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SUNUŞ 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Atatürk'ün belirttiği “Muasır 

medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını, bu 

hedeflere ulaştıracak stratejilerin belirlenerek, politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

Türkiye'nin önündeki on dört yıllık süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel alanlarda 

belirlenen hedeflere ulaşılması, ancak var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan 

stratejilerin tüm kurumlar arasında eşgüdüm sağlanıp uygulanması ile mümkün olabilir. Bu 

noktadan hareketle, belirlenen hedeflere ulaşacak güçlü bir Türkiye'nin, uluslararası alanda da 

sözü geçen saygın bir aktör olmaması için hiçbir neden yoktur. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 

yılında Türkiye sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile - özellikle iki kutuplu dünyanın sona 

ermesi üzerine gittikçe istikrarsızlaşan bir bölgede - demokratik, insan haklarına saygılı, yaşam 

standartları yüksek, teknoloji üreten, dinamik ve eğitim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip bir 

küresel aktör olarak, hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç hem de örnek 

alınması gereken bir model olacaktır. 

 

“Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ile Türkiye'yi 

muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada 

kullanılması gereken stratejiler ile politikalar belirlenmiştir. Projenin sonuçları uzmanlar ve 

akademisyenler tarafından Ankara ve diğer illerin merkez teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine 

ve sivil toplum kuruluşlarına kısa süreli çalıştay eğitim programları olarak sunulmaktadır. 

Böylelikle belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye 

bilgilendirilmekte ve oluşturulan sinerji ile Türkiye halkına yeni bir dinamizm kazandırılmasına 

ciddi katkılarda bulunulmaktadır. “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin devletimize ve 

milletimize faydalı olmasını, insan kaynağına dayalı kalkınma modelimize önemli katkılar 

yapmasını diler saygılarımızı sunarız. 

 

Süleyman ŞENSOY 
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  TASAM Başkanı 

 
KONU 
 

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 

 

 

PROJE KOORDINATÖRÜ VE UYGULAYICI KURUM 
 

TSV2023 projesinin koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)'dır. 

Dinamik bir düşünce kuruluşu olan TASAM insanımızın ve insanlığın yararı için 

konjonktürü sürekli yakından izleyip her boyutunu derinlemesine değerlendirerek 

ulaştığı objektif bilgi ve orijinal fikirler ile medeniyet perspektifinde stratejik vizyon ve 

hayati projeler geliştiren, uygulayan ve paylaşan ‘bilimsel’ bir araştırma merkezidir. 
 
 

YER ve TARİHLER 
 

1. AŞAMA:  
                        Kongre  15-19 Eylül 2008, Hazırlık Çalıştayları (Gerçekleştirildi) 

     15-17 Ekim 2008, İstanbul, TSV 2023 Kongresi (Gerçekleştirdi) 

2.  AŞAMA UYGULAMA SÜRECİ 
    Çalıştaylar   
     81 İl Çalıştayları 
                                             Bölgesel, Lokal ve Sektörel Toplantılar 
    

3.  AŞAMA: 
2008 yılındaki Hazırlık Çalıştayları ve Kongre'nin ardından 2009-2010 
yılındaki  etkinlikler sonunda ortaya konacak Resmi Belge'de deklare edilen 
karar ve uygulamaların takibi 2023 yılına kadar tüm yurt sathına yayılan 
farklı etkinliklerle geliştirilerek sürdürülecektir. 
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AMAÇ 
 

“Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin amacı, 2023 yılında dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda 

Türkiye'nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona 

ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında geniş kapsamlı bir 

tartışma ortamı yaratmak, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye'nin güçlü 

ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmaktır. 

 

Projenin hedef kitlesi; resmi kurumlar, ekonomi çevreleri, araştırma kurumları, sivil toplum 

örgütleri, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer kesimler ve tüm 

halkımızdır. 

 

 

 

 

HEDEFLER 
 

Sürdürülen “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinde, temel amaca paralel; 2023 

dünyasına ve Türkiye'nin dünyadaki yerine bugünden projeksiyon tutarak vizyon oluşturmak, 

hedefleri saptamak, stratejiler geliştirmek ve oluşturulan politikaların uygulamasını sağlayacak 

zeminin sağlamlaştırılması konusunda öneriler sunmak öncelikli hedeftir.  

 

Proje kapsamında belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikaların, ilgili illerde 

gerçekleştirilen çalıştaylarla tüm Türk halkı tarafından benimsenmesi sağlanmakta ve Türkiye'ye 

yeni bir dinamizm kazandırılmaktadır. Yerelden genele inisiyatifin kurumsallaşması ve her 

kurumun kendi 2023 vizyonunu oluşturması da ana hedefler arasında yer almaktadır. 

 

Bu doğrultuda belirlenen şu alt hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır:  
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Uluslararası İlişkiler 
 

• 2023 yılındaki uluslararası ortam değerlendirilerek, Türk Dış Politikası'nın 2023 vizyonunu, 

amaç ve hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gereken dış politika 

stratejisi konusunda öneriler geliştirmek 

 

• Dünyada devlet yapılanmasındaki değişimler ve ulus devletlerin geleceği konularını ele almak 

 

• Türkiye'nin bir “küresel aktör ve bölgesel güç” olabilmesi için 2023 uluslararası ilişkiler ortamını 

değerlendirmek, alınması gereken tedbirler ile uygulanması gereken politikaların belirlenmesine 

katkı sağlamak 

 

• Türkiye'nin bulunduğu bölgede barış ve istikrarın oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik 

katkılarını belirlemek 

 

• “Medeniyetler Çatışması”nı önleyebilmek amacıyla, tarihsel ve kültürel derinliği ile Türkiye'nin, 

medeniyetler arası bir diyalog ve hoşgörü ortamının yaratılmasına nasıl katkıda bulunabileceği 

yönünde politikalar geliştirmek 

 

• Türkiye'nin mevcut dış politika açılımlarını, önceliklerini ve bu açılımların etkin bir biçimde 

gerçekleştirilmesi için uygulanması gereken politika esaslar hakkında öneriler belirlemek, “bu 

konuda simetrik ve asimetrik ilişkiler nasıl geliştirilebilir”, “sinerji nasıl yaratılabilir” sorularına 

yanıtlar aramak 

 

• Milli güç unsularının dış politikanın birer aracı olarak nasıl kullanılabileceği konusunda 

stratejiler belirlemek ve politikalar üretmek 

 

• Çevre ve ekolojik dengedeki değişimler, su kaynaklarının paylaşımı ve alınması gereken 

tedbirler konularında öneriler geliştirmek, gerekli politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak 
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Uluslararası Güvenlik 
 
• 2023 yılında dünya için güvenlik sorunlarının ve buna bağlı olarak yeni güvenlik anlayışlarının 

neler olabileceği konusunda öngörüler ve öneriler geliştirmek 

 

• Olası güvenlik sorunları karşısında Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte izlemesi gereken 

güvenlik stratejileri konusunda öneriler sunmak 

 

• NATO, AGSP gibi uluslararası kurumların geliştirdiği yeni güvenlik anlayışları kapsamında 

Türkiye'nin bunlara katılımı ya da uyumu konusunda teknolojik, ekonomik, hukuki ve askeri 

alanda izlemesi gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak 

 

• Türk Savunma Sanayisi’nin belirlenen güvenlik stratejilerine cevap verebilecek ölçüde 

yeteneklerinin artırılması konusunda teknolojik ve askeri alanda izlenmesi gereken yol haritası 

önerileri geliştirmek 

 

• Suç örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi için küresel önlemler alınması ve uluslararası 

terörizmle mücadelede etkinliğin artırılması yönünde çalışmalara yol açacak öneriler sunmak 

 

 

İç Siyaset 
 
• 2023 yılında dünya devletlerinin iç siyasi değerlerinin (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 

hakları vb.) nasıl gelişeceğini belirlemek, bu ortamda Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden 

gelen özelliklerini ortaya koymak, bunların dünyaya tanıtılması ve dünya sistemine kendisinin 

öncülüğünü yaptığı değerler ile nasıl katkı sağlayabileceği konusunda tartışma ortamı yaratmak 

 

• 2023 yılında, bu değerlere paralel olarak Türk devlet yapısındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin 

uygulanabilirliği konusunda öneriler geliştirmek 

 

• Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023 yılında, sahip olunan çağdaş değerlerin siyasi 
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alana yansıması hedefine ulaşacak adımların atılması ve bu değerler ışığında farklılıkların bir 

arada yaşamasını sağlayacak politikaların üretilmesine katkıda bulunmak 

 

• Uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyo-kültürel vb. alanlardaki gelişmelerin siyasi istikrar 

zeminine oturtulması ve bunun için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konusunda 

kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak 

 

• “Türkiye için parlamenter rejim dışında başkanlık veya yarı başkanlık rejimleri uygulanabilir mi” 

sorusuna yanıtlar üretecek sistem tartışmaları yapmak 

 

• Siyasi parti yapılanması, seçim sistemi, yasama ve yargı erklerinin etkinliklerinin artırılması 

konusunda yapılması gerekenlere dair öneriler geliştirmek 

 

 
Ekonomik Hedefler 
 

• 2023'te dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu saptamak 

 

• Türkiye'de hâlihazırda devam eden ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için 

alınması gereken tedbirleri ortaya koymak, “sürdürülebilir kalkınma” politikalarına işlerlik 

kazandıracak eylem planları üzerine öneriler geliştirmek 

 

• Türkiye'yi gelişmiş dünya ekonomileri seviyesine ulaştıracak hedefler doğrultusunda 

stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanacak politikaların belirlenmesi yolunda atılacak adımlara 

katkıda bulunmak 

 

• Türkiye'nin ekonomik sorunlarının temel kalemleri olan, gelir dağılımında adaletin sağlanması, 

işsizlik ve enflasyon gibi sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunmak ve Türkiye halkının yaşam 

kalitesini yükseltilmesinin önündeki engelleri kaldıracak tedbirlerin ne olması gerektiği 

konusunda fikirler geliştirmek 
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Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları 
 
• Dünyada hızla gelişen teknolojinin 2023 yılında ulaşacağı nokta göz önüne alınarak, 

Türkiye'nin de bu ilerlemeyi yakalaması ve teknoloji üretimini gerçekleştireceği altyapının 

hazırlanması konusunda öneriler geliştirmek 

 

• Teknoloji üretiminin nasıl artırılacağı ve Türkiye'nin bu alanda tercih edilen bir ülke olmasının 

nasıl sağlanacağı konularına açılım kazandırmak 

 

• Yeni güvenlik anlayışlarına bağlı olarak, Türk Savunma Sanayisi’nin geliştirilmesi yönünde 

yapılması gereken teknolojik atılımların saptanmasına yardımcı olmak 

 

• 2023'te dünyadaki enerji potansiyelinin değerlendirilerek, bu konuda dışa bağımlılığın 

azaltılması için kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir Türkiye'nin neler yapması 

gerektiği yönünde fikirler sunmak VİZYONU 2023 PROJESİ 

7 
• Kullanılan teknolojilerin çevreye verdiği zararın en alt düzeye indirilmesi için uluslararası 

yükümlülükler kapsamında ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek 

 

• Türkiye'de bilişim teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılması yönünde gerekenleri saptamak 

 

• Nanoteknoloji, niyoteknoloji ve gen teknolojileri gibi alanlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 

bu alanlarda çalışacak nitelikli kadroların oluşturulması için yapılması gerekenleri belirlemek. 

 
 
Sosyo-Kültürel Politikalar 
 
• 2023'te 8 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu içinde 92 milyona ulaşacağı tahmin edilen 

Türkiye'nin nüfus potansiyelinin niteliği ve verimliliğini artıracak politikaların belirlenmesine 

katkıda bulunmak 
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• Eğitim sistemlerinin, yetenekleri değerlendirebilecek ve yaratıcılığı geliştirecek yönde 

düzenlenmesi konusunda öneriler geliştirmek 

 

• İnsan kaynakları ve ar-ge faaliyetleri konusunda belirlenen vizyona ulaşılması için saptanan 

hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak 

 

• Türkiye'nin tarihinden gelen kültürel zenginliğinin korunmasıyla, kültürler arası bir köprü 

konumunu sürdürmesi için uygulanması gereken politikalar konusunda fikirler geliştirmek ve 

Türk kültürünü çağın ötesine taşıyacak adımların atılmasına katkıda bulunmak 

 

• Türkiye’nin Türk ve İslam dünyasına yönelik vizyon ve politikalarını değerlendirmek ve gereken 

stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak 

 
 
 
 

GEREKÇE 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Atatürk'ün belirttiği “Muasır 

medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefi, gerek uluslararası ilişkiler ve dış politika, gerekse 

siyaset, ekonomi, sosyo-kültür ve teknoloji alanlarında gelişmeyi zorunlu kılmaktadır.  

 

Türkiye'nin 2023 yılında bu alanlarda arzulanan gelişmeyi gösterebilmesi; küresel ölçekte 

gelişim dinamiklerinin dikkate alınması ile bugünden bir vizyon geliştirilmesini, bu vizyon 

doğrultusunda ulaşılmak istenen hedefler ile hedeflere ulaşmayı sağlayacak strateji ve 

politikaların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.  

 

Amaçlanan noktaya ulaşmak, kuşkusuz ki var olan sorunlara odaklanmakla değil, vizyona ve 

hedefe odaklanan stratejilerin uygulanması ile mümkün olabilecektir. 
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Hızla gelişen dünyada güçlü bir aktör olarak yer almak ve bu konumu korumak çok kolay 

görünmese de, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde, geniş perspektifli bir vizyonla Türkiye, 

hem sahip olduğu değerler itibariye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış bir devlet 

hem de jeopolitik konumu itibariyle istikrarsız bir bölgede adeta bir demokrasi ve barış adası 

olarak dünya sahnesindeki yerini alacaktır. TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 POJESİ 

8 
Hedeflere ulaşmak için izlenen stratejilerin işlerlik kazanmasında siyasi istikrar olmazsa olmaz 

bir koşuldur. Bunun sağlanabilmesi için devletin her kademesinde kurumsallaşmanın ileri 

düzeye ulaşması ve belirlenen politikalar ve yasaların titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

 

Küreselleşmenin bugün artık tüm ulusları etkilediği bir gerçektir. 2023 yılında ekonomik anlamda 

güçlü bir Türkiye, hem küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenecek 

hem de gelişmiş ekonomiler seviyesine ulaşabilecektir. Bu nedenle gerek yurt içinde belirli bir 

refah seviyesine ulaşılması, gerekse dünya ölçeğinde bir ekonomik düzey tutturulması için, 

hedefleri bugünden saptanmış ekonomi politikalarına ihtiyaç vardır.  

 

Kurumsallaşma, nitelikli insan ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin 

insan kaynaklarını potansiyelini - özellikle de genç nüfusunu - iyi kullanacak stratejilerin 

geliştirilmesi, beyin göçünü önleyecek bir eğitim sisteminin yapılandırılması, gelişme ve büyüme 

için vazgeçilmez unsurlardır. 

 

Günümüzde artık teknolojiyi kullanmak gelişme için yeterli olmamaktadır. Bugün önemli olan 

teknolojiyi üretmektir. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaların başlangıcı çok eskilere 

gitmemektedir. Bu nedenle önümüzdeki on dört yıllık süreçte, ar-ge faaliyetlerine gerekli ve 

yeterli kaynak ayrılması, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu alanda 

uzmanlaşmış kadroların yetiştirilmesi gerekmektedir. 

 

Belirlenen hedeflere ulaşmada atılım yapan güçlü bir Türkiye'nin, uluslararası alanda da sözü 

geçen, saygın bir aktör olmaması için bir neden yoktur. 
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KATILIM 
 

Türkiye'nin 2023 stratejik vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlayan TSV2023 Kongresi ve 

takip eden 81 İl Çalıştayları dâhilinde çok geniş kapsamlı bir katılımcı grubu oluşturulmuştur.  

 

Bakanlar, 

Sivil ve Askeri Üst Düzey Bürokrasi, 

Siyasi Parti Temsilcileri, 

Uluslararası İlişkiler Uzmanları, 

Siyaset Bilimciler, 

Ekonomi uzmanları, 

Sosyolog ve Kültür Bilimciler, 

Ekonomik ve Ticari Meslek Kuruluşları, 

Özel Sektör  

Sivil Toplum Kuruluşları’nın Temsilcileri, 

Teknoloji Alanında Çalışma Yapan Kuruluşların Temsilcileri, 

Yazılı ve Görsel Basın Mensupları, 

Eğitimciler ve Öğrencilerin  

       katılımıyla geniş perspektifli bir tartışma ortamı sağlanmıştır. 

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ 
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YÖNTEM 
 

Türkiye'nin 2023 yılındaki stratejik vizyonunun saptanması, kuşkusuz ki uluslararası ortamın 

çeşitli alanlarda detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmiştir. Bu nedenle kongrenin 1. günü, 

2023 yılında uluslararası ortam, yeni güvenlik anlayışları, ulus devletlerin geleceği, küresel 

ekonomik dinamikler, teknolojik ilerlemeler ve sosyo-kültürel politikaların geleceği, çevre ve 

ekolojik dengedeki değişimler, su kaynaklarının paylaşımı ve alınması gereken tedbirler 

konusunda gerçekleştirilen 20 dakikalık konuşmalara ayrılmıştır. 
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Kongrenin 2. günü, Türkiye'nin 2023 yılında öngörülen dünya sistemi içindeki yeri, sahip 

olunması gereken vizyon ve hedeflere ulaşmak için belirlenecek strateji ve politikaların 

oluşmasına katkı sağlayan konularda gerçekleştirilen 20 dakikalık konuşmalara ayrılmıştır. 

 

3. gün ise raporlama ve sonuç bildirgelerinin hazırlanmasına ayrılmıştır. 

 

Bu doğrultuda belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda 81 İl Çalıştayları ile 

Türk halkına yeni bir dinamizm kazandırılmaktadır. 

 

 

 

BASIN- YAYIN 
 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere, gazete ve televizyonların muhabirleri, haber 

müdürleri ile konu ile ilgili köşe yazarları davet edilmekte, organizasyonların medyada yer 

alması için tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.  

 

Ayrıca projenin taslak belgesi yayımlanmıştır ve çalıştaylarda ortaya konan görüş ve öneriler 

projenin resmi internet sitesi www.tsv2023.org’a eklenerek paylaşılmakta, sanal forum 

ortamında ziyaretçilerin yorum ve katkılarına da imkân sunulmaktadır. 

TÜRKİYE 
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EK-A  ÖRNEKLEMELER  
 

HAZIRLIK TOPLANTILARI BAŞLIKLARI 
 
Türkiye'nin 2023 Vizyonu, Hedefler, Stratejiler ve Politikalar 

 

* 2023'te Uluslararası Sistemde Türkiye'nin Yeri ve Dış Politika Açılımları 

 

*Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde Türkiye'nin Değişen Güvenlik Politikası  

  ve Komşu Ülkelerle İlişkileri 

 

* Dünyadaki Siyasal Yapılanmalara Uygun Olarak  

  Türk Siyasal Sisteminin Yeniden Yapılandırılması 

 

* Türkiye'de Kalkınmanın Temel Dinamikleri ve Küresel Ekonomilerle Entegrasyon 

 

* Türkiye'de Teknolojik İlerleme, Teknoloji ve Bilim Üretimi 

 
* Sürdürülebilir Kalkınma için Uygulanması Gereken Enerji Politikaları 

 

* Çevre Ekolojik Dengedeki Değişimlerin Türkiye’ye Etkileri,  

  Su Paylaşımı ve Alınması Gereken Tedbirler 

 

* Türkiye'nin Genç Nüfus Potansiyeli, İnsan Kaynakları Stratejileri  

  ve Eğitim Sisteminin Geleceği 

 
* Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak Değerler 

 
* Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası 

 

* Türkiye’nin İslam Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası 
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KONGRE PROGRAMI 
 
1. GÜN 
 
10.00-11.00  Açış Konuşmaları 
 
11.00-17.00  2023'te Dünya'daki Gelişmeler 

11.00-11.20  2023'lerin Dış Politika Ortamı ve Dış Politika Uygulamaları 

11.20-11.40  2023'lerde Değişen Güvenlik Ortamı ve Yeni Güvenlik Anlayışları 

 

11.40-12.00  Çay-Kahve arası 
 

12.00-12.20  Dünyada Devlet Yapılanmasındaki Değişimler ve Ulus Devletlerin Geleceği 

12.20-12.40  Küresel Ekonomik Dinamikler ve Yeni Ekonomik Güçler 

12.40-13.00  2023’te Dünyadaki Enerji Talebi ve Buna Bağlı Politikalar 

13.00-13.20  2023'te Teknolojik Gelişmeler ve Dünya Ekonomisine Etkileri 

 
13.20-15.00  Yemek Arası 
 

15.00-15.20  Çevre ve Ekolojik Dengedeki Değişimler, Su Kaynaklarının Paylaşımı ve 

Alınması Gereken Tedbirler 

15.20-15.40  Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Uygulanan Sosyal 

Politikalar 

 
15.40-16.00  Çay-Kahve Arası 
 

16.00-16.20  2023'lerde Dünyadaki Değerler Sistemi ve Kültürlerarası Etkileşim 

 
16.20-17.00  Soru-Cevap 
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2. GÜN 
 
09.30-09.50  2023'te Uluslararası Sistemde Türkiye'nin yeri ve Dış Politika Açılımları 

09.50-10.10  Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde Türkiye'nin Değişen Güvenlik Politikası 

10.10-10.30  Dünyadaki Siyasal Yapılanmalara Uygun Olarak Türk Siyasal Sisteminin 

Yeniden Yapılandırılması 

 
10.30-11.00  Çay-Kahve Arası 
 

11.00-11.20  Türkiye'de Kalkınmanın Temel Dinamikleri ve Küresel Ekonomilerle Entegrasyon 

11.20-11.40  Türkiye'de Teknolojik İlerleme, Teknoloji ve Bilim Üretimi 

11.40-.12.00 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uygulanması Gereken Enerji Politikaları 

12.00-12.20  Türkiye'nin Genç Nüfus Potansiyeli, İnsan Kaynakları Stratejileri ve Eğitim 

Sisteminin Geleceği 

 
12.20-14.00  Öğle Yemeği 
 

14.00-14.20  Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak Değerler 

14.20-14.40  Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası 

 
14.40-15.00  Çay-Kahve Arası 
 

15.00-15.20  Türkiye’nin İslam Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası 

15.20-15.40  Çevre ve Ekolojik Dengedeki Değişimlerin Türkiye’ye Etkileri, Su Paylaşımı 

ve Alınması Gereken Tedbirler 

15.40-16.30  Soru-Cevap 

 
 
3. GÜN 
 
Sonuç ve Değerlendirme: Raporlama ve Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması 
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EK-B    
 

81 İL ÇALIŞTAYLARI PROGRAM AKIŞI 
  

Açış Konuşmaları 

 

Oturum Başkanı ve Bildiri Sunacakların Takdimi 

 

Uluslararası İlişkiler  
Soru-Cevap 

 
(Çay-Kahve Molası) 

 

Uluslararası Güvenlik  

Soru-Cevap 
 
İç Siyaset  
Soru-Cevap 

 

(Yemek Molası) 

 

Ekonomi 
Soru-Cevap 

 
Kültür 
Soru-Cevap 

 
Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Soru-Cevap 
 
Sonuç ve Değerlendirme STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ 


