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alt="kamu-diplomasisi" style="margin-right: 8px; float: left;" />Yeni uluslararas? sistemde
ad?ndan en �k s� edilen kavramlardan biri olan kamu diplomasisi, �lkelerin yumu?ak
g��erini etkili ?ekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri esas?na dayan?yor.</p>
<p>�</p> <p>T�rkiye son y?llarda kamu diplomasisine b�y�k �em veriyor, ulusal ve
uluslararas? politikalar?n? in?a ederken bu vizyondan yararlanmaya �en g�teriyor.</p>
<p><b>�emli bir kitap</b></p> <p>Kamu diplomasisi siyaset�ler, uzmanlar, sivil toplum
�g�tleri taraf?ndan �k� seslendirilse de bu konuda bilimsel �retim �k s?n?rl?. Kamu
Diplomasisi Enstit�s��n�n �kartt??? <b>�Kamu Diplomasisi� </b>isimli kitap, bu eksi?i
�emli ��de kapatmaya aday.</p> <p>Kitapta konuyla yak?ndan ilgilenen on iki bilim
adam?n?n �g�n makaleleri yer al?yor. Kamu diplomasisi kitapta g�venlik, k�lt�r, tarih,
toplum, d?? politika, i�politika, halkla ili?kiler perspektifleriyle ayr?nt?l? ?ekilde ele al?n?yor.
Ayr?ca �n, Amerika Birle?ik Devletleri ve Avrupa Birli?i�nin y�r�tt�?� kamu diplomasisinden
�nekler de kitapta inceleniyor.</p> <p>T�rkiye�nin kamu diplomasisi koordinat�� <b>Do�
Dr. ?brahim Kal?n</b> kitaptaki makalesinde, T�rk d?? politikas?nda kamu diplomasisi
vizyonunu ele al?yor, T�rkiye�nin bu g�c� nas?l kulland???n? anlat?yor.</p> <p><b>�ce
Enstit�, sonra bilimsel yay?n</b></p> <p>T�rkiye�nin sivil toplum bak?? a�s?yla kurulan ilk
ara?t?rma merkezi olan <b>Kamu Diplomasisi Enstit�s�</b>, 2 y?ld?r faaliyetlerini
s�rd�r�yor. Enstit��de yap?lan kongre, sempozyum ve �l??taylarla konunun t�m
detaylar?yla anla??lmas? i�n �ba harcan?yor. Ayr?ca bilimsel toplant?lardan �kan sonu�ar,
rapor haline getirilerek hem ilgili karar vericilere g�deriliyor, hem de Enstit��n�n web
sitesinde (<a href="http://www.kamudiplomasisi.org/">www.kamudiplomasisi.org</a>)
yay?nlan?yor.</p> <p>Enstit� Direkt�� ?stanbul �iversitesi �retim �esi <b>Yrd. Do� Dr.
Abdullah �kan,</b> T�rkiye�nin �k �emli bir kamu diplomasisi potansiyeli ta??d???na dikkat
�kerek, ama�ar?n?n bu potansiyelin en etkili ?ekilde kullan?lmas?na yard?mc? olmak
oldu?unu s�ledi. Kamu diplomasisinin �devlet eliyle� de?il, sivil toplum ve akademi
arac?l???yla yap?lmas? halinde daha etkili olaca??na dikkat �ken �kan, �T�rkiye, ulusal bir
kamu diplomasisi politikas? olu?turmal?. Bu politikan?n olu?umuna TBMM �c�l�k etmeli,
toplumun t�m kesimleri de bu yol haritas?na katk? vermelidir. T�rkiye�nin b�gesel bir g��
k�resel bir akt� olabilmesinin yolu biraz da stratejik bir kamu diplomasisi vizyonunu
planlamaktan ve eksiksiz uygulamaktan ge�ektedir. Enstit�m�z�n yay?nlad??? kitap,
konunun �eminin anla??lmas? ve karar vericileri harekete ge�rmesi a�s?ndan b�y�k �em
ta??maktad?r� dedi.</p> <p><b>Kamu Diplomasisi Enstit�s�</b>�n�n yay?nlad??? kitaba
?u adresten ula??labilir: TASAM Yay?nlar?, Tel: (0 212) 635 61 51</p>
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