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SİVİL GLOBAL 2016 ZİRVESİ
İSTANBUL DEKLARASYONU (TASLAK)
Global ölçekte; ödül programı, kıtasal ve bölgesel kongreler, forumlar, konferanslar, sektörel
diplomasi çalıştayları ve tematik toplantılardan oluşan toplam 33 uluslararası etkinliği kapsayan
SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi, “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması
ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 20-22 Nisan 2016 tarihinde
İstanbul’da yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Zirve’ye; Türkiye’den, bölge ülkelerinden ve dünyadan kamu, STK, özel sektör, diplomatik
misyonlar, düşünce kuruluşları, uluslararası entegrasyonlar, gözlemci kuruluşlar ve medya
temsilcileri, araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler katılmışlardır.
Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” yaklaşımı ile uyumlu şekilde
belirlenen “Potansiyelin Keşfi” ana teması altında sivil kapasitenin tüm kanalları ile global
ölçekte seferber edilmesi ve sektörel tanımlarla ağlar (networkler) oluşturulması amacıyla
düzenlenen SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi’nde aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
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
insanlarını onurlandırmak üzere, özel olarak düzenlenen bir törenle Zirve’nin ilk gününün
akşamında gerçekleştirilmiştir.
KITASAL ETKİNLİKLER
2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu
“Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma” ana teması altında düzenlenen Forum;
ilkinde olduğu gibi, Türkiye - Afrika Resmî İşbirliği İkinci Zirvesi gündem ve sonuçları ile
eşgüdümlü olarak icra edilirken, Türk STK’ları ile Afrikalı STK’lar arasında işbirliğini
derinleştirerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için “enerji, gıda ve
su güvenliği” temelinde ve insani kalkınmanın iyileştirilmesi bağlamında sivil toplum ve düşünce
merkezli etkileşim sağlamak, sorunların çözümüne entelektüel katkı sunmak üzere başarıyla
gerçekleştirilmiştir.

7. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
“Trans Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” ana teması altında düzenlenen Kongre; diğer mevcut
ve muhtemel oluşumlarla birlikte Trans Pasifik Ortaklığı anlaşmasının Asya ülkeleri ve Türkiye
üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmek ve ilgili ülkelerin ihtiyaç duyduğu politikaların
geliştirilmesine entelektüel katkı sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.
5. Türkiye - Avrupa Forumu
“Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği” ana teması
altında düzenlenen Forum; Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşasını yeniden değerlendirmek, uzman
akademik çevreler ile düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ oluşturmak ve Türkiye - AB
ilişkilerinin geliştirilmesine entelektüel katkı sunmak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.
3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi
“Stratejik İşbirliği ve Los Turcos” ana teması altında düzenlenen Kongre; Türkiye ile LAK ülkeleri
arasındaki süregelen yakınlaşma ve işbirliği eğiliminin yüksek düzeyde stratejik işbirliğine
dönüşmesine ve Latin Amerika’ya göç etmiş eski Osmanlı uyruklular ile Türkiye arasındaki
işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine dönük tartışma açabilmek üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.
BÖLGESEL ETKİNLİKLER
8. Uluslararası Balkan Forumu
“Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet” ana teması altında düzenlenen Forum; Balkanlar’ın istikrarı,
refahı ve karşılıklı bağımlılık için stratejik katkı sunmak, Balkanlar ve Türkiye arasında ortak
ekonomik ilişkilerin önümüzdeki 10 yılı için perspektif geliştirmek üzere başarıyla düzenlenmiştir.
9. Balkan İletişim Ağı Konferansı
“Balkanlar’da Denge; AB, Türkiye ve Rusya” ana teması altında düzenlenen Konferans; T.C.
Dışişleri Bakanlığı SAM öncülüğünde Balkan ülkeleri düşünce kuruluşlarının katılımı ile 2005’te
araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Balkan İletişim Ağı’nın
2010’dan beri icra edilen yıllık konferanslarını devamı olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi
“Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar”” ana teması altında düzenlenen Kongre; Bölge
ekonomisi ve enerji açılımı ile, özellikle Ağustos 2008 ve Şubat 2014 krizleri sonrasındaki
muhtemel gelişmeler bağlamında, Bölge güvenliğinin geleceğine ilişkin öneriler sunmak, konuya
ilişkin bir tartışma ortamı ve kamuoyu oluşturulması yoluyla söz konusu ihtiyacın giderilmesine
önemli katkılar sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Akdeniz Kongresi
“Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar”” ana teması altında düzenlenen Kongre; Akdeniz
Havzası'nda hidrojeopolitik ve enerji arz güvenliği konularında çatışmaları önleyip ilişkileri ve
işbirliği imkanlarını artırmak, “Yeni Akdeniz Vizyonu“nu uygulamaya koyan Türkiye başta olmak
üzere, Bölge yararına ilgili alanlara yönelik detaylı çalışmalar yapılabilmesine katkılar sağlamak
üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de Göç Konferansı
“Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü” ana teması ile düzenlenen
Kongre; Türkiye’nin resmî göç ve göçten kaynaklı iç-dış politikalarının belirlenmesine, Türkiye ile
AB ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilerini etkileyebilecek politikaların geliştirilmesine, ikili ve çok
taraflı ilişkilerin realist tabanına katkılar sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.
SEKTÖREL DİPLOMASİ ÇALIŞTAYLARI
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

TEMATİK TOPLANTILAR
Diplomaside İnovasyon Toplantısı
Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı

Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası
Toplantısı

SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamındaki “Sektörel
Diplomasi” kanallarında ve “Tematik” alanlarda her biri kendi spesifik başlığı altında düzenlenen
Çalıştaylar ve Toplantılar; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme”
olarak belirlenen ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının
proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tüm çalıştayların stratejik raporları ve diğer etkinliklerin
deklarasyonları ayrıca yayımlanmaktadır.
22 Nisan 2016, İstanbul

