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Sivil Global Zirvesi İstanbul’da Gerçekleştirildi 
 

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi sivil kapasitenin tüm kanalları 

ile global seferberliği için 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da Türkiye’nin yeni 

ülke konseptiyle ‘Potansiyelin Keşfi’ temalı Sivil Global 2016 Zirvesi’ni düzenledi. 

 

Türkiye’den ve Dünya’dan resmî, sivil, özel her düzeyde katılımcı ile Kamu, STK, özel sektör ve 

medya temsilcileri ile araştırmacı, uzman ve akademisyenlerden oluşan seçkin ve öncü bir 

topluluğu bir araya getiren Sivil Global 2016 Zirvesi’ni 20-22 Nisan 2016 tarihleri arasında 

Pullman İstanbul Otel’de düzenlendi.  

 

Zirve kapsamında, TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni, 4 Kıtasal Etkinlik, 6 Bölgesel 

Etkinlik ve 3 Tematik Toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca sektörel başlıklar altında yeni diplomasi 

kanalları ve ağları oluşturulması hedefi ile 19 Sektörel Diploması Çalıştayı da düzenlendi. 

 

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy Zirve’nin açılış 

konuşmasında; dünyanın son 10 yıl içerisinde ciddi bir türbülansın içine girdiğini ve bunun her 

geçen gün şiddetlendiğini belirterek, ‘’Artık ülkeler hem iç hem dış politikada çoğu zaman 

hedeflediklerinin aksiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Çünkü sahada çok fazla değişken var. Bu 

değişkenlerin kontrol edilmesi büyük güçler için bile artık imkansız hale gelmiş durumda.’’ dedi. 

Başkan Şensoy bu yaklaşımın Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştiğini ve bundan sonra farklı konu 

başlıklarıyla devamının gelebileceğini söyledi. Yerli ve yabancı birçok konuşmacının iki gün 

boyunca atölye çalışmalarıyla Türkiye ve dünyadaki pek çok konuyu tartışacaklarını ifade eden 

TASAM Başkanı ‘’Son 10 yılda güçlü bir biçimde şekillenen Doğu-Batı parametrelerini paylaşmak 

istiyorum. Çünkü özellikle son 10 yılda Batı Avrupa ve Amerika lehine inşa edilmiş olan 

uluslararası sistemden yeni ve güçlü pay alan Çin gibi aktörlerin ortaya çıkması, dünyadaki temel 

bazı standartların değişmeye başlamasına neden oldu. Artık yeni güç dengeleri oluşuyor. 

Dünyamız son 10 yıl içinde ciddi bir türbülansın içinde yer alıyor. Her geçen yıl, ay hatta gün bu 

türbülans daha da şiddetleniyor. Dolayısıyla Doğu-Batı arasındaki küresel rekabet şartlarını 

mikro milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezlik olarak üç başlıkta topluyorum.’’ diye konuştu. 

 

Sivil Global 2016 Zirvesi ve düzenlenen tüm etkinlikler hakkında detaylı bilgi için: 

Zirve resmî internet sitesi: www.sivilglobal.org | TASAM portalı: www.tasam.org 

http://www.sivilglobal.org/
http://www.tasam.org/

