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8. ULUSLARARASI TÜRK - ASYA KONGRESİ 
“Yeniden Asya: Geleceğin Asya’sı ve Ekonomileri” 

( 28-30 Eylül 2022, CVK Park Bosphorus Oteli, İstanbul ) 
 

Günümüzde küresel üretimin büyük ölçüde Asya’ya kayması ile birlikte bu kıta ile ilişkiler Türkiye 

için özel bir önem kazanmıştır. Teknoloji üretimi, yatırım ve finans kaynakları, Türk ihraç 

ürünlerinin pazar ihtiyacını karşılayacak geniş kitlelerin mevcudiyeti, akraba ve inanç ortağı 

halkaların mevcudiyeti bu dev kıta ile ilgili değerlendirmelerin sıklıkla yeniden güncellenmesini 

gerektirmektedir. Bugüne değin bu coğrafya ile ilişkilerin iyi bir noktaya ulaştırılamaması ciddi bir 

zafiyet olarak durmaktadır. 

 

Asya, üretimin ve dünya siyasetinin merkezi hâline geldikçe Türkiye’nin de bu kıtaya dönük 

politikalarını revize etmesi gerekecektir. Özellikle, Türkiye’nin Avrupa ve ABD ile ilişkilerinde 

yaşadığı sorunların derinleştiği bir dönemde, Asya kıtasına dönük faaliyetler ve açılım daha da 

önemli hâle gelmiştir. Türkiye’nin Çin, Hindistan, Rusya, İran, Pakistan, Endonezya gibi kalabalık 

ve etkin ülkeler başta olmak üzere, tüm Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesi, küresel 

siyasetteki konumunu sağlamlaştıracaktır.   

 

Türkiye’nin, kadim bağları olan ve yükselen küresel güçlere ev sahipliği yaparak 21. yüzyılda 

yeniden dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi hâline gelen Asya kıtasına yeniden ve daha güçlü 

bağlanmak üzere 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya (Asia Anew) girişimi, yenilikçi olmayı da 

gerektiren girişimci dış politika konseptinin yansımasıdır. Yeniden Asya girişimi ile bütüncül ve 

kapsamlı bir politika çerçevesinde Kıta ile daha planlı ve odaklı ilişkiler geliştirilerek Türkiye, Asya 

Çağı’nda olması gereken yerde konumlandırılacaktır. Girilen yeni dönemde, gerek ekonomide ve 

sahada gerekse diplomaside ve masada söz sahibi olmak için Asya ile yakın ilişkiler ve yapıcı 

işbirlikleri gerektiğinden, uluslararası toplum Kıta’da daha etkin olmak için ciddi bir rekabet 

içindedir. Türkiye ise dünyanın bu en dinamik bölgesindeki tarihî ve kültürel köklerinin 

derinliğinden ötürü son derece avantajlı bir durumdadır.  

 

Yeniden Asya girişimi kapsamında geliştirilen projeler, T.C. Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen 

Dışişleri Bakanlığı tarafından; ilgili bakanlıklar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vb. kurumlar ile koordinasyon içinde yürütülmektedir.  

 



 

 

Asya politikasını zamana uydurarak geleceğe taşımayı amaçlayan Türkiye, Yeniden Asya girişimi 

ile Kıta’daki farklılıkları gözetirken bütüncül de bakabilen yeni bir açılım oluşturmuştur. Asya’nın 

tamamı ile ortak değerler, karşılıklı saygı, eşitlik, uyum ve BM Şartı’nda ifade edilen ilkeler 

üzerinden yeni bir enerji ve sinerji yakalanması hedeflenmiştir. Kıta’yı bütün olarak kucaklamak 

adına gerekli olan araçlar; kamu, özel sektör, üniversite ve toplumsal işbirliği zemininde 

geliştirilmektedir. Söz konusu işbirlikleri ise ekonomi, sivil toplum, sağlık, turizm, teknoloji, uzay, 

savunma sanayii, eğitim, kültür ve diplomasiyi kapsayan geniş bir perspektifte öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, karar alma süreçleri için kritik olan düşünce kuruluşları başta olmak üzere seferber 

edilecek kapasitenin gücü, Türkiye’nin bu alandaki geleceğini belirleyecektir. 

 

Girişim ile başlayan Asya’ya yeniden odaklanma sürecinde; en batıdaki Asyalı olan Türkiye’nin, 

derin tarihî ve kültürel bağları ile binlerce yıllık ilişkileri bulunan Orta Asya’dan Doğu Asya’ya, 

Güney Asya’dan Güneydoğu Asya'ya dek pek çok ülke ile daha da yakınlaşması öngörülmektedir. 

Asya ile ekonomi ve sivil toplum alanlarında güçlü etkileşim ve sivil diplomasi imkanı sağlanırken, 

dünyada başat olan Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle enerji, yüksek teknoloji, endüstri 4,0 

gibi alanlarda ayrıca bilgi ve uzmanlık transferi ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi, bununla birlikte 

Kıta’daki az gelişmiş ülkelerle de kalkınma ve altyapı projelerinde ortak çalışmalar yapılması 

mümkün olmaktadır. Kültürel derinliği ve çeşitliliği ile öne çıkan Asya ülkelerinin farklılıklarını 

dikkate alan Yeniden Asya girişimi, böylece Kıta’yı bütüncül bir perspektifle ele alarak, son 

zamanlarda Asya ile ivmesi artan ekonomik ve ticari işbirliklerine de ciddi katkı sunacaktır. 

Özellikle ticaret dengelerindeki sürdürülemez ve büyütülemez olan ticaret açık oranlarının 

iyileştirilmesi için geliştirilecek enstrümanlar hayati önemi haizdir. 

 

Pandemiden sonra şekillenen yeni düzende küresel sistemin iktisadi dengeleri yeniden 

oluşurken, Yeniden Asya girişimi ile Türkiye, stratejik avantajından da faydalanarak, Asya ile 

Avrupa arasında dengeleyici bir aktör olarak yerini alacaktır. Coğrafik konumu sayesinde Doğu ile 

Batı arasındaki ticarette kritik bir rol üstlenen Türkiye bu avantajı elbette en etkili şekilde 

kullanacaktır. Çin’in Kuşak Yol girişimini 2013 yılından beri dikkatle takip eden ülkelerden biri 

olan Türkiye’nin, Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru’nun gerçekleştirilmesinde sarf ettiği ciddi 

çabalar sonrası İstanbul’dan hareket edip Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan 

olmak üzere iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 19 Aralık 2020’de Çin’in Şian şehrine varan ilk 

ihracat treni, Yeniden Asya girişiminin de en önemli başarıları arasında kayda geçmiştir. 

 

Terörizmin sınırlandırılması, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, İpek Yolu gibi projelerin daha 

hızlı ve işlevsel hâle getirilmesi, enerji ve teknoloji alanındaki birikimlerin paylaşılması; Asya 

ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır. Kongre, bu alanda katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 



 

 

Ana Tema 

Yeniden Asya: Geleceğin Asya’sı ve Ekonomileri 

 

Alt Temalar 

Asya Çağı’nda Bugünün ve Geleceğin Yükselen Güçleri  

En Batıdaki Asyalı Türkiye’nin “Yeniden Asya Girişimi”  

Yeniden Asya ile Dış Politikada Devletler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi  

Yeniden Asya ile Ekonomide Özel Sektörün Ticaret Kapasitesinin Artırılması  

Yeniden Asya ile Bilim ve Teknolojide Akademik İşbirliğinin İyileştirilmesi 

Yeniden Asya ile Sivil Diplomaside Toplumlar Arası Etkileşimin Genişletilmesi 

Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Sistemde Yeni Diplomatik Konvansiyonel 

Asya’da Entegrasyon ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon  

Devlet Doğasının Değişimi ve Kamu Yönetiminde İnovasyon 

Yumuşak Güç İnşası ve Beklenti Yönetimi 

İkili ve Çok Taraflı - Çok Boyutlu ve Tamamlayıcı İşbirliği İmkanları 

Bölgesel ve Küresel Ortak Perspektifler 

Yeni Ekosistemde Karşılıklı Bağımlılık İnşası 

Akademik ve Kültürel İşbirliği  

Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar 

Enerji, Su ve Gıda Güvenliği 

Bölgesel Barış İnşası Çabaları ve Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği  

Ekonomik İlişkiler: Sektörel ve Finansal Derinleşme 

RCEP, ŞİÖ, CICA, D8, ASEAN, AB, ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                     

Çin, Kuşak ve Yol Projesi, Asya ve Türkiye 

Güney Asya Ekonomileri   

Güneydoğu Asya Ekonomileri 

Orta Asya Ekonomileri 

Doğu Asya Ekonomileri 

Rusya 
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Etkinlik detayları ve vizyon belgesine alttaki linkten ulaşılabilir:  

https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/16234/8_uluslararasi_turk_asya_kongresi 


