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

"Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023" Projesinin 81 İl Çalıştayları kapsamında düzenlediği Ankara 

Toplantıları'nın dördüncüsünü 7 Temmuz 2009 tarihinde T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumunda gerçekleştirildi. 

 

 
 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, T.C. Başbakanlık 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve üst düzey 

yöneticiler ile kurumun diğer yetkilileri katıldı. Çalıştay’a TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Prof. Dr. Vural 

Altın, Prof. Dr. Hasan Selçuk ve Dr. Abdullah Özkan konuşmacı olarak katıldılar. 

 



Açılış konuşmasını yapan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy proje ile ilgili genel bilgiler verirken, projenin 

yaklaşık iki yıldır çalışıldığını ve 6 ana başlıktaki sunumların 41 kişilik uzman, akademisyen, diplomat ve 

bilim adamı tarafından oluşturulduğunu söyledi. 

 

Bu projenin ülkemizde sivil inisiyatif ile yapılmış ilk fütüristik çalışma olduğuna değinen Başkan Şensoy, 

kamuda yapılmış benzer iki çalışmanın olduğunu, bunlardan birinin TÜBİTAK'ın yaptığı ve 2003 yılında 

tamamlanan "2023 Bilim Teknolojileri Politikaları" çalışması, diğerinin ise iki yıl önce tamamlanan T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının "2023 Turizm Stratejisi" belgesi olduğunu, bunların dışında bazı lokal 

çalışmalar yapılmış olsa da geniş çaplı bir çalışmanın ne kamuda ne de özel sektörde yapılmadığını 

söyledi. 

 

 
 

Başkan Şensoy "İşlenen altı ana başlık, makro çalışmalardan oluşmaktadır. Amacımız ilgili kurumların, 

valiliklerin, alanlarıyla ilgili lokal ya da kurumsal 2023 çalışmalarını kendilerinin mikro düzeyde 

yapmalarına katkı sağlayarak, makro hedeflere ülke olarak ulaşılmasını kolaylaştırmak. Emniyet Genel 

Müdürlüğü, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bazı valiliklerimiz gibi kendi inisiyatifleriyle kurumsal 2023 



vizyonlarını şekillendiren kurumlar var. Bu alanda inisiyatif alan kurumlarımızın sayısının artması projenin 

önemli hedeflerinden birisidir dedi. Başkan Şensoy; Yaşadığımız Soğuk Savaş dönemi, 90'lara kadar bir 

tarafta Sovyetler Birliği diğer tarafta Batı Avrupa, Amerika ve NATO olmak üzere iki kutuplu olarak geçti. 

90'lardan 2001 yılına kadar ABD'nin tek başına süper güç olduğu inancı ve varsayımıyla hareket edildi. 

Bütün Dünyada 2001'den sonra görülen şu ki; yeni güç odaklarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. 

Bu da her alanda artacak çok bilinmeyenli rekabet açısından projeyi çok önemli kılıyor. Çünkü 

önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bahse konu odakların tam tarif edilebilir hale geleceğini göreceğiz. Bu 

durum tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar benzer donanımlara sahip çok sayıda gücün çok kutuplu 

sistem içerisinde varlığını göstereceğine işaret ediyor" dedi. 

 

 
 

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü " Bir ya da iki denkleme göre politika üretmeye çalışmış 

kurumlarımız, devletler, uluslararası ilişkiler mantığımız bu çok kutuplu sistemi kavramada ne kadar hızlı 

davranacak? Açıkçası proje bu sürece katkı amacı taşıyor. Şu an büyük devletlerin uluslararası ilişkiler 

anlamında başı dönmüş durumda. Hepsi ne kadar yansıtmamaya çalışsa da politika üretme konusunda 

sıkıntılı bir kriz dönemi yaşamaktalar. Çünkü daha önceki dönemlerde iki kutbun ne diyeceğine göre 

tahmin politikaları yürütürken artık en az 5 dengeyi göz önünde bulundurarak politika üretmek 

durumundalar. Bu rekabet sadece devletler arasında değil bütün alanlarda, kurumlarda kendini 

göstermekte. Bu rekabette başarılı olma ihtimali güçlü olanlar insan kaynağı güçlü olan ülkeler olacaktır. 



Türkiye'nin izlediği geleneksel kalkınma modeli % 80 finansman % 20 insan kaynağına dayanıyor. Bu 

durumu tam tersine çevirebilirsek hem elimizdeki mevcut kaynakları 5 kat daha verimli kullanmış olacağız 

hem de çarpan etkisiyle birlikte çok daha hızlı ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayacağız. Özellikle bu 

sebeple insan kaynağına daha fazla önem göstermeliyiz. Proje sadece fiziksel ihtiyaçların giderilmesi ya 

da fiziksel altyapıya yönelik değil insan kaynağına ve insan odaklı kalkınmayı güçlendirebilir miyiz 

endişesine hizmet etmeyi amaçlayan bir projedir." 

 

Çalıştay’da Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Güvenlik konularını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, İç 

Siyaset konusunu Dr. Abdullah Özkan Ekonomi konusunu Prof. Dr. Hasan Selçuk, Eğitim Bilim ve Teknoloji 

ile Kültür konularını ise Prof. Dr. Vural Altın sundu. 

 


