VİZYON BELGESİ
GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 2013
“Hedef 2023: Lider Ülke Genç Türkiye”
( 17 - 18 - 19 Mayıs 2013, İstanbul )
Gençlerimiz ülkemiz için her zaman en değerli insan kaynağı olmuştur. Çağımızda insan kaynaklarının
niteliği küresel rekabetin de odak noktası haline gelmiştir. Türkiye genç ve dinamik nüfus gücünü,
kalkınmada itici bir güce dönüştürmek mecburiyetindedir. Türkiye’nin önündeki “zihinsel eşik” insan
kaynağının niteliğini değiştirme zorunluluğudur. Bu misyonun başarılması ile teknoloji refah ve
medeniyet üreten bir Türkiye ortaya çıkacaktır. “Genç Türkiye Zirvesi” bu bağlamda Cumhuriyet
tarihinin en dinamik gençlik projelerinden birisi olarak ortaya konmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek,
“muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak”; ideali belli bir vizyon oluşturulmasını, bu hedeflere
ulaştıracak stratejiler belirlenmesini ve politikalar uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bugünün
gençlerinin yarının yönetici ve uygulayıcıları olacağı göz önüne alındığında, 2023 hedeflerine ulaşan
güçlü bir Türkiye'nin, uluslararası alanda da çok daha etkin, saygın bir aktör ve bölgesinde lider ülke
olmaması için bir neden yoktur.
Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel alanda belirlenecek
olan hedeflere ulaşılması ancak, var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin,
gençliğimiz başta olmak üzere tüm halkımızca sahiplenilmesi, tüm kurumlar tarafından eşgüdüm
sağlanarak uygulanması ve bu sinerjinin toplumsal bütünleşmeyi ideal noktaya taşıması ile mümkün
olabilecektir.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında, sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasla Türkiye, özellikle iki
kutuplu dünyanın sona ermesiyle 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 ilham kaynağı olacaktır.

Türkiye, ekonomik büyüme düzeyi ile paralel giden bir insani kalkınma düzeyine ulaşmak zorundadır.
Ekonomik büyümenin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması ve bireylerin yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ancak genç nüfusun da toplumsal, ekonomik ve politik konulara müdahil olması ve
katkıda bulunması ile mümkün olacaktır.
Genç Türkiye Zirvesi 2013 yılında start alarak “Hedef 2023 Lider Ülke Genç Türkiye” vizyonu ile
ülkemizi zirveye taşıyacak Türkiye Gençliğinin bir araya geleceği, “İnsan Kaynağı, Ekonomi ve Değer
Üretimi 2023”, “Türk Dış Politikası ve Kapasite İnşası 2023”, “Enerji ve Nükleer Teknoloji 2023 ”,
“Bilim, Sanayi ve İleri teknoloji 2023”,

“Savunma, Uzay Sanayi ve Bilişim 2023”

gibi konu

başlıklarında ortak akıl oluşturacak bir organizasyon olacaktır.
2013 yılından itibaren, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına kadar her yıl Mayıs ayı
içinde gerçekleşecek olan Genç Türkiye Zirvesi; geleceği için İstanbul’da bir araya gelecek ve ülke
yönetim sisteminin her kademesinde söz sahibi olacak, geleceğin sahibi gençler için gerçekleştirilen
bir gençlik hareketi olacaktır.
Ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmanın ve çözüm üretmeye çalışmanın ülke
kalkınmasına katkıda bulunacağına gönülden inanan Yıldız Teknik Üniversitesi, evrensel değerlere
bağlılığı, uluslararası standartlarda bilgi üretimi, gelişime ve değişime ayak uydurması, özgün
araştırma ortamı, kaliteli eğitimi, dinamik kadrosu ile güçlü bir gelecek vizyonu için hazırlanmaktadır.
Sorumluluk sahibi bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olarak küresel ölçekte bir kurgu ile sürdürdüğü
dış politika da entelektüel kapasite inşası çalışmaları yanında ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere
T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde başlattığı “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi ile 5 yıldır
önemli mesafeler kat eden TASAM ise yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,
Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli iş birliği süreçleri geliştirerek,
Türkiye çapında toplumun her katmanında bir “gelecek vizyonu” tartışması başlatmıştır.
Cumhuriyetimizin 100. yılında stratejik hedeﬂerine ulaşacak bir “Lider Ülke Türkiye” vizyonu için,
olanca gücüyle çalışan, tarihten aldığı güç ve bugünün dinamizmi ile geleceğe yön veren, yöneten,
lider ülke özlemini yaşayan Türkiye Gençliğinin ve dost kardeş ülkelerin temsilcilerini buluşturacak bir
platform niteliğindeki “Genç Türkiye Zirvesi” projesi bu iki bilimsel kurumun birikimi ve iş birliği ile
hayata geçirilecektir.
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