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Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü Sitesi Yenilendi 
 

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı 
sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program 
ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve 
İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi. 
 

Türkiye'den sağlanacak teknik kalkınma yardımlarının bölgelerde etkin biçimde kullanım imkanlarını 

ortaya koymak, ilgili tüm teknik yardım kuruluşlarına profesyonel ve bilimsel yapıda yardım sunmak üzere 

2005 yılında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği 

Enstitüsü; kalkınma yardımlarında gerekli etkinin oluşturulabilmesi, küresel kalkınma gücü ile rekabet 

edilebilmesi ve çalışmaların “işbirliğini geliştirme” anlayışına ulaştırılması için kalkınma işbirliğinin tüm 

boyutlarının daha etkin bir anlayışla yönetilerek eşgüdümün en etkili şekilde sağlanabilmesini amaçlıyor. 
 

Ülkemizde kalkınma işbirliği çalışmalarında STK’larla yönetişimde, proje ve faaliyetlerde, yönetişim-

raporlama işlemlerinde değerlendirme metodolojisinin henüz ideale ulaşamayışının ise kalkınma işbirliği 

sağlanan ülkelerdeki STK’ların yapısını algılamadaki bilgi noksanlığı ve STK’ları yönlendirmede alanı tam 

olarak tanıyamama/tanımlayamama kaynaklı olduğunu tespit eden Enstitü, bu sıkıntıyı bilimsel araştırma 

sistematiğinin bulunmamasına bağlıyor. Hedef kitlesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teknik yardım 

kuruluşları ile birlikte teknik yardım götüren kamu ve özel sektör kuruluşları, Orta Asya ile Kafkaslar ve 

Balkanlar başta olmak üzere bölge ülkelerindeki resmî ve sivil kurumlar, bu kurumlar ile işbirliğinde olup 

bölgeye teknik yardım sağlayabilen kurumlar, uluslararası teknik yardım kuruluşları ve ilgili bölge halkları 

yer alan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü için, sistemin tamamına servis yapan ve geleceğe ilişkin 

projeksiyonların oluşturulmasına imkan veren bilimsel verilerin temini büyük önem taşıyor. Bu bağlamda; 

uzun vadeli plan ve programlar hazırlanarak kalıcı çalışmalar yapılabilmesi, teknik yardım faaliyetlerinin 

yatırım boyutuna dönüştürülebilmesi, kalkınma yardımlarına iştirak eden aktörlerin etkili işbirliği ve 

koordinasyonunun sağlanabilmesi, kalkınma yardımları kategorileri arasında gerekli senkronizasyonun 

sağlanabilmesi, “yardım” anlayışından derinliği olan “işbirliği ve karşılıklı bağımlılık” anlayışına geçilerek 

Ülkemize güçlü geri dönüşün temin edilebilmesi ve bu süreçte işlev görecek bilimsel mekanizmaların 

ideal metot ve boyutlar çerçevesinde tesis edilebilmesi de temel öncelikler arasında.  
 

Kalkınma yardımlarına yönelik bilimsel araştırmaları yönlendirme ve metodoloji oluşturma hususunda 

profesyonelleşmeyi, bu alanda pek çok bilim insanını ve kurumu çatısı altında toparlayarak işbirliği 

imkanlarını oluşturmayı, kalkınma yardımları çalışmalarına dair bilimsel desteği ile Türkiye’de söz sahibi 

ve sözünün sahibi bir kurum olmayı misyon edinen Enstitü; araştırma, planlama ve program hazırlama 

çalışmalarına bilimsel rehberlik yapan proje bazlı kadrolar ile kalkınma işbirliği sağlayan Ülkemizin tüm 

kamu ve özel sektör enstrümanlarına hizmet verme potansiyeline sahip. 
 

TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün, amaç ve metotlarının daha etkin duyurulup çalışmaların ilgili 

ve yetkililerle daha aktif paylaşılması için yenilenen sitesine kalkinma.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.  

https://kalkinma.tasam.org/

