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STRATEJİK VİZYON BELGESİ

SİVİL GLOBAL 2016
GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ ZİRVESİ
“Potansiyelin Keşfi”
( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul )
Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel olgu ile yüzleşmek zorunda
bırakmıştır; “entegrasyon” “mikro milliyetçilik ve öngörülemezlik”. Her üç olgu da uluslararası ilişkilerin
geleneksel kalıplarını zorlamış ve ülkeleri yeni dış politika araçları arayışına itmiştir.
“Sivil Diplomasi” bu araçların başında gelmektedir. Demokrasi ve insan hakları gibi bir takım değerlerin
halklar tarafından paylaşılan ortak değerler sistematiği oluşturmaya başlamasının, son derece dinamik olan
bu yapılanma sürecinde, büyük payı bulunmaktadır.
Türkiye, global ölçekte ve alt bölgesel ya da kimliksel konularda tüm kurumsal sivil diplomasi araçlarını
seferber etmesi hâlinde bu dönemde ortaya çıkan yeni meydan okumalarla daha kolay baş edebilecektir. Bu
noktada öncelikle politik engellerin aşılması gerekmektedir. İlgili ülkelerin siyasi iradeleri ile doğrudan
bağlantılı olan bu çözüm, ülkeler arasında tarihî bagaja, kimlik ile ilgili bağlılıklara ve ulusal çıkarlara dayalı
ön yargıların aşılması ile mümkündür. Geleneksel resmî diplomasinin belli davranış kalıplarının ve hukuki
sınırlamaların dışına çıkamamaktan kaynaklanan etki ve verim düşüklüğünü telafi etmek için ülkeler çoğu
zaman “ikinci kulvar diplomasisi” (second track diplomacy) olarak da tanımlanabilen sivil diplomasi
kanallarını güçlendirmek yoluna gitmektedirler.
Sivil diplomasinin en önemli unsurlarından biri iş çevreleri arasındaki etkileşimin, bir diğeri halklar arası
kültürel etkileşimin artırılmasıdır. Bir diğer önemli ayağı ise akademik çevreler ve düşünce kuruluşları
aracılığıyla yürütülen faaliyetlerdir. Bu üç temel unsurun dışında son yıllarda güçlü enstrümanlar kullanan
sektörel diplomasi kanalları ortaya çıkmıştır. Sivil diplomasi ile taraflar; kendilerini resmî diplomasinin çetin
kurallarının baskısı altında hissetmeksizin daha geniş bir çerçevede görüş alışverişinde bulunabilmekte,
perspektif ve işbirliği geliştirebilmekte, siyaset için gerekli olan karar seçeneklerini önerebilmektedirler.
Türkiye diplomatik deneyim ve uygulama bakımından dünya ülkeleri arasında seçkin bir konuma sahiptir.
Tarihî birikiminin bunda büyük payı vardır. Ne var ki, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda oldukça kapsamlı
ilişkilerin sadece resmî diplomasi kulvarında yürütülen faaliyetlerle istenen düzeye getirilemeyeceği açıktır.

Türkiye’de sivil toplum anlayışının yeterince gelişmemiş olmasının ve sivil diplomasi kültürünün ancak
1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamasının bu eksiklikte büyük payı vardır. Kurumsal anlamda etkin
sivil düşünce kuruluşlarının ilk kez bu dönemde ortaya çıkmış olması da bu gerçeğin altını çizmektedir.
Türkiye ekonomisinin dışa açılmasının 1980’li yıllardan itibaren başlaması ise bu geç kalmışlığın başka bir
nedenidir.
Bu ve benzeri nedenlerden dolayı birçok ülke gibi Türkiye de uluslararası ilişkilerini geliştirirken büyük
ölçüde resmî diplomatik çerçevenin içinde kalma zorunluluğunun ağır yükünü üzerinde hissetmiş ve bazı
sorunların aşılmasında çoğu zaman büyük güçlükler yaşamıştır. Önümüzdeki süreçte böylesi güçlüklerin
daha kolay aşılabilmesi, ekonomik ve siyasi etkinliğin güçlendirilebilmesi ve karar seçeneklerinin
artırılabilmesi için dünya çapında sivil diplomasi kanallarının karşılıklı derinleştirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Bu çerçevede üretilen işbirlikleri ve geliştirilen öneriler Türkiye’nin uluslararası alanda etkin bir
duruş sergilemesine önemli katkı sağlayacaktır.
Ekonomik krizler; açlık tehlikesi; enerji, su ve gıda güvenliği; çevresel sorunlar; uyuşturucu, insan kaçakçılığı
ve terörle mücadele gibi global sorunlar karşısında büyük, orta büyüklükte ya da küçük her ülkenin
işbirliğine gitmesi ya da alternatif çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu noktada Türkiye açısından asıl
önemli olan, çözüm arayışları sonunda global gelişmelerin nasıl şekilleneceği sorusudur.
Tarihî ve jeopolitik perspektiften bakıldığında; globalleşen dünyada ulus devletler ekonomik, siyasi ve
kültürel gelecekleri açısından işbirliğine gidebildiklerinde değer üreten; yolları ayrıştığında ise birbirine zarar
verme potansiyeli oldukça yüksek olan aktörlerdir.
İşbirliği imkânları açısından bakıldığında, Türkiye diğer ülkelerle ve uluslararası kurumlarla birlikte çok taraflı
(Afrika, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Uzak Doğu, Latin Amerika, NATO
ülkeleri, Arap ülkeleri vb.) politikalar geliştirip ortak projeler yürütebilecek düzeydedir.
Bu anlamda resmî devlet kurumlarının esnek bir çerçevede kurumsal envanteri yönlendirmesi
gerekmektedir. Resmî ya da gayri resmî kurumların faaliyetlerinde kaynak israfının engellenebilmesi için
mevcut çalışmaların ileri aşamalara taşınması ve tekrarların önlenmesi son derece önemlidir.
Ayrıca, farklı kurumlar arasında vizyon ve uygulama kaynaklı uyumsuzlukların kaldırılması hayati
ehemmiyete haizdir. Dolayısıyla “sivil diplomasi” ile ilgili faaliyetlerin öncelikle ülke içinde tamamlanması,
farklı kurumların ve aktörlerin rollerinin bir karmaşaya ya da kaynak israfına mahal vermeyecek şekilde
tanımlanması gerekmektedir.
Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, Türkiye ölçeğindeki ülkelerin yakın bölgelerle yetinmeyip en
uzak ülkelere uzanan ve sivil diplomasi araçlarını iyi kullanabilen kademeli stratejik yaklaşımlar
benimsemelerini zaruri hâle getirmiştir.

Kıta düzeyinde Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya ile; bölgesel düzeyde Orta
Doğu, Karadeniz - Kafkaslar, Akdeniz ve Balkanlar ile; uluslararası örgütler bakımından BM, ŞİÖ, İİT, ve
NATO gibi kurumlar ile; kimlik düzeyinde ise Türk ve İslam dünyası ile ilişkilerin karşılıklı bağımlılık
temelinde derinleştirilmesinde sivil diplomasi kanallarına olan ihtiyaç elzemdir.
Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” yaklaşımı ile uyumlu şekilde ana
teması “Potansiyelin Keşfi” olarak belirlenen SİVİL GLOBAL 2016 | Global Sivil Diploması Zirvesi
kapsamında sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlarla
ağlar (networkler) oluşturulması bu belgenin temel referansıdır.
Global ölçekte kurumsallaştırılan TASAM çalışmalarını bu çerçevede geliştirmek ve potansiyel vaat eden
tüm sivil diplomasi kurumlarını kendi alanlarında daha güçlü ve verimli inisiyatif almaya teşvik etmek ise
Zirve’nin öncelikli çalışma alanı olacaktır.

Ana Tema
Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme

Alt Temalar
Ödül Programı (TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri)
Kıtasal Sivil Diplomasi İnşası (Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler)
Bölgesel Sivil Diplomasi İnşası (Balkanlar, Orta Doğu, Karadeniz-Kafkas, Akdeniz, Türkiye)
Sektörel Sivil Diplomasi İnşası
(İnsani Diplomasi, Savunma Diplomasisi, Sağlık Diplomasisi, İnanç Diplomasisi, Kültür ve Sanat Diplomasisi,
Eğitim Diplomasisi, Bilim Diplomasisi, İş Diplomasisi, Düşünce Diplomasisi, Su Diplomasisi, Gıda Diplomasisi,
Enerji Diplomasisi, Turizm Diplomasisi, Güvenlik Diplomasisi, Şehir Diplomasisi, Finans Diplomasisi, Medya ve
Enformasyon Diplomasisi, Altyapı Diplomasisi, Hizmet Diplomasisi)
Diplomaside İnovasyon
Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası
Uluslararası Entegrasyonlar

SİVİL GLOBAL 2016 | ZİRVE ETKİNLİKLERİ (TASLAK)
SİVİL GLOBAL 2016 ZİRVESİ ( 3 Gün )
“Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması altında
Türkiye’den ve yurtdışından kamu, STK, özel sektör ve medya temsilcilerinin, araştırmacı, uzman ve
akademisyenlerin katılımıyla resmî/sivil her disiplinden geniş katılımla düzenlenecek SİVİL GLOBAL 2016 ZİRVESİ
kapsamında; Stratejik Vizyon Ödülleri Programı, Kıtasal Etkinlikler (4 adet), Bölgesel Etkinlikler (6 adet),
Sektörel Diplomasi Çalıştayları (19 adet) ile Diplomaside İnovasyon Toplantısı, Kalkınma İşbirliğinde Türkiye
Markası Toplantısı ve Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı gerçekleştirilecektir.
20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da,

Stratejik Vizyon Ödülleri Programı
9. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni
Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için ciddi çabalar sarf eden devlet adamları,
siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları, kurumlar, sanatçılar, gazeteci-yazarlar ve bilim insanlarının
onurlandırılması amacıyla 2006 yılından beri verilen TASAM Stratejik Vizyon Ödüllerinin dokuzuncusu, Zirve
kapsamında özel olarak düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecektir. Türkiye ve dünyanın farklı
ülkelerinden stratejik vizyon sahibi saygın şahıs ve kurumlar, seçkin devlet adamları, siyasetçiler, bürokratlar,
diplomatlar, bilim insanları, uzmanlar, sanatçılar, iş adamları, STK ve medya yöneticileri ile temsilcilerinin
katılımıyla düzenlenecek 250 kişilik TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni, Zirve’nin ilk gününün
akşamında gerçekleştirilecektir.

Sivil Global 2016 Kıtasal Etkinlikleri (4 Adet)
2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu (2 Gün)
TASAM Afrika Enstitüsü’nün 14-15 Ağustos 2008 tarihinde (Türkiye - Afrika İşbirliği Zirvesi’nin öncesinde)
45 Afrika ülkesinden STK’ların katılımı ile gerçekleştirdiği Türkiye - Afrika STK Forumu’nun devamı olarak;
“Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma” ana teması altında ilgili çevrelerin katılımı ile
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında gıda, enerji, su politikaları bağlamında işbirliğinin gelişmesini, sivil toplum
ve düşünce merkezli etkileşim sağlamayı amaçlayan 300 kişilik 2. Türkiye Afrika STK ve Düşünce Forumu,
Zirve içinde 2 günlük bilimsel toplantı formatında düzenlenecektir.

7. Uluslararası Türk - Asya Kongresi (2 Gün)
TASAM’ın 2006’dan beri farklı ana temalar altında gerçekleştirdiği uluslararası etkinliğin devamı olarak;
“Trans Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” ana teması altında ilgili çevrelerin katılımı ile Trans-Pasifik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı perspektifinde Türkiye ve Asya ülkelerinin pozisyonlarının, tutumlarının, olası
ittifak ve ihtilaflar ile öngörülen fırsatlar ve risklerin taraflarca değerlendirilmesini amaçlayan 250 kişilik 7.
Uluslararası Türk - Asya Kongresi, Zirve dâhilinde 2 günlük bilimsel toplantı tarzında düzenlenecektir.

5. Türkiye - Avrupa Forumu (2 Gün)
TASAM’ın 2008’den beri Türkiye ile Avrupa ülkelerinde düzenlediği uluslararası etkinliğin devamı olarak;
“Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği” ana teması altında
Türkiye’de AB ile ilgilenen akademi ve iş dünyası temsilcilerini, Avrupa ülkelerinin Türkiye’de faaliyet
gösteren kurumlarını, Avrupa’da Türkiye ile Avrupa’nın ortak geleceğine dair çalışma yapan kurumları
buluşturup, uzman akademik çevreler ile düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ oluşturmayı ve
Türkiye - AB ilişkilerinin gelişmesine nitelikli katkı sunmayı amaçlayan 250 kişilik 7. Türkiye - AB Forumu,
Zirve takviminde 2 günlük bilimsel toplantı formatında düzenlenecektir.

3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi (2 Gün)
TASAM’ın 2009’da İstanbul’da ve 2010’da Ankara’da icra ettiği uluslararası etkinliğin devamı olarak;
“Stratejik İşbirliği ve Los Turcos” ana teması altında yıllar önce Osmanlı’dan Latin Amerika’ya yapılan
göçleri akademik anlamda ve yeni dış politika kapsamında ele almak, kendilerine hala “Los Turcos” (Türkler)
denen bu toplum ile aramızda yeni iletişim yolları oluşturmaya katkı sağlamak üzere 200 kişilik 3. Türk Latin
Amerika ve Karayipler Kongresi, Zirve’de 2 günlük toplantı şeklinde düzenlenecektir.

Sivil Global 2016 Bölgesel Etkinlikleri (6 Adet)
4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi (2 Gün)
TASAM’ın 2010’dan itibaren ardı ardına düzenleyip kurumsallaştırdığı uluslararası etkinliğin devamı olarak;
“Türk - Arap İlişkileri: Çok Boyutlu Güvenlik İnşası” ana teması altında, alanlarında uzman geniş bir kitleyi
buluşturarak Balkanlar’daki kapasite ve fırsatlara dair kapsamlı görüş alışverişi imkânı sunacak 250 kişilik 4.
Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Zirve kapsamında 2 günlük bilimsel toplantı formatında yapılacaktır.

8. Uluslararası Balkan Forumu (2 Gün)
TASAM’ın 2008’den itibaren her yıl düzenleyip kurumsallaştırdığı uluslararası etkinliğin devamı olarak;
“Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet” ana teması altında, alanlarında uzman geniş bir kitleyi buluşturarak
Balkanlar’daki kapasite ve fırsatlara dair kapsamlı görüş alışverişi imkânı sunacak 250 kişilik 8. Uluslararası
Balkan Forumu, Zirve kapsamında 2 günlük bilimsel toplantı formatında yapılacaktır.

9. Balkan İletişim Ağı Konferansı (1 Gün)
TC Dışişleri Bakanlığı SAM öncülüğünde Balkan ülkeleri düşünce kuruluşlarının katılımı ile 2005’te kurulan
Balkan İletişim Ağı’nın 2010’dan beri TASAM tarafından icra edilen yıllık konferanslarını devamı olarak;
“Balkanlar’da Denge; AB, Türkiye ve Rusya” ana teması altında Ağ üyesi Balkan araştırma merkezleri ve
düşünce kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinin katılımı ile güncel konuları görüşmek için 150 kişilik 9.
Balkan İletişim Ağı Konferansı, Zirve dahilinde 2 günlük bilimsel toplantı şeklinde düzenlenecektir.

Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi (2 Gün)
TASAM’ın düzenleyeceği uluslararası etkinlik “Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar”” ana teması
altında, alanlarında uzman geniş bir kitleyi buluşturacak. 150 kişilik Uluslararası Karadeniz - Kafkas
Kongresi, Zirve kapsamında 2 günlük bilimsel toplantı formatında yapılacaktır.

Uluslararası Akdeniz Kongresi (2 Gün)
TASAM’ın düzenleyeceği uluslararası etkinlik “Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar”” ana teması
altında, alanlarında uzman geniş bir kitleyi buluşturacak. 150 kişilik Uluslararası Akdeniz Kongresi, Zirve
kapsamında 2 günlük bilimsel toplantı formatında yapılacaktır.

Türkiye’de Göç Konferansı (2 Gün)
TASAM’ın Türkiye’de yükselen problem alanlarından biri olarak gördüğü uluslararası göç konusunu “Göç
Veren Ülkeden Güç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü” Ana Teması ile gerçekleştireceği
uluslararası Türkiye’de Göç Konferansı’nda alanlarında uzman geniş bir kitleyi buluşturarak kapsamlı görüş
alışverişi imkânı sunacak Zirve kapsamında 150 kişilik 2 günlük bilimsel toplantı yapılacaktır.

Sivil Global 2016 Sektörel Diplomasi Çalıştayları (19 Adet)
İnsani Diplomasi Çalıştayı
Savunma Diplomasisi Çalıştayı
Sağlık Diplomasisi Çalıştayı
İnanç Diplomasisi Çalıştayı
Kültür ve Sanat Diplomasisi Çalıştayı
Eğitim Diplomasisi Çalıştayı
Bilim Diplomasisi Çalıştayı
İş Diplomasisi Çalıştayı
Düşünce Diplomasisi Çalıştayı
Su Diplomasisi Çalıştayı
Gıda Diplomasisi Çalıştayı
Enerji Diplomasisi Çalıştayı
Turizm Diplomasisi Çalıştayı
Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı
Şehir Diplomasisi Çalıştayı
Finans Diplomasisi Çalıştayı
Medya ve Enformasyon Diplomasisi Çalıştayı
Altyapı Diplomasisi Çalıştayı
Hizmet Diplomasisi Çalıştayı
Sivil Global 2016 Zirvesi kapsamında “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması ile her
biri kendi spesifik başlığı altında toplanmak üzere Türkiye’den ve yurtdışından ilgili kamu, STK ve özel sektör
temsilcilerinin, araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek 60’ar kişilik (19 adet) Sivil
Global 2016 Sektörel Diplomasi Çalıştayları, Zirve sürecinde 1’er günlük bilimsel toplantı formatında
gerçekleştirilecektir.

Diplomaside İnovasyon Toplantısı
“Diplomaside İnovasyon” konusunu Zirve’nin ana teması olan “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve
Derinleşme” bağlamında değerlendirmek üzere ilgili kamu, STK ve özel sektör, medya ve halkla ilişkiler
temsilcilerinin yanı sıra uzman, akademisyen ve profesyonellerin katılımı ile düzenlenecek 60 kişilik
Diplomaside İnovasyon Toplantısı, 1 günlük bilimsel toplantı şeklinde yapılacaktır.

Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Toplantısı
“Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası” konusunu Zirve’nin ana teması olan “Potansiyelin Keşfi: Kapasite
Yönetimi ve Derinleşme” bağlamında masaya yatırmak üzere ilgili kamu, STK ve özel sektör, medya ve halkla
ilişkiler temsilcilerinin yanı sıra uzman, akademisyen ve profesyonellerin katılımı ile düzenlenecek 60 kişilik
Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Zirve Toplantısı, 1 günlük bilimsel toplantı şeklinde yapılacaktır.

Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı
“Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması bağlamında “Uluslararası Entegrasyonlar”
konusunu geniş perspektifte ele almak üzere Türkiye’den ve yurtdışından resmî ve sivil her disiplinden geniş
katılımla düzenlenecek 60 kişilik Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı, Zirve kapsamında 1 günlük bilimsel
toplantı formatında gerçekleştirilecektir.

Diğer Akademik Çalışmalar
Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar ile TV Programları, Medya Konferansları
gerçekleştirilecektir. Süreç içinde ortaya konan ilgili tüm çıktı ve yayınlar, Proje’ye destek olacaktır.

Sivil Global 2016 Çalıştay ve Toplantı Raporlarının Hazırlanması
Sivil Global 2016 Kıtasal Etkinlikleri (4 adet), Sivil Global 2016 Bölgesel Etkinlikleri (6 adet), Sivil Global
2016 Sektörel Diplomasi Çalıştayları (19 adet), Diplomaside İnovasyon Toplantısı (1 adet), Kalkınma
İşbirliğinde Türkiye Markası Toplantısı (1 adet) ve Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı (1 adet) için
her birinin tamamlanmasını müteakiben katılımcılar arasından belirlenecek raportörler tarafından
hazırlanacaktır. Raporlarının hazırlanması Proje takviminin sonuna kadar tamamlanarak, 32 ayrı etkinlik
için 1000’er nüsha olmak üzere toplamda 32.000 adet basılacaktır.

