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DİPAM and TFI signed a Memorandum of
Understanding
A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on August 11, 2022 between the Center
for the Diplomatic Affairs and Political Studies (DİPAM) and the France/Paris-based the
Trocadéro Forum Institute (TFI) to further and deepen cooperation between both non-profit
organizations. The Memorandum of Understanding was signed by Chairman of DİPAM, Dr.
Tolga SAKMAN and President of TFI, Ms. Ellen WASYLINA.
According to the signed memorandum, both institutions will deepen the ties and working
together on issues that are of great importance to both of the organizations and that
correspond to the respective missions and visions, as set out in founding documents of the
institutions.
Chairman of DİPAM, Dr. Tolga SAKMAN emphasized that this agreement is an important step
for a deep-rooted cooperation and said, “We will realize fruitful programs and projects with
the capabilities and capacities of the two institutions. Areas such as internationalization,
developing and applying different types of diplomacy are important for both institutions and
will be at the core of our cooperation. TFI will be one of our important partners within the
framework of the intercourses that our trying to develop in many parts of the world” in his
statement.
President of TFI, Ms. Ellen WASYLINA in her speech emphasized the importance of working
with DİPAM on TFI’s core issues, such as Leadership, Sustainability and Diplomacy, particularly
in the executive training areas, creating intercultural bridges and understanding amongst our
network in a dozen countries. "TFI aims to train the next generation of sustainable leaders
across the Mediterranean Sea Basin and we look forward to working with our partners at
DİPAM to achieve this objective."
Both institutions look forward to strengthening the ties and cooperation in the coming months
and years.

For information and the pictures of signing ceremony:
https://en.dipam.org/dipam-and-tfi-signed-memorandum-of-understanding-mou/
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DİPAM ve TFI arasında Mutabakat Zaptı
imzalandı
Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) ile Fransa/Paris merkezli
Trocadéro Forum Enstitüsü (TFI) arasında 11 Ağustos 2022 tarihinde her iki sivil toplum
kuruluşu arasındaki işbirliğini ilerletmek ve derinleştirmek için bir Mutabakat Zaptı (MoU)
imzalandı. Mutabakat Zaptı, DİPAM Başkanı Dr. Tolga SAKMAN ve TFI Başkanı Ellen
WASYLINA tarafından imzalandı.
İmzalanan mutabakata göre, her iki kurum, kuruluş belgelerinde de belirtildiği gibi, her iki
kuruluş için de büyük önem taşıyan ve ilgili misyon ve vizyonlara karşılık gelen konularda
bağları derinleştirecek ve birlikte çalışacak.
DİPAM Başkanı Dr. Tolga SAKMAN, bu anlaşmanın köklü bir işbirliği için önemli bir adım
olduğunu vurgulayarak, “İki kurumun yetenek ve kapasiteleri ile verimli program ve projeler
hayata geçireceğiz. Farklı diplomasi türlerinin uygulanması her iki kurum için de önemli ve
işbirliğimizin merkezinde yer alacak. TFI, dünyanın birçok yerinde geliştirmeye çalıştığımız
ilişkiler çerçevesinde önemli ortaklarımızdan biri olacak” açıklamasında bulundu.
TFI Başkanı Ellen WASYLINA yaptığı konuşmada, TFI’nin Liderlik, Sürdürülebilirlik ve Diplomasi
gibi temel konularında, özellikle yönetici eğitimi gibi alanlarda, kültürlerarası köprüler inşa
etmek ve bir düzine ülkedeki ağlarımız arasında uzlaşı olasılığında DİPAM ile çalışmanın
önemini vurguladı. “TFI, Akdeniz Havzası genelinde yeni nesil sürdürülebilir liderleri
yetiştirmeyi amaçlıyor ve bu hedefe ulaşmak için DİPAM'daki ortaklarımızla birlikte çalışmayı
dört gözle bekliyoruz.”
Her iki kurum da önümüzdeki aylarda ve yıllarda ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi
sabırsızlıkla beklemektedir.

Bilgi ve imza töreni fotoğrafları için:
https://dipam.org/dipam-ve-tfi-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi/

