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İSTANBUL TOPLANTISI 
İstanbul Model Toplantısı ( 14 Ekim 2009 ) 

 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM'ın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü 

"Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023" Projesinin 81 İl Çalıştayları İstanbul Sancaktepe Belediyesi 

Toplantısı, 14 Eylül Çarşamba günü Samandıra Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 

 

 
 

Çalıştay’a Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem başta olmak üzere Kaymakam Necmettin Kalkan, 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, (E) Büyükelçi Aydemir 

Erman, TASAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Vural Altın, Yard. Doç. Dr. Engin Selçuk, TASAM Yönetim 

Kurulu Üyesi İhsan Toy, TASAM Uzmanı Caner Sancaktar ilçe protokolü, çok sayıda kurum müdürü, 

vatandaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi , öğrenciler ile bir çok basın mensubu katıldı. 

 

Çalıştay’ın açılış konuşmasında Başkan Süleyman Şensoy, TASAM olarak, Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 

2023 projesi kapsamında sürdürdükleri 81 İl Çalıştayları’ndan birinin ilk defa bir belediye ile 

gerçekleştirilmesinin çok önemli bir deneyim ve model teşkil edeceğini, bu çalışmalardaki en büyük pay 

sahibi olarak projeyi manevi himayelerine alan T.C. Cumhurbaşkanlığı'na ve bu makamda bulunan Sayın 

Abdullah GÜL Beyefendi'ye şükranlarını arz ettiklerini ifade etti. 
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Başkan Şensoy konuşmasında "Proje'den kısaca bahsedecek olursak; nasıl ki insanımız kadere inanmakla 

birlikte geleceğine dair kendi iradesiyle kariyer planları yapıyor ve hedeflerine ulaşmak için çaba sarf 

ediyorsa, devletlerin, milletlerin ve toplumların da günübirlik yaşamaları söz konusu değildir. 

Günümüzde gelişmiş devletler ortalama 40 yıllık planlamalar yapıyor. Bunu 300 yıla çıkaranlar da var. 

Şartlar bu planları değiştirebilir mi, evet değiştirebilir; ancak bu tür planlar % 80 oranında isabet 

kaydetmektedir. Genel prensiplerden, ülke karakterinden, sosyolojisinden, bugünkü durumundan yola 

çıkılarak, beklenmedik şartlara göre söz konusu olabilecek değişimler için düzenlemelerde %20 opsiyon 

bırakılmaktadır. 

 

 
 

Bu anlamda ülkemiz, 86 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca elbette "ebediyen var olması" hedeflenen 

bir devlet ve millet anlayışı ile hareket etmiştir. Bilinen 2200 yıllık devlet geleneklerimiz bunu teyit 

ediyor. Yapmamız gereken, millet ve devlet olarak mümkün olduğunca gelecek kaygısı, bilinci ve 

sorumluluğu ile hareket etmektir. Bilhassa devleti yöneten bürokrat ve siyasetçilerimizin vizyonu, bütçe 

yılı ile sınırlı kalmamalıdır. Devlet olmanın geleneklerine ve bürokrasisine dikkat etmekle birlikte, 

mümkün olduğunca gelecek endişesini taşıyan bir anlayışı; kültür ve yaşam biçimi haline getirmek 

gerekmektedir" dedi. 
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TASAM Başkanı Şensoy konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün geldiğimiz noktada, altyapı için yapılan 

yatırımlar bile belli bir süre içinde turizm yoluyla, şehrin kalkınması yoluyla, ticaret ve toplanacak vergiler 

yoluyla geri dönecek şekilde planlanarak yapılıyor. Devletin halka karşı birinci dereceden sorumluluğu 

olan altyapı çalışmaları bile inceden inceye hesaplanarak yapılmak durumunda, çünkü kamu kaynakları 

devletler ve devleti yöneten yöneticilere halkın emanetidir. Yani daha iyi yönetilerek daha fazla refah, 

daha yüksek güvenlik içinde yaşamak için ödenen vergiler ile devlete emanet edilen bütçelere dair devlet 

aygıtlarını çalıştıran insanlar üzerinde büyük bir sorumluluk vardır. Peki, halk bunun neresindedir? Bu 

sadece yöneticilere düşen bir görev midir? Hayır... Bu görev ve sorumluluklar tabana ne kadar yayılırsa, 

halk ne kadar sahip çıkar ve desteklerse, o ülkede başarı da o kadar yüksek olacaktır. Sadece bir 

başbakan, bir bürokrat, bir kamu görevlisi, bir vali, bir belediye başkanı yetmez... Elbette onların 

liderlikleri de çok önemlidir ama bu konu, bir kişinin tek başına verimli yönetebileceği bir süreç değildir. 

Hiç kimse diğerinden önemsiz olamaz. En sıradan vatandaşımız bile bu sürece dâhil olmalıdır. 

 

 
 

Halkımız, kamunun harcadığı parayı kendi cebindeki para olarak düşünür ve ona göre hareket ederse, 

kalkınmamızın ve gelişmemizin önünde kimse duramaz. Hiç kimsenin kendi rızası olmadan parasını ya da 

malını elinden alamayacağınıza göre, aksi taktirde kanunen suç işlenmiş olacağı ve bu yüzden güvenlik 

güçleri çağırılacağına göre, aynı hassasiyeti kamuyla ilgili işlerde ama sağduyulu bir şekilde, taşkınlığa 

yahut ideolojik yaklaşımlara sapmadan hayata geçirmeliyiz. Bu durumlar karşısında halkımız ve milletimiz 
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aynı tepkiyi gösterdiği zaman yöneticilerimiz içinde hata yapma potansiyeli olanlar çok daha dikkatli 

olacaktır. Böylece karşılıklı bir otokontrol mekanizması gelişmiş olacak ve önemli başarılar sağlanacaktır. 

 

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi bir makro vizyon çalışmasıdır; Ülkemizin, bölgemizin ve 

dünyanın nerede olması gerektiği öngörülmeye çalışılmaktadır. Yerel yönetimler de, bütünün bir 

parçasıdırlar. Etrafımızda yeni bir dünya şekillenmektedir. Çok kutuplu bu yeni dünyanın; ithalatımızdan 

ihracatımıza, ticaretimizden, istihdamımıza, ulusal ve uluslararası güvenliğimizden sofradaki ekmeğimize 

kadar yansımaları olacaktır. 

 

 
 

Bu çok boyutlu dünyada geldiğimiz yeri kaybetmememiz, mevcut kazançlarımızı korumamız ve üzerine 

yeni şeyler ekleyebilmemiz için; dünyanın nereye gittiğini, dengelerin ne şekilde değiştiğini bilmemiz 

gerekiyor. Yerel yönetimlerin "sadece kendi yerel hizmetlerimizi yaparız, daha ötesi bizim vazifemiz 

değildir" gibi bir mantık taşımaları şüphe yok ki çok yanlış bir tutum olacaktır. Zira bütün planlarımızı, 

hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı ve bilhassa vizyonumuzu uluslararası düzeyde tutmamız gerekiyor. 

Türkiye liderliğini pekiştirirken bir yandan da üstlendiği sorumlulukların ağırlığını daha da artırmaktadır. 

Bu anlamda tüm kurumlarımız bu süreçlere ne kadar hazırlıklı olurlar ve içinde yer alırlarsa, topyekûn 

kalkınma ve ilerlememizde o ölçüde başarılı olacaktır." 
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Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmasında strateji kavramını 

"var olan bir yaşam ve davranış şeklidir" diye tanımladıktan sonra "Strateji, sadece savaşanlara, 

işletmecilere, yöneticilere ve devletlere ait bir kavram değildir. Bireylerden başlayarak bütün sosyal 

birimler yaşamlarında stratejik olarak var olmakta ve yaşamlarına stratejik olarak yön vermektedirler. 

Bireyler kariyerlerini, eşlerini, işlerini seçerken stratejik kararlar vermektedir. Stratejilerde planlama, 

yönetme ve sonuç alma stratejinin temelini oluşturduğu bilinmektedir. Stratejik bir kazanç çok önemli 

olduğu gibi stratejik bir kayıp da bir felaket olabilir" dedi. 

 

 
 

Günümüz dünyası çok önemli, yapısal ve ekonomik bir dönüşüm-gelişim sürecinden geçmekte olduğunu, 

özellikle son dönemde gözlenen ve günümüz ekonomileri üzerindeki etkisini giderek artan oranda 

hissettiren bu sürecin odağında küreselleşmenin yer aldığını, küreselleşen bir dünyada ülkelerin 

kalkınma yolunda ilerleyebilmesi ve dünya refahından daha fazla pay alabilmesi ancak bu süreci doğru 

algılamaları ile mümkün olacağına vurgu yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem "Dünyadaki değişim 

ve gelişim; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İç Siyaset, Ekonomi, Eğitim-Bilim ve Teknoloji ile 

Kültür alanlarında belki tarihinin en karmaşık sürecini yaşıyor. 

 

Küreselleşme ile birlikte sorun algılama biçimi değişen, dijital devrimle ve teknolojik rekabetle yeni 

çözüm biçimleri ve alternatifleri arayışında olan yeni bir dünya kurulmaktadır. Bu yenidünyada rol 

üstlenecek aktörlerin, insanlığın ve yaşamın mevcut ve potansiyel sorunlarına, mutlaka "köklü" çözümler 
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bulunabilmesi gerektiği bilgisiyle hareket etmeleri gerekmektedir. Ülke, devlet ve millet olarak bizi de 

yakından ilgilendiren bu dönem; doğal kaynakların azalma ve tükenme eğilimine girdiği, eko-sistem gibi 

kritik konularda yaşamın sürdürülebilirliği açısından tüm dünyanın bir bütün olarak politika üretmesinin 

zorunlu hale geldiği bir süreçten geçiyoruz" dedi. 

 

Başkan Erdem sözlerini şöyle sürdürdü "Gündemimizde yeni sorunların oluştuğu dünyaya; yeni hedefler 

ve yeni açılımların kazandırdığı sağlam bir duruşla ve ufuklu bir vizyonla cevap verebilmek gerekiyor. 

Değişimi yakalamak, gelişmelerin önünde olmak; kısaca, insanımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan 

‘sürdürülebilir gelecek vizyonu'nu oluşturmak için Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi başlatıldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde, TASAM tarafından ve 40'ı aşkın akademisyen, uzman 

ve diplomatımızın çalışmalarıyla yaklaşık iki yılda şekillendi. Kamu üst yönetimi ve ülke genelindeki 

kanaat önderlerimizle paylaşılabilecek aşamaya ulaşan, bu birikmiş yürek ve zihin emeğine katkı sağlayan 

tüm paydaşlara; şahsım, Sancaktepeli hemşehrilerim, kurumum, kentim, ülkem, devletim, milletim ve 

insanlık adına teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. 

 

 
 

Özellikle eğitim, kültür ve sanat faaliyet alanlarında sahip olduğu geniş bakış açısı ve gerçekleştirdiği 

yatırımlarla ve 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti vizyonu paralelinde kapsamlı ve derinlikli hizmet 

perspektifiyle; İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Sancaktepe Belediyesi; temel sorunlara temel 

çözümler üreterek; altyapıdan sağlığa, ulaşımdan kültüre her alanda yoğun bir kalkınma çalışması 
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başlattı. Hedeflediğimiz amaçlara ulaşmada önemli bir dönemeç olan bu son derece anlamlı Sancaktepe 

Özel Çalıştayı'nın gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm saygıdeğer şahsiyetlerimize ve kurumlarımızın 

çok değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. 

 

Tarih boyunca bölgesinde etkin bir güç olan Türkiye, bölgesel konumu ve modern ekonomisiyle, 

bölgesinde yeniden denge ve istikrar unsuru ülke olma özelliği kazanacağı düşüncesindeyim. 21. yüzyılın 

ilk çeyreğinin sonunda, Türkiye'nin, Orta Doğu, Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik konumunun yanı 

sıra, hızla gelişen ekonomisi ile bölgesinin en büyük ekonomisi haline geleceği, dünyanın ise en büyük 10 

ekonomisi arasında yer alacağı, ana bölgesel güç olacağı; Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Arap Yarımadası ve 

Orta Asya'da etki alanını artıracağı ve gelecek yüzyılın süper güçlerinden biri olarak dünya siyaset 

sahnesinde yerini alacağını yapılan araş-tırmalar ifade etmektedir. 

 

 
 

Sancaktepe ilçemize çok yakışan bu anlamlı çalıştay; ülkemizi ‘muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 

çıkarma' ülküsünün önemli bir kilometre taşıdır. Dört yanı tarih olan İstanbul’umuzun genç ilçesi 

Sancaktepemiz’de, böylesine önemli ve tarihi bir çalıştaya ev sahipliği yapma özelliğiyle, üzerinde tarih 

yazılan bir ilçe olarak gururlanıyor. Hedefimiz 2023 yılında Sancaktepe'nin, tıpkı Türkiye’miz gibi, 

altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültürden sanata tüm alanlarda sorunlarını çözmüş, küresel 

bazda gelişmiş, dünya ölçeğinde örnek teşkil eden bir ilçe hüviyeti ile var olmasıdır. Bunun için 

çalışıyoruz." 
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Çalıştay’da açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak 

üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın TASAM Başkanı Süleyman Şensoy başkanlığında 

yapılan ilk oturumunda TASAM Uzmanı Caner Sancaktar "Uluslararası İlişkiler", (E) Büyükelçi Aydemir 

Erman "Uluslararası Güvenlik", "Eğitim-Bilim-Teknoloji" konusunu da Prof. Dr. Vural Altın sundu. 

 

 
 

Öğleden sonra gerçekleştirilen ve başkanlığını (E) Büyükelçi Aydemir Erman'ın yaptığı çalıştayın ikinci 

oturumunda ise TASAM Başkanı Süleyman Şensoy "Ekonomi" , TASAM Yönetim Kurulu Üyesi ve TASAM 

Yayınları Direktörü İhsan Toy "Kültür", TASAM Direktörü Dr. Engin Selçuk ise "İç Siyaset " konusundaki 

sunumları yaptılar. 

 



- 10 - 

 

 

 

 


