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3. Uluslararası Türk - Asya Kongresi  
"Çin - Hindistan - Rusya, Asya’da Güvenlik ve Stratejik İş Birliği"  

( 21 - 23 Mayıs 2008, İstanbul ) 
 
 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

 

21. yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler nerdeyse tüm yüzyılı etkileyecek 

potansiyele sahiptir. Asya kıtasının önemini artırdığı ve yeni yüzyılın dinamik ve belirleyici 

gücü olacağına dair ortak bir kanı vardır. 3. Uluslararası Türk -Asya Kongresi katılımcıları 

olarak bizler bu görüşü paylaşıyoruz. Bu paylaşım, parçası olduğumuz Asya’nın dinamik 

süreçleri karşısında pasif bir durumda izleyici kalmamızı olanaksız kılmaktadır. Asya’yı 

ülkelerimiz için bir varlık ve fırsat alanı olarak görmekle birlikte, Asya’nın dünya siyaseti ve 

ekonomisinde artan öneminin kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı sorunların çözümünde 

sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. 

  

Asya artık bizim için uzak coğrafyaların toplamı değil; aralarında tamamlayıcılık ilişkisi 

bulunan ülke ve ulusların mekanıdır. Bu bilinçle Asya’yı yeniden tanımlayan dinamiklerden 

güvenlik, ekonomi ve enerji konularının Hindistan, Çin ve Rusya gibi kıtanın başat aktörleri ile 

Türkiye ekseninde tartışmayı amaçlıyoruz. Çıkış noktamız artık içinde olduğumuz Asya’daki 

süreçlerin ve bu süreçleri belirleyen aktörlerin dikkatle izlenmesi, analiz edilmesi ve 

anlaşılması ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçtan bir adım ileri giderek yalnızca anlama ve anlatmanın 

yetmeyeceği, bahsedilen süreçlerin oluşumuna ve aktörlerin bu süreçleri yönetimlerine dahil 

olmamız gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Asya’nın çıkarları bağlamında yeni Asya’nın şekillenmesinde ülke ve uluslarımızın nasıl etkili 

olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz. 3. Uluslararası Türk-Asya Kongresi’ne 

katılımımızdaki temel gerekçemizi de bu inanç oluşturmakta. 

  

1.   Bir Asya Yüzyılına Doğru ? 

 

Asya, tarih boyunca Pasifik’ten Atlantik’e, Kuzey Denizi’nden Hindistan Altkıtası’na kadar 

oldukça önemli bir jeostratejik ve ekonomik alan olarak varlığını sürdürmüştür. Öyle ki bu 

gerçeklik, F. Braudel’i “Avrupa, yalnızca Asya’nın bir yarım adasıdır” ifadesine zorlamıştır. 

Ancak bu coğrafya boyunca ticaret, ulaşım ve haberleşme çok güç ve tehlikeli olmuştur. 
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Doğal engeller, değişen ve savaşlarla kesilen sınırlar her zaman için istikrarın önünde ciddi bir 

engel oluşturmuştur. 

 
Bugün, insan medeniyetinin içinde bulunduğu küreselleşme ve enformasyon devriminin 

getirdiği sosyoekonomik, teknolojik ve ideolojik boyutlardaki dönüşüm sürecinin en önemli 

jeopolitik odaklarından birini gene Asya ekseni oluşturmaktadır 

  

İki süper güç arasındaki Soğuk Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana 

getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya mekanının güvenlik ve barış stratejileri de ciddi 

ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki güç dengeleri enerji, aşırı nüfus artışı, ekonomik büyümenin 

getirdiği Pazar ve ileri teknoloji mücadelesi, aktörlerin güven ve istikrar arayışlarını 

körükleyerek silahlanma ve savunma ittifaklarını güçlendirme eğilimlerini ön plana 

çıkarmaktadır. Bu durum bir yandan kitle imha silahlarının yayılması eğilimini tırmandırırken, 

diğer taraftan da bölgede Çin-Hindistan-Japonya-Amerika Birleşik Devletleri-Rusya arasındaki 

güvenlik dengelerinin mevcut parametrelerinde de yeni açılımlara yol açmaktadır. 

 
Oysa küreselleşmenin geldiği noktada ekonomik kalkınma ve refahın olmazsa olmaz koşulu 

malların, hizmetlerin ve sermayenin şiddetten arınmış, güvenlikli bir mekanda serbestçe 

dolaşımıdır. Kuşkusuz Asya Kıtası’nın kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi 

ekonomik ve politik bir entegrasyonu imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta’nın başat 

aktörleri arasında işbirliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. 

 
19. Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl Amerika çağıydı. 21. Yüzyıl ise tüm büyüklüğü ve potansiyeli ile 

bir Asya Çağı olacaktır.   

  

2. Çok Kutuplu Bir Dünya ve Türkiye 

 
Kaçınılmaz olarak yaşanan küreselleşme sürecinin, Türkiye ekseninde değerlendirilmesi, çok 

yönlü bir vizyon geliştirebilmeyi gerektirmektedir. Özellikle Çin gibi hızla büyüyen bir 

ekonominin, Rusya gibi Soğuk Savaş’ın ardından yeniden yapılanarak ayağa kalkmaya 

hazırlanan ve Hindistan gibi 21. yüzyılın ‘bilgi’ yüzyılı olacağını kestiren ve ciddi anlamda 

enformasyon teknolojilerine yatırım yapan ülkelerin bulunduğu Asya Kıtası’nda Türkiye’nin, 

küreselleşme sürecini yakından izlemesi ve bu ülkelerle ile geliştirilecek ilişkilerin yönünü ve 

stratejisini iyi belirlemesi gerekmektedir. 

 
Kutupsuz bir dünyada Rusya-Çin-Hindistan hattı son derece önemli bir hale gelmiştir. Önemli 

bir imparatorluk geçmişi olan Türkiye dünyanın her yerinde meydana gelen önemli sorunlarla 
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ilgilenmek zorundadır. Türk dış politikasının güvenlik boyutunun daha verimli bir şekilde ele 

alınabilmesi için Asya jeopolitiği ile daha yakınan ilgilenmek gerekmektedir. 

 
Gerek Çin ve Hindistan, gerekse Rusya Avrasya alanının en önemli ülkeleri arasındadırlar. Her 

üç ülkenin de kendilerine özgü uygarlık geçmişleri bulunmaktadır ve bu üç uygarlık bir 

diğerinin karşıtı değil tamamlayıcısı konumundadırlar. Aynı zamanda bir İslam ve Avrupa 

ülkesi olan Türkiye ise bu tamamlayıcılık ilişkisinin temel parametrelerinden biridir. 

 
SSCB’nin dağılmasının ardından iki kutuplu sistem sona ermiş, tüm dünyada olduğu gibi Asya 

bölgesinde de yeni güçlükler ve sorumluluk alanları ortaya çıkmıştır. ABD’nin tek süper güç 

olma çabalarına karşın söz konusu üç ülkenin etki ve sorumluluk alanları her geçen gün biraz 

daha genişlemektedir. 

 
Asya ülkeleri, başta Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere kendi aralarındaki ilişkilerde 

çifte standartların bulunmaması gerektiğinin, strateji, güvenlik ve ekonomi alanlarında 

işbirliğine gitme zorunluluğunun bilincinde olarak hareket etmektedirler ve bundan böyle de 

bu bilincin artarak sürdürülmesi gerekmektedir. Söz konusu ülkeler arasındaki işbirliği imkanı 

önündeki güçlüklerden en önemlisi entegrasyon oluşturma zorluğudur.  

 

Üç ülke arasındaki işbirliği bir askeri ittifak, bloklaşma ya da diğer taraflara karşı bir 

cepheleşme değildir. Üç ülke arasında yaklaşık sekiz yıldır devam etmekte olan diyalog 

çalışmalarında bu yönde önemli uyarılar ve öneriler hazırlanıp sunulmuştur. Başlangıçta Çin 

ve Hindistan bileşeninin bu diyalog sırasında zarar görebileceği ileri sürülmekteydi ancak 

sonuçta bir takım olanaklar ortaya çıktı ve üç ülkenin bileşenlerinin eşit olduğu anlaşıldı. Bu 

arada uluslararası ticaret beş kat arttı. Hindistan’ın yakaladığı yüksek kalkınma hızı bu ülkenin 

küçük kardeş kompleksinden kurtulmasına yardımcı oldu. Bu noktada Rusya ve Çin, 

Hindistan’ı aktif olarak desteklemektedirler. 

 
Bu üçlü sistemde ABD faktörü iyi değerlendirilmelidir. ABD bu sürecin kendisine karşı 

başlatılmış bir süreç olduğu vehmine kapılabilir ancak Çin, Hindistan ve Rus dışişleri bakanları 

ve diğer yetkiler ABD ile ilişkilerini geliştirmek istemektedirler. 

 
Üçlü işbirliği faaliyetleri ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, uzay ve tıp gibi pek çok alanı 

kapsamaktadır. Bu noktada ulaştırma koridorları oluşturma, yeni bir ipek yolu tesisi, ortak 

boru hatları projeleri ve daha pek çok yeni proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Türkiye ise jeopolitik konumu gereği bu çalışmaların parçası olmak durumundadır. 
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Bu günkü manzara açısından bakıldığında, çok kutupluluğun koşullarının oluşmaya başladığı 

görülmektedir. Üç büyük Asya ülkesi arasındaki çok boyutlu işbirliği sürecinin başlatılmış 

olması, Brezilya’nın da bu gelişmeleri yakından izlemesi ve bazı alanlarda Asya ülkeleri ile 

birlikte davranması bu sürecin hızla ilerlemekte olduğunu göstermektedir. 

 
Asya ülkeleri küreselleşme olgusu karşısında aşağılık duygusuna kapılmamalıdırlar. 

Küreselleşme nedeni ile Çin, Hindistan ve Rusya kültürleri belirli derecede erozyona 

uğramışlarsa da, söz konusu erozyon bu kültürlerin gelişebilmesi için gerekli bir unsurdur. 

 
İlk kez 20. yüzyılda ortaya atılan Avrasyalılık kavramı günümüz Rusya’sında ve diğer Asya 

ülkelerinde daha da gelişmekte ve yeni nitelikler kazanmaktadır. 20. yüzyılda yoğun bir 

biçimde hissedilen Batı-karşıtlığı yerini diyalog arayışlarına bırakmıştır. Günümüz dünyasında 

her kültürün önemi ayrı ayrı vurgulanmaktadır. Konfüçyüs, İsa ve Hz. Muhammed dünyada 

yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum diyalog konusunda hararetli tartışmaların 

yaşanmasına neden olmaktadır. Yeni Avrasya kavramı medeniyetler arası diyalogun yeniden 

incelenmesini gerektirmektedir. 

 
Türkiye’nin bu sürece duyduğu ilgi son derece büyük memnuniyet kaynağıdır. Türkiye 

diyaloga katkı sağlama yönünde büyük bir potansiyele sahiptir ve bu noktada büyük çaba 

harcamaktadır. 

 
3. Güç ve Adalet Temelinde Yeni Bir Dünya Düzeni 

 
Güç ve adalet temelinde yeni bir düzenin kurulabilmesi için, dünyanın diğer bölgelerinde 

olduğu gibi Avrasya’da da bazı umut verici bölgesel örgütlenmeler göze çarpmaktadır. Ancak 

bu örgütlenmeler daha ziyade güvenlik ile ilgilidir. Günümüzde NATO genişleyerek eski 

Sovyet ve Varşova Paktı ülkeleri ile ilişkiler kurmuştur. 26 üyeye ulaşan ittifak Rusya ile de 

özel ilişki kurmuştur. Silahsızlanma ve terörizmle mücadele konularında Rusya ile ABD 

arasında belirli düzeyde bir işbirliğine gidildiği gözlemlenmektedir. Ne var ki, yeni dünya 

düzeni çerçevesinde verilen sözler tutulamamıştır. 

 
Uluslararası alanda güç mücadelesi sürmektedir. Yeni dönemde güç mücadelesi daha önceki 

dönemlerden farklı olmayabilir. Rusya-ABD ilişkileri gerilimli bir süreçte bulunmaktadır. 

Askeri çatışma olmasa da, çözüm için yeni girişimler gerekmektedir. Çin, Hindistan ve Türkiye 

bu süreçte çok önemli roller oynayabilecek güçtedirler. 
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Soğuk Savaş sonrası dönemde, Avrupalılar ABD’nin nükleer gücüne bağlanmanın doğru 

olmadığını düşünmeye başlamışlardır. ABD’nin bazı bölgelerde yaptığı operasyonlar 

Avrupa’yı ABD’den uzaklaştırmaktadır. Son zamanlarda yazılan makalelerde ABD’nin seçici 

angajmanlara (selective engagements) girmesi, yani çok sıkı NATO uygulamaları yerine, 

münferit durumlara uygun yeni açılımlar gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Güce değil adalete dayalı yeni bir dünya düzeni oluşturulması gerektiği açıkça ortaya 

çıkmıştır. Hegemonya sonrası dönemde ortak var oluş ve evrensel medeniyet kavramları 

vurgulanmalıdır. Siyasi otoriteler çok iyi düzenlenmeli ve insan ilişkileri yeniden 

belirlenmelidir. 

 
Soğuk Savaş sonrası dönemdeki bazı ABD politikalarının yanlış olduğu doğrudur. Ancak bu 
dönemdeki olumsuzluklardan tümüyle ABD’yi sorumlu tutmak da yanlıştır. Yanlış 
anlaşılmalar ortadan kaldırılmalıdır. Marshall Schumann’ın da dediği gibi, Soğuk Savaş 
döneminden kalan yanlış anlaşılmalar, daha sonraki dönemi etkilemektedir. Soğuk Savaş 
sırasındaki yanlış anlaşılmaların, Soğuk Savaş sonrası dönemi etkisi altına almasına izin 
verilmemelidir. Kalıplaşmış ön yargılı yaklaşımlar çatışma ortamını körüklemektedir. Oysa bu 
atmosfer gerçek durum ile örtüşmemektedir. Çıkar çatışmalarının basitleştirilmesi kadar 
abartılması da yanlıştır. Asıl sorun NATO-Rusya ve AB arasındaki ilişkilerde nasıl bir 
değişikliğin nasıl yapılması gerektiğidir. Terör, kimyasal silahlar, enerji ve ulaştırma vb. 
alanındaki sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerinin niteliğinin yeniden 
belirlenmesi yönündeki ihtiyaç kendini daha çok hissettirmektedir. Rusya ile NATO arasında 
belirli düzeyde bir işbirliği mevcuttur ancak Rusya karar alma mekanizmasının dışında 
tutulmaktadır. İnsan hakları ve silah kontrolü gibi konularda AB’nin tek taraflı davranması 
gibi nedenler de buna eklenince, aradaki iyi niyetler ortadan kalkmaktadır. 
 
ABD seçici angajman politikaları konusunda daha dikkatli davranmalı ve yeni düşmanlar 
yaratmamalıdır. Güvenlik konularının akışkan ve uçucu olduğu göz önünde bulundurularak 
her an dikkatli bir tutum ve titiz bir davranış içerisinde olunmalıdır. 
  
4. Asya’ya Yönelik Meydan Okumalar 
 
Bugün Asya mekanındaki işbirliği ve kalkınma önündeki en büyük engel, gene bu mekanda 
var olan içsel sorun alanlarından kaynaklanmaktadır. Asya kıtası 48 ülkeyi ve dünya 
nüfusunun yaklaşık %60’ını barındırmaktadır. Asya aynı zamanda bir çelişkiler kıtasıdır. En 
düşük ve en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan ülkeler bu kıtada yer almaktadır. Kişi 
başına düşen milli gelir bakımından, dünyanın en zengin ülkelerinden bazıları ile en fakir 
ülkeler bu kıtada yer almaktadır. Kıtadaki bazı ülkeler enerji zengini iken, diğerleri enerji 
bakımından dünyanın en yoksun ülkeleri arasında yer almaktadır. Kıta ülkeleri arasında enerji 
konusunda son derece yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.  



JEOPOLİTİK AÇILIMLAR ASYA AÇILIMI 
ULUSLARARASI TÜRK - ASYA KONGRESİ 

3. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 
 

 

34 
 

Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinde %50’lik bir büyüme beklenmektedir. Bu 
büyümenin %80’i ise Asya ülkelerine ait olacaktır. Hızlı ekonomik büyüme uluslararası çekim 
merkezinin Asya-Pasifik’e kaymasına neden olmaktadır. 
 
Kongre’nin üzerinde yoğunlaştığı üç ülkeden Rusya uluslararası alandaki gücünü koruma ve 
daha ileri bir aşamaya taşıma noktasında kararlı gözükmektedir. Enerji gücünü dünya siyasi 
arenasında kendine yeni bir alan açma aracı olarak kullanmaktadır. 
 
Öte yandan teknoloji, jeopolitiği her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Bu 
nedenle, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde bu alanda daha radikal değişim ve dönüşümler 
yaşanacaktır. Uluslararası arenadaki güç yeniden paylaştırılacak, yeni fırsat ve belirsizlik 
alanları ortaya çıkacaktır. 
 
Sanayi devrimi başladığında küresel GSH’nin %80’i Asya’da üretilmekteydi. Şimdi Asya 
ülkeleri büyük bir atılım gerçekleştirmektedirler ve önümüzdeki yirmi yıl içerisinde sanayi 
devriminden önceki konumlarını geri kazanacaklardır. 
 
Asya’da görülen jeopolitik sertleşme yadırganmamalıdır. 19. yüzyılda Asya kıtası üzerinde iki 
büyük oyuncu bulunmaktaydı: Çarlık Rusya’sı ve İngiltere. Oysa şu anda kıtanın geleceğini 
etkileme gücüne sahip çok sayıda oyuncu bulunmaktadır. Şu an Asya’daki oyun dört temel 
noktada odaklanmaktadır: 
 
1.      İttifak oluşturma 
2.      Kıtasal dengenin sağlanması 
3.      Pazar payının artırılması 
4.      Enerji ve mineral kaynaklardan daha fazla pay alma 
 
Günümüzde enerji Asya’nın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 19. Yüzyıl bir 
Avrupa ve 20. yüzyıl bir Amerika çağıydı. 21. yüzyıl ise bir Asya çağı olacaktır. En hızlı büyüyen 
ekonomiler Asya’da bulunmaktadır. Ne var ki, kıtada oluşturulan güvenlik kurumları son 
derece zayıftır. Bu da kıtanın siyasi olarak bölünmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede Asya 
mekanı bir dizi meydan okuma ile karşı karşıyadır: 
 
▪ Birinci meydan okuma: Tarihin bagajından kurtulma 
Tarih boyunca Asya ülkeleri arasında, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bir takım 
sorunlar buluna gelmiştir. Ne var ki, bu sorunların 21. yüzyıla taşınması, sorunları içinden 
çıkılamaz hale getirmektedir. 
 
▪ İkinci meydan okuma: Aşırı Milliyetçilik 
Milliyetçilik kalkınmanın ve ulusal bütünlüğün bir aracı olarak kullanılabilir. Ancak uluslararası 
ilişkilerde gereğinden fazla vurgulanan milliyetçilik olgusu, birlikte davranmak zorunda olan 
ülkeleri, birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. Siyasi ekonomi, ultra-milliyetçiliğin kucağına 
düşmektedir. 
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▪ Üçüncü meydan okuma: Hegemonya tehdidini engelleme 
Bugün Asya her hangi bir Asya devletinin hegemonyası altına girme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır ve Asya’da bu tehlike çok yoğun bir biçimde hissedilmektedir. 
 
▪ Dördüncü meydan okuma: Ortak normlar ve değerler oluşturma 
Asya’da ortak normlar ve değerler bulunmadığı için, siyasi olarak birlikte davranmak için 
gerekli temele sahip değiliz. Asya’daki rejimler demokrasi, tek adam demokrasisi, yarı 
demokrasi vb. gibi büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Ortak değerler meydana 
getirilmedikçe, işbirliği çabalarının ileri aşamalara taşınması imkanı neredeyse yoktur. 
Asya’da ortak değerlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak bunun gerçekleşmesi son 
derece zordur. 
 
▪ Beşinci meydan okuma: Bölgesel jeopolitik geliştirme 
Bugün Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler oldukça iyi durumdadır ve ekonomik ilişkiler 
her geçen gün daha da gelişmektedir. Ne var ki, ekonomik ilişkiler bölgesel jeopolitiğin 
geliştirilebilmesi için gereklidir ama yeterli değildir. Enerji yetersizliği Asya jeopolitiğini 
güçleştiren en önemli sorun olarak gözükmektedir. 
 
▪ Altıncı meydan okuma: İletişim ve ulaşımda güvenlik 
 Bugün Asya’daki fotoğraf oldukça karmaşıktır ve tarihteki Asya fotoğrafından oldukça 
farklıdır. Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya tarihin hiçbir döneminde, bugün olduğu gibi, aynı 
anda güçlü devletler olarak sahneye çıkmamışlardır. 21. Yüzyıl Asya Yüzyılı olacaktır. Bu 
yüzyılın çelişkiler ve kutuplaşmalar yüzyılı olmaması ise meydan okumaların üstesinden 
gelinmesi ölçüsünde Asya uluslarına bağlı olacaktır. 
 
 


	TASAM
	AÇILIM KAZANIM
	ENVANTERİ 2004 - 2009
	ÖNE ÇIKANLAR
	İÇİNDEKİLER
	SUNUŞ
	JEOPOLİTİK AÇILIMLAR
	TÜRKİYE VİZYON AÇILIMI
	TSV2023 ( TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 ) PROJESİ
	TSV2023 (Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023); Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmekte olan öz...
	Hedef; kurumlarımız ve vatandaşlarımızın katılımları ile, uygulamaya yansıyabilecek ülke sathında bir gelecek vizyonu tartışması başlatmak ve insan kaynağına dayalı kalkınma modelimizin gelişimine katkıda bulunmaktır.
	2008 yılındaki Hazırlık Çalıştayları ve Kongre'nin ardından 2009 yılındaki 81 İl Çalıştayları sonunda ortaya konacak Resmi Belge'de deklare edilen karar ve uygulamaların takibi 2023 yılına kadar tüm yurt sathına yayılan farklı etkinliklerle geliştiril...
	Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi
	( 15 - 17 Ekim 2008, İstanbul )

	TSV2023 İnternet Sitesi
	tsv2023.org


	SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN NÜKLEER TEKNOLOJİ  PROJESİ
	"Çok Aşamalı Özel Proje"
	( 2006 - … TÜRKİYE - GÜNEY KORE )
	Ülkemizin nükleer teknolojiye sahip olmasının dönemsel ve stratejik önemine inanarak, 2006 yılında başlatılıp ilk 10 aşaması tamamlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Teknoloji Projesi” dönemin Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler’in iş birliği ve f...
	Projenin başında kurduğumuz Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) konunun uzman ve kıdemlilerinin çatısı konumuna gelmiştir. Platformun www.trntp.org internet sitesi de yayındadır.
	Yüzlerce kanaat önderimizin katkıda bulunduğu, ilgili hükümet kuruluşlarımızla birlikte milli menfaatler temelinde icra edilen ulusal ve uluslararası birçok proje, platform ve akademik üretimin yapıldığı STK tüzel kişiliğindeki merkezimiz, bu konuya a...
	Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) şahsında ülkemizin çok boyutlu açılımlarına paralel büyük özverilerle elde edilen kazanımların ve kurumsallaşan süreçlerin sağlıklı işleyişini devam ettirebilmesi ve nükleer teknoloji alanında alınan in...
	Projenin temel parametresi, kanaat önderlerimizden başlayarak milletimizin tüm fertleri tarafından nükleer teknolojinin öneminin, gereğinin bilimsel ve stratejik temelli fark edilmesi, süregiden iç ve dış kaynaklı tartışmalara yüksek seviyede bilimsel...
	“Uluslararası Nükleer Enerji" Kongresi
	( 11 Nisan 2007, İstanbul )

	“Nükleer Teknolojide Dünya Konjonktürü" Uluslararası Kongresi
	"3. Nesil ve 3+ Nükleer Reaktörler "
	( 27-28 Mart 2008, İstanbul )

	Türk Bankacılık Sistemi Vizyon 2023 Kongresi
	( 25 - 26 Haziran 2008, İstanbul )
	Kongrede Türk Bankacılığının bugünü ve Cumhuriyetin 100. yılında alması gereken durum ve alternatif senaryolar üzerinde durulmuş ve önemli tespitlerde bulunulmuştur.
	TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un konuşması ile açılan Kongre, T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ, İTO Başkanı Dr. Murat YALÇINTAŞ ve TMSF Başkanı Ahmet ERTÜRK’ün açılış konuşmaları ile devam etmiş ve oturumlara geçilmişt...
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	ULUSLARARASI TÜRK - ASYA KONGRESİ
	1. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
	"Uluslararası Politika - Ticaret - Yatırım Fırsatları"
	( 25 - 26 Mayıs 2006, İstanbul )

	2. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
	"Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma "
	( 23 - 24 Mayıs 2007, İstanbul )
	Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen Asyalı Büyükelçiler Hazırlık Toplantısı sonrasında 26 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ve İslam Kalkınma Ba...
	Ayrıca Kongre süresince düzenlenen çalıştaylarda “Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu, Güney Asya Ülkelerinde Türk Yatırımları ve Mevcut Sorunlar” masaya yatırılarak, Türk iş adamlarının Asya ülkelerinde daha fazla yatırım yapabilmeleri için öneriler geliştir...
	Kongre’de; Asya ülkeleri ve Türkiye arasındaki yatırım ilişkileri ve olanakları değerlendirilmiş, mevcut yatırım ilişkileri ve olanakları geliştirilmiş, kalkınma sorunları tespit edilip bunların ortadan kaldırılma yolları araştırılmıştır.

	3. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
	"Çin - Hindistan - Rusya, Asya’da Güvenlik ve Stratejik İş Birliği"
	( 21 - 23 Mayıs 2008, İstanbul )
	SONUÇ BİLDİRİSİ
	21. yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler nerdeyse tüm yüzyılı etkileyecek potansiyele sahiptir. Asya kıtasının önemini artırdığı ve yeni yüzyılın dinamik ve belirleyici gücü olacağına dair ortak bir kanı vardır. 3. Uluslararası Türk -Asy...
	Asya artık bizim için uzak coğrafyaların toplamı değil; aralarında tamamlayıcılık ilişkisi bulunan ülke ve ulusların mekanıdır. Bu bilinçle Asya’yı yeniden tanımlayan dinamiklerden güvenlik, ekonomi ve enerji konularının Hindistan, Çin ve Rusya gibi k...
	Asya’nın çıkarları bağlamında yeni Asya’nın şekillenmesinde ülke ve uluslarımızın nasıl etkili olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz. 3. Uluslararası Türk-Asya Kongresi’ne katılımımızdaki temel gerekçemizi de bu inanç oluşturmakta.
	1.   Bir Asya Yüzyılına Doğru ?
	Asya, tarih boyunca Pasifik’ten Atlantik’e, Kuzey Denizi’nden Hindistan Altkıtası’na kadar oldukça önemli bir jeostratejik ve ekonomik alan olarak varlığını sürdürmüştür. Öyle ki bu gerçeklik, F. Braudel’i “Avrupa, yalnızca Asya’nın bir yarım adasıdır...
	Bugün, insan medeniyetinin içinde bulunduğu küreselleşme ve enformasyon devriminin getirdiği sosyoekonomik, teknolojik ve ideolojik boyutlardaki dönüşüm sürecinin en önemli jeopolitik odaklarından birini gene Asya ekseni oluşturmaktadır
	İki süper güç arasındaki Soğuk Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya mekanının güvenlik ve barış stratejileri de ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki güç dengeleri enerji, aşırı nüfus ...
	Oysa küreselleşmenin geldiği noktada ekonomik kalkınma ve refahın olmazsa olmaz koşulu malların, hizmetlerin ve sermayenin şiddetten arınmış, güvenlikli bir mekanda serbestçe dolaşımıdır. Kuşkusuz Asya Kıtası’nın kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği...
	19. Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl Amerika çağıydı. 21. Yüzyıl ise tüm büyüklüğü ve potansiyeli ile bir Asya Çağı olacaktır.
	2. Çok Kutuplu Bir Dünya ve Türkiye
	Kaçınılmaz olarak yaşanan küreselleşme sürecinin, Türkiye ekseninde değerlendirilmesi, çok yönlü bir vizyon geliştirebilmeyi gerektirmektedir. Özellikle Çin gibi hızla büyüyen bir ekonominin, Rusya gibi Soğuk Savaş’ın ardından yeniden yapılanarak ayağ...
	Kutupsuz bir dünyada Rusya-Çin-Hindistan hattı son derece önemli bir hale gelmiştir. Önemli bir imparatorluk geçmişi olan Türkiye dünyanın her yerinde meydana gelen önemli sorunlarla ilgilenmek zorundadır. Türk dış politikasının güvenlik boyutunun dah...
	Gerek Çin ve Hindistan, gerekse Rusya Avrasya alanının en önemli ülkeleri arasındadırlar. Her üç ülkenin de kendilerine özgü uygarlık geçmişleri bulunmaktadır ve bu üç uygarlık bir diğerinin karşıtı değil tamamlayıcısı konumundadırlar. Aynı zamanda bi...
	SSCB’nin dağılmasının ardından iki kutuplu sistem sona ermiş, tüm dünyada olduğu gibi Asya bölgesinde de yeni güçlükler ve sorumluluk alanları ortaya çıkmıştır. ABD’nin tek süper güç olma çabalarına karşın söz konusu üç ülkenin etki ve sorumluluk alan...
	Asya ülkeleri, başta Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere kendi aralarındaki ilişkilerde çifte standartların bulunmaması gerektiğinin, strateji, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğine gitme zorunluluğunun bilincinde olarak hareket etmekte...
	Üç ülke arasındaki işbirliği bir askeri ittifak, bloklaşma ya da diğer taraflara karşı bir cepheleşme değildir. Üç ülke arasında yaklaşık sekiz yıldır devam etmekte olan diyalog çalışmalarında bu yönde önemli uyarılar ve öneriler hazırlanıp sunulmuştu...
	Bu üçlü sistemde ABD faktörü iyi değerlendirilmelidir. ABD bu sürecin kendisine karşı başlatılmış bir süreç olduğu vehmine kapılabilir ancak Çin, Hindistan ve Rus dışişleri bakanları ve diğer yetkiler ABD ile ilişkilerini geliştirmek istemektedirler.
	Üçlü işbirliği faaliyetleri ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, uzay ve tıp gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Bu noktada ulaştırma koridorları oluşturma, yeni bir ipek yolu tesisi, ortak boru hatları projeleri ve daha pek çok yeni proje üzerinde çalı...
	Bu günkü manzara açısından bakıldığında, çok kutupluluğun koşullarının oluşmaya başladığı görülmektedir. Üç büyük Asya ülkesi arasındaki çok boyutlu işbirliği sürecinin başlatılmış olması, Brezilya’nın da bu gelişmeleri yakından izlemesi ve bazı alanl...
	Asya ülkeleri küreselleşme olgusu karşısında aşağılık duygusuna kapılmamalıdırlar. Küreselleşme nedeni ile Çin, Hindistan ve Rusya kültürleri belirli derecede erozyona uğramışlarsa da, söz konusu erozyon bu kültürlerin gelişebilmesi için gerekli bir u...
	İlk kez 20. yüzyılda ortaya atılan Avrasyalılık kavramı günümüz Rusya’sında ve diğer Asya ülkelerinde daha da gelişmekte ve yeni nitelikler kazanmaktadır. 20. yüzyılda yoğun bir biçimde hissedilen Batı-karşıtlığı yerini diyalog arayışlarına bırakmıştı...
	Türkiye’nin bu sürece duyduğu ilgi son derece büyük memnuniyet kaynağıdır. Türkiye diyaloga katkı sağlama yönünde büyük bir potansiyele sahiptir ve bu noktada büyük çaba harcamaktadır.
	3. Güç ve Adalet Temelinde Yeni Bir Dünya Düzeni
	Güç ve adalet temelinde yeni bir düzenin kurulabilmesi için, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Avrasya’da da bazı umut verici bölgesel örgütlenmeler göze çarpmaktadır. Ancak bu örgütlenmeler daha ziyade güvenlik ile ilgilidir. Günümüzde NATO gen...
	Uluslararası alanda güç mücadelesi sürmektedir. Yeni dönemde güç mücadelesi daha önceki dönemlerden farklı olmayabilir. Rusya-ABD ilişkileri gerilimli bir süreçte bulunmaktadır. Askeri çatışma olmasa da, çözüm için yeni girişimler gerekmektedir. Çin, ...
	Soğuk Savaş sonrası dönemde, Avrupalılar ABD’nin nükleer gücüne bağlanmanın doğru olmadığını düşünmeye başlamışlardır. ABD’nin bazı bölgelerde yaptığı operasyonlar Avrupa’yı ABD’den uzaklaştırmaktadır. Son zamanlarda yazılan makalelerde ABD’nin seçici...

	4. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
	"Asya’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İş Birliği "
	( 27 - 29 Mayıs 2009, İstanbul )
	SONUÇ BİLDİRİSİ

	Türk - Asya Kongresi İnternet Sitesi
	tasamasya.org



	AFRİKA AÇILIMI
	ULUSLARARASI TÜRK - AFRİKA KONGRESİ
	Uluslararası Türk - Afrika Kongreleri; Türkiye’nin Afrika’ya açılımına destek olmak, Afrika ile aramızdaki yüzyıllar öncesine dayanan bağları yeniden canlandırmak, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek, kıtada köklü ve kalıcı bir kurumsa...
	1. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
	"Türkiye - Afrika İlişkileri"
	( 23 - 24 Kasım 2005, İstanbul )

	2. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
	"Sahra Altı Afrika"
	( 12 - 13 Aralık 2006, İstanbul )

	3. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
	"Türkiye - Afrika Birliği"
	( 4 - 6 Aralık 2007, İstanbul )

	4. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
	"Afrika’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İş Birliği"
	( 25 - 27 Kasım 2008, İstanbul )


	TASAM AFRİKA ENSTİTÜSÜ
	TASAM Afrika Enstitüsü İnternet Sitesi
	tasamafrika.org


	TÜRKİYE - AFRİKA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FORUMU
	"İş Birliği ve Kalkınma"
	( 14 - 16 Ağustos 2008, İstanbul )
	SONUÇ BİLDİRİSİ (İSTANBUL DEKLARASYONU)
	6 - Türk STK’larının programlı, etkin bir stratejiye dayalı çalışmalarını yukarıda zikredilen “çalışma grupları” aracılığı ile Afrika’da artırmaları, Afrikalı benzer örgütlerle iş birliğinde bulunmaları, Afrika’nın sorunlarının çözümüne yardımcı olaca...


	AVRUPA AÇILIMI
	AVRUPA - TÜRKİYE FORUMU
	“Kültürel çeşitliliği ile Türkiye gerçekten AB’ye tam üye olmayı istiyor mu?”, “AB ile bütünleşmek için gerekli görülen şartları tam anlamıyla yerine getirebilme potansiyeli var mı?”, daha da önemlisi “AB gerçekten Türkiye’yi hazmedilme kapasitesine s...
	1. Avrupa - Türkiye Forumu
	"Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu,
	AB Türkiye İlişkileri: Avantajlar ve Dezavantajlar"
	( 5 - 6 Aralık 2008, Sopot-POLONYA )
	Forum, Polonya’nın Sopot kentinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Instytut  Wschodni iş birliğinde düzenlenmiş, iki gün sürmüştür.
	TASAM Başkanı Süleyman Şensoy açılış konuşmasında; 2005 yılında başlayan tam üyelik müzakere sürecine kadar sürdürülen reformların, 2005 sonrasında yavaşlamaya başladığını ifade ederek, özellikle Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeler, Türkiye ve KKTC’ni...
	Müzakere sürecinin sürdürülebilir ve güvene dayalı bir seyir izlemesi yönündeki isteğin hem otoriteler hem halk tarafından ısrarla dile getirildiğini söyleyen Şensoy, dünyada 11 eylül sonrasında başlayan değişimin temelinde çok boyutlu bir dünyaya doğ...
	Şensoy, "Önümüzdeki yıllarda çok kutuplu bir dünyanın şekillendiğini göreceğiz. Geçmişte benzer bir süreç yaşanmıştı ve bu düzenin oturması yaklaşık 30 yıl almıştı. İnsan sosyolojisi ve teknolojinin geldiği noktayı da dikkate alarak yeni yapılanmanın ...
	Bu geçiş döneminde ülkelerin ve uluslararası örgütlerin politika üretmekte zorlandığına işaret eden Şensoy, geçtiğimiz günlerde Kafkasya’da Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan krizin yanı sıra global mali krizin de bu geçiş döneminin yarattığı sıkıntı...
	Bu süreç içinde Türkiye’nin stratejik öneminin daha da arttığını vurgulayan Şensoy, sürdürülebilir bir müzakere sürecinin tam üyelikle sonuçlanmasını istediklerini, bunun gerçekleşmemesi durumunda Türkiye’nin alternatifinin yine kendisi olacağını da g...
	Avrupa Parlamentosu Üyesi Adrian Severin, Türkiye AB üyesi olmadan, AB’nin küresel oyuncu olamayacağını söylemiştir. Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı Forum’da konuşan Severin, AB’nin, coğrafya, i...
	Severin, AB’den sadece bir Hıristiyan birliği olarak bahsetmenin doğru olmayacağını ifade ederek, kültürel kimliklerinin, laiklik tarafından tayin edildiğini, farklı kültürlere saygı gösterdiklerini ve farklı dinlerle de birlik oluşturmak için alan aç...
	Siyasi kimlik açısından bakıldığında, AB’nin, küresel aktör mü, bölgesel aktör mü olmak istediğine karar vermesi gerektiğine işaret eden Severin; Türkiye Birliğin üyesi olmadan AB’nin küresel oyuncu olamayacağına dikkat çekmiştir.
	Üyelik sürecinde karşı karşıya kalınan bazı ikilem ve anlaşmazlıklar bulunduğunu, ancak bunların mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Severin, AB’nin geleceğine ve amaçlarına ilişkin kesin bir karar almasının ardından, Türkiye’nin üyeliği...
	Türkiye’nin ilgisini Orta Asya ve Kafkasya’ya yönlendirerek, burada bir ortaklık alanı oluşturabileceğini kaydeden Severin, AB’nin Türkiye vasıtasıyla bu bölgelerle bağlantı kurabileceğine işaret etmiştir.
	Çok büyük bir nüfusa sahip Türkiye’nin Birliğe entegrasyonunun bazı zorluklar yaratabileceğine dikkati çeken Severin, bu konuda bazı çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetmiştir.
	TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış da, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin tarihine ilişkin bilgi verdiği konuşmasında, halihazırda toplam 12 başlıkta müzakerelerin bloke durumda olduğunu belirtmiştir.
	Bu süreçte Türkiye’nin kendi yol haritasını hazırladığını vurgulayan Yakış, 2007-2013 arasını kapsayan bu yol haritası ile Türkiye’nin kendi önceliklerine göre hangi tarihte hangi reformları yerine getireceğini belirlediğini kaydetmiştir.
	Yakış, bu yol haritasının Türkiye’de ve AB’de tahmin edilen yankıları yaratmadığını, halbuki Türkiye’nin bununla “Siz ne derseniz deyin, reformları ben kendi önceliklerime göre geliştireceğim ve müktesebatımı 2013 sonunda AB ile yüzde yüz uyumlu hale ...
	Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin değerlendirilmesinde bazı hatalar yapıldığı görüşünü dile getiren Yakış, bu çerçevede Türkiye’nin medeniyetler çatışmasında oynayacağı rol, enerji geçiş ve dağıtım merkezi haline gelmesi, genç nüfusu, büyük ekonomis...
	Yakış, asıl olarak Türkiye’nin gelecekte alacağı konuma göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, Irak’taki belirsizlik, İran’ın nükleer programı, Kafkasya’daki istikrarsızlık ve bütün bu konularda Türkiye’nin oynayacağı rolün önem taşıdığı...
	Bazı AB liderlerinin Türkiye’nin üyeliği konusundaki olumsuz tavırları karşısında paniğe kapılmadığını söyleyen Yakış, Türkiye, reformlarını tamamlayarak AB’nin eşiğine geldiğinde bu liderlerin hala görevde olup olmayacağının, Türk halkının hala AB’ye...
	Yakış, Türkiye’nin şu andaki liderlerin söylediğine bakmaksızın, ufkun ötesine bakarak kendi evini düzene koymak için bu süreci değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir.


	ULUSLARARASI BALKAN KONGRESİ
	Balkan ülkeleri arasında etkileşimin artırılması, siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği konusundaki mevcut durumlarının tespiti ve gerek ulusal gerek uluslararası boyutta uygulanabilecek yeni  temaların ortaya konabilmesi amacına yönelik olarak 12 B...
	1. Uluslararası Balkan Kongresi
	"Balkan Milletleri Arasında Etkileşim"
	( 24 - 26 Nisan 2008, Tekirdağ )
	SONUÇ BİLDİRİSİ
	Kongre’ye Kurumsal veya Finansal Destek Veren Kurumlar:

	2. Uluslararası Balkan Kongresi
	"Balkanlar’da Sosyoekonomik İş Birliği ve Kalkınma"
	( 24 - 26 Nisan 2009, Tekirdağ )
	SONUÇ BİLDİRİSİ
	Kongre’ye Kurumsal veya Finansal Destek Veren Kurumlar:


	AVRUPA BÜLTENİ SİTESİ
	tasamavrupa.org
	Avrupa konjonktürü ve Avrupa Birliği müktesebatına dair güncel ve detaylı bilgilerin yer aldığı site Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayın yapmaktadır.


	LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER AÇILIMI
	TÜRK - LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER FORUMU
	" Sosyoekonomik İş Birliği ve Kültürel Etkileşim"
	( 8 - 11 Ekim 2009, İstanbul )
	SONUÇ BİLDİRİSİ


	SOSYOKÜLTÜREL AÇILIMLAR
	DÜŞÜNCE KURULUŞLARI AÇILIMI
	TOD-TR ( DÜŞÜNCE KURULUŞLARI TÜRKİYE DİYALOĞU )
	TOD-TR İletişim Ağı Toplantısı - 2008
	"Barış Medeniyeti"
	( 7 - 12 Nisan 2008, TÜRKİYE )

	TOD-TR İnternet Portalı
	todturkey.org



	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AÇILIMI
	USTKİP ( Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu )
	Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu, Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi kapsamında 45 Afrika ülkesi ve uluslararası kuruluşların katılımı gerçekleştirilen Tü...
	Sağlık, Eğitim-Kültür, İnsani Yardım, Çevre ve Kalkınma ana kategorileri altında sayısız alt kategoride faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası STK’ların çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmak için tasarlanan Platform, ulusal ve uluslararası STK’lar...
	USTKİP’in mevcut 143 üyesi arasında; TASAM tarafından Ağustos 2008’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye - Afrika STK Forumu’nun yanı sıra Temmuz 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilen Kalkınma Yardımlarında Sivil Toplum Kuruluşları ve Kapasite Geliştirme T...

	USTKİP İnternet Portalı
	ustkip.org


	İSLAM ÜLKELERİ AÇILIMI
	İSLAM ÜLKELERİNDE EĞİTİM KONGRESİ
	“Eğitimde İş Birliği ve Kalkınma”
	( 24 - 27 Ekim 2007, İstanbul )
	İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik olarak “İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi” 24-27 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)’nın organizasyonun...
	Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu kongreye İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerden Asya kıtasını temsilen Azerbaycan, Bengaldeş, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan; Arap yarımadası ve Ortadoğu bölgesini temsilen Birleş...
	Toplam 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen kongrede, ana hatlarıyla, İslam ülkelerinde eğitim alanında tarihte elde edilen kazanımlar, İslam ülkelerinin bugün mevcut eğitim  uygulamaları, küreselleşmenin etkisiyle dünyada giderek birbirine benzeşen bir...
	İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği kazanım ve tecrübelerinin aktarılmasına, İslam ülkeleri arasında gelecek için müşterek bir vizyon belirlenmesine ve yanlış eğitimden beslenen radikal akımların önünün alınmasına yö...
	İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkeler arasında eğitim alanındaki mevcut tecrübelerin paylaşımı, işbirliği ve kalkınma imkanları ele alınmıştır. Düzenlenen bu kongre neticesinde aşağıdaki konularda önerilerde bulunulması ve kararlar alınması yönünde g...
	1 - İslam Ülkeleri arasında anaokulu seviyesinden üniversite sonrasına kadar eğitimin her seviyesi ile ilgili müşterek kurumlar oluşturarak bunlar arasında işbirliği ve kalkınma alanında iletişim ve etkileşim ağı kurulmalıdır. Bunu gerçekleştirmek içi...
	2 - İslam Konferansı Teşkilatı’nın Bengaldeş, Malezya, Nijer ve Uganda’da kurduğu ve halen eğitim faaliyetlerini devam ettiren üniversiteler ile İslam ülkelerindeki resmi ve özel üniversiteler arasında işbirliği kurulmalı, öğretim elemanı ve öğrenci d...
	3 - İslam ülkelerindeki müşterek eğitim fonlarının sayıları ve kapasiteleri arttırılmalı, bunlar vasıtasıyla başarılı öğrencilere burs ve diğer eğitim imkanları sağlanmalıdır.
	4 - Eğitim programları göz önünde bulundurularak hazırlanacak ders kitaplarında İslam ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültürel ve sosyal yapısı, ekonomik ve ticari bakımdan konumlarına yer verilmesi için en kısa zamanda bir uzmanlar heyeti oluşturulma...
	5 - Çeşitli eğitim basamaklarında okuyan öğrencilerin kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak kompozisyon, şiir, resim gibi dallarda teşvik edici ve ödüllendirici yarışmaların yapılması için komiteler kurulmalıdır.
	6 - İslam ülkeleri ve dünyadaki gelişmeler konusunda sonuçları itibarıyla ses getiren başarılı araştırma eserleri yapılacak müsabakalar sonucunda ödüllendirilmelidir.
	7 - Alanlarında başarılı ilim adamlarının ve yazdıkları eserleriyle büyük takdir toplayan düşünürlerin resmi ve özel kuruluşlar tarafından nişan ve benzeri ödüller verilerek takdir edilmelerini sağlayacak bir kurul oluşturulmalıdır.
	8 - Özellikle Yüksek Öğretim’de rastlanan Avrupa ülkelerine ve ABD’ye öğrenci akışının dünya çapında belli bir kariyer elde etmiş olan İslam ülkelerindeki yüksek eğitim kurumlarına yönlendirilmesi için gerekli tanıtımlar yapılmalı, mevcut bürokratik e...
	9 - İslam ülkelerinde sinema, tiyatro, televizyon ve benzeri alanlarda eğitim veren kurumlar arasında ortak sanat faaliyetlerine gidilmesi için işbirliği yapılmalıdır.
	10 - 21. yüzyılda en fazla ihtiyaç duyduğumuz stratejik araştırma, vizyon geliştirme, ortak proje hazırlama gibi konularda yeni nesilleri eğitmek amacıyla uzmanlaşmış kurumlar ve akademisyenler tarafından ortak bir platform oluşturulmalıdır.
	11 - Dünyada mevcut radikal akımların İslam ülkelerinde de etkili olduğu göz önüne alınarak bunların önlenmesi için mevcut eğitim kurumları programlarına İslam’ın bir barış dini olduğunu ele alan içerikler eklenmelidir.
	12 - İslam ülkelerindeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında daha yararlı ve verimli sonuçlar elde etmeleri için kendilerine gerekli desteğin ve iletişim ağının sağlanması yönünde yardımcı olunmalıdır.
	13 - Okul öncesi eğitimden en üst seviyeye kadar eğitimin her alanda kurumsallaşması, okullaşması sağlanmalı, orta ve uzun vadeli stratejik eğitim planları hazırlanmalıdır. Eğitim alanında düşünce üretecek araştırma merkezleri teşvik edilmelidir.
	14 - Meslek eğitimi ve kursları özendirilmeli cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin meslek eğitimine ulaşması için güçlü altyapılar oluşturulmalıdır. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK meslek edindirme kursları İslam ülkeleri için model olabilir.)
	15 - Kız çocuklarının eğitimi özendirilmeli ve bu süreç çeşitli toplumsal kampanyalarla desteklenmelidir.
	16 - İslam ülkelerinde eğitim alanında işbirliği ve kalkınma imkanlarının sağlanması için 24-27 Ekim 2007’de düzenlenen “İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresini” genel bir açılım kabul ederek benzeri uluslararası toplantılar daha özel konulara tahsis edil...
	Kongre’ye Kurumsal veya Finansal Destek Veren Kurumlar:
	T.C. Dışişleri Bakanlığı
	T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu
	T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
	T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
	T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
	Diyanet İşleri Başkanlığı
	İstanbul Büyükşehir Belediyesi
	İslam Kalkınma Bankası
	İslami Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu ISESCO
	İslam Konferansı Örgütü İKÖ
	Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK
	HalkBank

	İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ
	“İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler”
	( 18 - 20 Haziran 2009, İstanbul )

	TASAM İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ
	TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü İnternet Sitesi
	tasamislam.org



	DÜNYA TÜRKLERİ AÇILIMI
	TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YATIRIM İMKANLARI SEMPOZYUMU
	( 27 Kasım 2004, İstanbul )

	DÜNYA TÜRK FORUMU
	“Sosyoekonomik Kalkınma”


	GLOBAL VİZYON AÇILIMI
	TASAM YAYINLARI
	Kitaplar
	Stratejik Raporlar
	Stratejik Öngörü Dergisi
	Stratejik Öngörü Dergisi İnternet Sitesi
	svo.tasam.org


	TASAM STRATEJİK VİZYON ÖDÜLLERİ
	TASAM, Stratejik Vizyon Ödülleri ile Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunup modern dünyadaki hak ettiği yeri almasına katkı sağlayan bilim insanlarını, devlet adamlarını, bürokratları, iş adamlarını, sanatçıları, gazeteci-...
	TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), kuruluşundan bu yana tarafsız ve bilimsel bir tutum benimseyerek, Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden gelen değerlerin çağın ötesine taşınmasına katkıda bulunmayı görev bilmiştir.
	Bu amaç doğrultusunda, geleceğe yönelik medeniyet perspektifinde “stratejik vizyon” üreten sayısız çalışma gerçekleştirmiş ve bu çalışmaları kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, beyin fırtınaları, geziler, etkinlikler, kitaplar, dergiler...
	TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri ile; ulusal menfaatler ve hedefler doğrultusunda tarafsız olarak farklı fikirleri ve bilimsel yaklaşımları yapıcı eleştirel yaklaşımla ele alan, simetrik ve asimetrik etkileşimleri bir araya getirerek sinerji yaratan ve...
	TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri - 2006
	( 12 Aralık 2006, İstanbul )

	TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri - 2007
	( 4 Aralık 2007, İstanbul )

	TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri - 2008
	( 25 Kasım 2008, İstanbul )

	TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri İnternet Sitesi
	svo.tasam.org






