
 

 

MEDYA BÜLTENİ                                                      03.06.2021  

                            

TASAM Faaliyet Raporu “Üretim Özeti” 
 

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası” hâline gelen Türk Asya Stratejik 

Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2021 Faaliyet Raporu’nu güncelleyerek 

yayımladı. 
 

2004-2021 Faaliyet Raporu’nun ilk sayfalarındaki “Üretim Özeti” kısmında kuruluşundan bugüne, 

TASAM’ın kamuoyuna açık olan faaliyetleri listelenmiş. Bunlar; 2 ulusal çok boyutlu proje, 2 uluslararası 

çok boyutlu proje, 1 ulusal sofistike program, 2 uluslararası sofistike program, 2 ulusal çerçeve programı, 

3 uluslararası çerçeve programı, 1 çok programlı marka inisiyatif, 239 spesifik/sofistike/çerçeve proje ve 

program, 536 çok dilli konsept/vizyon belgesi, 162 ulusal çalıştay/toplantı/konferans/eğitim, 185 

uluslararası çalıştay/toplantı/konferans/eğitim, 22 ulusal kongre/forum/sempozyum, 108 uluslararası 

kongre/forum/sempozyum/zirve, 10 ulusal/uluslararası stratejik-akademik araştırma projesi ve raporu, 

446 sonuç deklarasyonu/raporu çok dilli üretimi - yayımı ve otoritelerle paylaşımı, 15 millî/sektörel 

enstitü kurulumu, 10 ulusal/uluslararası platform/ağ kurucu liderliği ve yönetişimi, 4 ulusal/uluslararası 

akil kişiler kurulu oluşturulması ve yönetişimi, 11 ulusal/uluslararası bilim kurulu oluşturulması ve 

yönetişimi, 3 ulusal istişare kurulu oluşturulması ve yönetişimi, 9 ulusal çalışma grubu oluşturulması ve 

yönetişimi olarak verilmiş. 

 

48 İnternet Sitesi, 114 Kitap, 15 Hakemli dergi, 115 Stratejik Rapor, Binlerce Makale… 

 

Raporda TASAM Yayınları’nın ise farklı dillere çeviriler ile; 114 kitap yapımı/yayını, 15 hakemli dergi 

yapımı/yayını, 115 stratejik rapor/belge yapımı/yayını gerçekleştirdiği kaydedilmiş. 

 

Kurumun Türkçe-İngilizce yayın yapan tasam.org portalında; 1.749 makale, 1.746 haber, 502 yorum, 210 

konuşma, 191 dış politika bülteni, 178 ülke günlüğü, 157 alıntı, 83 röportaj, yüzlerce 

proje/program/etkinlik içeriği yer aldığı paylaşılmış. Raporda portal ile birlikte farklı dillerde yayın yapan 

kurumsal 48 internet sitesi kurulum ve işletmesinin gerçekleştirildiği ifade edilmiş. 

 

Nitelikli Kadro ve Güçlü bir Kurumsallaşma İradesiyle Yönetilen İnisiyatifler 
 

TASAM’ın çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler, program ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma 

kurullarında yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkılar sunmakta olduğunun ifade edildiği Rapor’un 

girişindeki PROFİL kısmında, alınan her inisiyatifin güçlü bir kurumsallaşma iradesi ile yönetildiği ve sayısız 

enstrümanla desteklendiğinin altı çizilmekte. 
 

http://www.tasam.org/


 

 

Kuruluşundan bu yana Başkanlığını Süleyman ŞENSOY’un yaptığı TASAM’da Başkan Yardımcılığını Doç. Dr. 

Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL, Direktörlüğü Doç. Dr. Engin SELÇUK deruhte etmekte. Başkan 

danışmanlıklarında ise şu kıymetli isimler yer alıyor; Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, Büyükelçi (E) 

Selim KARAOSMANOĞLU, Prof. Dr. Fuat İNCE, Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, Prof. Dr. Hayati 

TÜFEKÇİOĞLU, Prof. Dr. Mert BİLGİN, Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, Doç. Dr. 

Gökhan BOLAT, Dr. Ali Vasfi KURT, Dr. Savaş BİÇER, Dr. Tuba BOZ ve Tümay MERCAN. 
 

On Bir Farklı Başlık Altında Küresel, Bölgesel ve Kimlik Alanı Faaliyetleri 
 

Raporda, on dokuz yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başladığı 

belirtilen TASAM’ın dış politika alanında 11 farklı başlık altında faaliyet gösterdiği, kıta bazında Afrika, 

Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ile Kuzey Amerika, bölge bazında; bu dört kıtanın Türkiye 

açısından her parametrede güvenlik kuşağı olan Balkanlar, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz – Kafkaslar 

olduğu ifade edilirken Türk Dünyası ve İslam Dünyası ise kimlik alanları olarak geçmektedir. 

 

Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Kurumsallaşan Üç Ödül Konsepti 
 

TASAM tarafından 13. kez verilecek Stratejik Vizyon Ödülleri, 4. kez verilecek Türk Dünyası Kızılelma 

Ödülleri ve yine 4. kez verilecek İslam Dünyası İstanbul Ödülleri her yıl güçlenerek kurumsallaşmaktadır. 

Ödül konseptlerine göre sayısız devlet başkanı, stratejik kurum ve kişiye verilen ödüllerin saygınlığı her 

seviyede karşılık görmektedir. 

 

Son 19 yılda olağanüstü bir emek ve özveri ile kamu yararına, yeni nesillere devredilme endişesi içinde 

bugün ve geleceğimiz için inşa edilen TASAM kurumsallaşmasının sonuçlarını kısaca ifade eden 2004- 

2021 TASAM Faaliyet Raporu’na https://bit.ly/33woW9F bağlantısından erişilebilmekte. 

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki link kullanılabilir: 

https://bit.ly/33woW9F  

https://bit.ly/33woW9F
https://bit.ly/33woW9F

