A Salonu) Uluslararası Çalıştay 7: Endonezya
16:30- 17:30 (B Salonu) Uluslararası Çalıştay 8: Tayland
17:30-18:30 Kapanış Oturumu (A Salonu):
Ortak Deklarasyonların Yayımlanması

BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere Türkiye’deki ve diğer ilgili ülkelerdeki düşünce kuruluşlarının
temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber
müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin basında yer alması için
tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

TANITIM MALZEMELERİ
Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır:
- Afiş - Broşür - Davetiye - Dosya - Bloknot - Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.

STRATEJİK RAPORLAR
Kongre’de ortaya çıkacak bilgilerin, verilerin ve değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi
amacıyla Kongre sonrası sekiz ayrı çalıştay için sekiz ayrı stratejik rapor hazırlanacak, diğer
kongre ve konferanslarımızda olduğu gibi bu raporlar ilgili kurum ve yetkililere
ulaştırılacaktır. Asya özelinde literatüre 8 kıymetli eser kazandırılmış olacaktır. Kongre’de
sunulan tebliğlerin stratejik rapor haline getirilmesi, bu hususta emeği geçenlerin
çalışmalarını daha anlamlı kılmakla birlikte konuya ilgi duyan kesimlere de yardımcı olacaktır.
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