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“Değerler İnşası” 4. Çalıştayı 
 

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin üçüncü aşaması olan Medeniyet İnşası - Türkiye 

Vizyonu 2015 yılı çalışmalarına yapılacak 4. Çalıştayla devam edilecek. 
 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın dokuz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 

Projesi; “Makro” süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından “Değerler İnşası” kapsamındaki 

Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor. Proje kapsamında “Referans Değerler, 

Kurumlar, Kişiler” temalı Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu 4. Çalıştayı 26 Şubat 2015 Perşembe günü davetli 

medya mensupları ve akademisyenlerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek. 

 

Çalıştay Otel Barceló Eresin Topkapı’da sabah 9.30’da başlayıp tam gün icra edilecek. Toplantı’nın oturum 

başkanlığını Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, raportörlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. Muharrem Hilmi Özev yürütecek. 
 

Şensoy: “Medeniyet değerlerinin güncel yorumlarının kurumsal temsile ihtiyacı var” 
 

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi 

ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile başladığını, ilgili önemli kurumların önerileriyle içeriğinin zenginleşerek 

Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlığa ayrıldığını 

aktaran TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Proje’ye resmî internet sitesi tsv2023.org adresinden 

ulaşılabildiğini, 7 kişilik Akil Kişiler Kurulu, 41 kişilik Bilim Kurulu ve yaklaşık 300 kişiden oluşan sektör 

uzmanları ve akademisyenleri ile Proje’de akademik yetkinliğin en üst düzeyde gözetildiğini belirtti. 
 

Politik dehayı destekleyen unsurların ekonomik ve askerî güç olduğunu, politik deha olarak ortaya konulan 

fikirlerin iç ve dış kapasite inşasıyla desteklenmediğinde bir süre sonra bunların zaafa dönüşüp eldekileri de 

riske atacak bir ortam oluşturabildiğinin altını çizen Başkan Şensoy hayatın her alanında, kazanılan güç ve 

refahı yönetecek bir kurumsal alt yapıya ihtiyaç duyulduğunu, değerler inşası/ihyası olmadan da 

sürdürülebilirliğin pek mümkün gözükmediğini söyledi. 
 



 

 

Proje’de son evre olarak Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler” ana 

başlığı ile “Değerler İnşası” çalışmalarının planlandığını, bu kapsamda farklı paydaşlarla 3 Çalıştay ve 2 Hazırlık 

Toplantısı gerçekleştirip sonuçlarını rapor olarak yayınladıklarını, Mayıs 2015’de ise Proje’nin Kongre’sini icra 

edeceklerini dile getiren Başkan Şensoy; “Bu aşamada Anadolu merkezli medeniyet birikiminin tarihsel 

temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak, Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet 

perspektifine stratejik katkı sağlanması öngörülmüştür. Genetik olarak büyük düşünmeyi, büyük konuşmayı 

çok seviyoruz ama bunun altını doldurma noktasında, yani kapasitenin inşası noktasında da ciddi kurumsal 

eksikliklerimiz var. Bu yüzden değerler İnşası olmadan gelen refah ve gücün yozlaşma getireceği ön 

kabulünden hareketle, çalışmalarda Ülke’nin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve Ülke’nin bu 

yorumlarla kurumsal temsil yeteneği geliştirmesi temel odak noktası olarak kabul edilmektedir” dedi. 
 

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki kullanınız: 

www.dit.tasam.org | www.tsv2023.org 


