VİZYON BELGESİ (TASLAK)

TÜRKİYE - SUDAN STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI
“Sektörel ve Finansal Derinleşme”
( Türkiye - Sudan )
Türkiye; 80 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi ve Afro-Avrasya ana kıtası ortasındaki
jeostratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri
ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda
yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde
geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önemi gittikçe artan bir aktör hâline gelmiştir.
Sudan ise 40 milyona yaklaşan nüfusu, 100 milyar doları aşan GSMH’sı, 1.882.000 kilometrekarelik
yüzölçümü, madencilik, tarım ve hayvancılık alanlarında sahip olduğu doğal kaynakları, Kuzey, Orta ve
Doğu Afrika ülkelerine, Hint Okyanusu’na, Güneybatı Asya’ya komşu stratejik konumu, BM ve Afrika
Birliği başta olmak üzere pek çok uluslararası kurum ve kuruluşa üye olması ile bölgesel ve küresel
düzeyde dikkat çeken bir ülke konumundadır.
Türkiye ile Sudan ikili ve çok taraflı ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki önemli
ülkedir. Türkiye - Sudan ikili ilişkilerinde, özellikle son yıllarda olumlu yönde gelişme kaydedildiği
görülmektedir. İkili siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar, iki ülke
ilişkilerinde sürekli gündemde olan ve ele alınan konulardır. İki ülke makamları, 320 milyon dolarlık
mevcut ticaret hacminin ivedilikle 500 milyon dolara yükseltilmesi yönünde niyet beyan etmişlerdir. İki
ülke arasında güvenlik, savunma, inşaat, sağlık, eğitim, kültür gibi alanlarda da ilişkiler hızla gelişmektedir.
Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetlerle, iki ülke halkının yakınlaşmaları amaçlanmakta, üniversiteler,
müzeler, kütüphaneler ve sivil toplum örgütleri arasında geliştirilen ilişkilerle de iki toplum arasında daha
sağlam temeller oluşturulmaya çaba gösterilmektedir. Küreselleşen dünyada bölgeselleşme
faaliyetlerinin yoğunlaştığı günümüzde Sudan ve Türkiye kendi bölgelerinde daha fazla işbirliğini teşvik
etmektedirler.
Günümüzde Sudan ve Türkiye ekonomileri arasındaki tamamlayıcılık ilişkileri; işbirliğinin daha da
derinleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Bilindiği üzere siyasi, sosyal, kültürel ilişki alanlarına
müşahhas zemin teşkil eden tek alan, ekonomik faaliyetlerdir. Güçlü bir ekonomik arka plana sahip
olmayan tüm soyut ilişki alanları su üzerine yazılmış yazı gibi yok olmaya mahkûmdur. Sudan - Türkiye
ilişkilerini sağlam bir zemin üzerinde yeniden inşa etmek için güçlü bir ekonomik potansiyel söz
konusudur.
İki ülkenin geldiği nokta “stratejik işbirliği” olarak tanımlanmaktadır. Yine İki ülkenin, bölgesel meselelere
çözüm bulunması hususunda işbirliği içinde çalışmalarına duyulan ihtiyaç da derinden hissedilmektedir.
Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Sudan ilişkilerinin ideal bir noktaya
taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak
bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; iki ülkeye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar
sunmaktadır. Bu bağlamda sektör temsilcilerini stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya
getirecek olan Türkiye - Sudan Stratejik Diyalog Programı önemli bir işlev görecektir.

Ana Tema
Sektörel ve Finansal Derinleşme

Öncelikli Sektörler
Kamu Diplomasisi Eğitim ve Dil
Kültür ve Turizm
İnşaat, Müteahhitlik ve Altyapı
Sağlık ve Sağlık Turizmi
Enerji, Petrokimya ve Yatırımlar
Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme
Bankacılık ve Finans (Stratejik Yatırım Fonu)
Ekonomi ve Ticaret
Medya ve İletişim
Bilim ve Teknoloji
Marka Şehirler ve Çevre
Savunma ve Uzay Sanayii

Program Partnerleri
Türkiye : TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi)
Sudan

: …..

Programın İcra Alanı
Türkiye ve Sudan

ETKİNLİKLER / ÇALIŞMA PLANI (TASLAK)
Yöntem
Tümevarım, Katılımcılık ve Ekonomik Derinleşme
Basın Toplantıları
Türkiye - Sudan Akil Kişiler Kurulu Toplantıları / Çalışmaları
Program bünyesinde; iki tarafı temsilen bölge ve yerel aktörlerden oluşan ekonomi duayenlerinin
ağırlıkta olduğu bir “Türkiye - Sudan Akil Kişiler Kurulu” oluşturulması ve yılda en az bir defa iki taraflı
toplantı yapması ve Program çalışmaları temelinde iki ülke/bölge ilişkileri için yerel merkezli olarak
etkileşim ve öneriler üretmesi.

Yuvarlak Masa Toplantıları / Çalıştayları
Çok Taraflı Çalıştaylar / Çalışmalar
Kongre(ler)
Sektör Çalıştayları / Etkinlikleri
Uygulamalı İnteraktif Eğitimler
Stratejik Raporlar
Sektör çalışmalarının iki ülke karar alıcıları, özel sektörü, medyası ve kamuoyu için stratejik raporlar
olarak yayımlanması. Literatür ve hafıza desteği sağlanması.

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları
Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması
TV Programları
Medya Konferansları
Diğer Akademik Çalışmalar
Stratejik Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar

