
 



 

BİLDİRİ ÇAĞRISI 

 “KOVİD-19 SONRASI YENİ DÜNYA REGÜLASYONU” ÖZEL ÇALIŞTAYI 

“Sistem Modelleri” 
 

Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi başlıklı Stratejik araştırma projesinin yeni aşaması olarak 
yapılacak “Yeni Dünya Regülasyonu” başlıklı bir konsept çalışma, öncelikle şu sorunun yanıtlanmasını 
gerektiriyor: Kapsamlı bir sistem tartışması yapmadan uluslararası ilişkiler alanında süregiden diğer 
tartışmalardan tutarlı sonuçlar elde etmek ne kadar mümkündür?  
 
Yeni Dünya Regülasyonu için temellendirilmesi gereken diğer ana sorular ise şöyledir:  
 

Küreselleşme, "küresel-çözülme" ve bölgeselleşme tartışmalarıyla giderek daha fazla hissedilen sistem 
krizi, yapısal bir kriz mi yoksa taktik ve stratejik hatalardan kaynaklanan bir yöntem krizi mi? Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere DTÖ, IMF ve DB gibi uluslararası örgütlerde reforma elverişli bir kapasite 
bulunuyor mu; “yapısal reformun” imkan ve koşulları nelerdir? 
 

İslam dünyası uygulanabilir bir medeniyet projesine sahip midir? 
 

Türkiye’nin “Yeni Dünya” algısı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? Türkiye, tarihsel arkaplan ve kültürel 
çeşitliliği yanında jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajları optimum verimle değerlendirip 
kapitalist kutuplar arasındaki “kavşak rolüne” alternatif bir “sistem modeli” geliştirebilir mi? 
 

Türkiye’nin tarihsel ve kültürel coğrafyasının bir bakıma diğer adı olan “İslam dünyası” ortak vizyonla 
hareket etmediği sürece Türkiye’nin veya başka bir İslam ülkesinin Yeni Dünya’daki yerini koruması ne 
kadar mümkündür; bu kapsamda Dünya’nın “Yeni Türkiye” algısı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? 
 

Dijital-küreselleşme, yönetimi çok daha kolay yeni bir küresel sistemin mi yoksa denetimi neredeyse 
imkansız bir sistemsizliğin mi modelidir? 
 

Kovid-19 salgını güvenlik ve savunma dâhil üretim, tüketim, büyüme ve konvansiyonel güç standartlarının 
değişimi için kritik bir milattır. Uluslarası bağışıklık sisteminin/altyapısının yeniden yorumlanması ve 
stratejik dönüşüm için senaryo ve hazırlıklar en önemli öncelik haline gelmiştir.  Bu bağlamda “Yeni 
Dünya Regülasyonu için  Sistem Modelleri” geliştirmek tercih değil zorunluluk olmuştur. 

 

Alt Temalar 
 

Kovid-19 Sonrası Küreselleşme, "Küresel-Çözülme" ve Bölgeselleşme Krizleri 
 

Kovid-19 Sonrası “Küresel Ticaret - Bölgesel Siyaset” Çatışması ve Yeni Diplomasi Tanımları 
 

Medeniyetler ve Alternatif Sistem Modeli Potansiyelleri 
 

Türkiye’nin “Yeni Dünya” Algısı ve Kurucu Perspektifler 
 

Dünyanın “Yeni Türkiye” Algısı ve Eleştirel Perspektifler 
 

Uluslararası Örgütler ve Reform Kapasiteleri 
 

Küresel Şirketler ile Dijital-Küreselleşme ve Sistem Krizindeki Rolleri 



 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ  
 
Yeni Dünya Regülasyonu Özel Çalıştayı’nda konuşmacı olmak için gerekli belgenin 
izgisavas@tasam.org veya ahmetyildiz@tasam.org adresine aşağıda tarif edildiği şekilde 
oluşturularak MS Word dosyası formatında iletilmesi gerekmektedir: 
 
- Tebliğ başlığı  

- 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime  

- Kurumsal bağınız ve özgeçmiş 

- Telefon numaranız (özgeçmişte yazılı değilse) 

 

Önemli Tarihler 

Özet son gönderim tarihi : 13 Eylül 2020 

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi : 30 Eylül 2020 

Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi  : 30 Kasım 2020 

Konferans tarihi : 05-06 Kasım 2020 

 

Gerekli Bilgiler 

 Özet/makale kabul süreci hakem kurulumuzun gizli değerlendirme (blind review) yöntemi 

kullanılması sonucunda gerçekleşmektedir. 

 Özetle uyumlu, bilimsel yeterliliği kabul edilen tüm tam metinler derleme kitapta 

yayımlanacaktır. 

 Özet gönderimi ve kabul edilen bildirilerin sunumu için ücret talep edilmemektedir.  

 Ulaşım, konaklama ve yerel masraflar katılımcılara aittir. 
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