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Türkiye 2053 Start Aldı 

 
TASAM tarafından Ülkemizde ilk kez olmak üzere 9 yıldır sürdürülen “Türkiye’nin 
Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki “Güç ve Adalet” 
ana temalı Türkiye 2053 Projesi start aldı. 
 
Sosyoloji ile doğru orantılı gelişen bu tarz projelerin dönüşüm yaratması elbette zaman alıyor. 2005-2006 

yıllarında ilgili otoritelerle sayısız sunum ve görüşme gerekmiş olsa da 2011 yılı itibariyle devlet ve 

hükümet politikası hâline dönüşen 2023 sürecinin önündeki zihinsel eşik; nicelik hedeflemeleri değil 

nitelik hedefleri üzerine yoğunlaşılması gerekliliği olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda şekillenen ve 2023, 

2033, 2043 için üç gözden geçirme öngörülen Türkiye 2053 konseptinde “Makro Çerçeve, Stratejik 

Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası” olmak üzere 3 temel başlıkta çalışmaların yürütülmesi 

öngörülüyor. 

Türkiye 2053 “Güç ve Adalet” projesi; Ülkemizi, İstanbul’un fethinin 600. yıldönümünün kutlanacağı 
2053 yılı ideallerine taşıyacak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler 
ile politikaları tartışmaya açacak. 
 
 Makro Çerçeve; “Yeni Devlet Doğası”, “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, 
“Ekonomi”, “Eğitim, Bilim, Teknoloji ” ve “Kültür” olmak üzere 7 ana tema üzerine inşa ediliyor. Sonuç 
olarak “siyasi hedeflere” ve başarılmasını sağlayacak “ekonomi politikasına” ulaşılması hedefleniyor.   
 
Stratejik Lokomotif Sektörler; Makro çerçevede belirlenen “siyasi hedefler” ve “ekonomi politikası” 
temelinde Türkiye’yi öngörülere taşıyabilecek öncelikli on stratejik lokomotif sektör ise; “Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık” “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii” “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum” “Mesleki 
Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji” “Finans, Bankacılık ve Kalkınma” “Enerji ve Nükleer Teknoloji 
“Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma” “Turizm, Çevre, Şehircilik” “Otomotiv, Lojistik, 
Ulaşım”  “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” olarak belirlenmiş durumda. Sektör çalışmalarının, katılımcı bir 
süreç inşası olarak ilgili tüm otoritelerle birlikte yürütülmesi öngörülüyor. 
 

Değerler İnşası; Siyasi, ekonomik ve sektörel hedeflerin uyumu içerisinde makro formülünü üretmiş, 
güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, 
sosyal ve kültürel dokusu “güç ve adalet” temelinde markalaşmış, insani gelişmişlikte öncü bir Ülke 
olarak tüm dünyada insanların “Ben Türkiye’de Yaşamak İstiyorum” diyebilecekleri bir hayat alanı 
inşasını hedefliyor. Bu yaklaşımlarla Değerler İnşası çalışmalarının Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu 
“Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” başlığı altında sürdürülmesi planlanıyor. 
 
Türkiye 2053 Projesi | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum | Vizyon Belgesi için Tıklayın 

http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/T53_vizyon_TR_pdf_963cb407-fbf6-45f9-9263-24ffa2dae2db.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/TGH53_vizyon_pdf_4ee06b7e-34d9-4b7d-882a-053b04d3e297.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/GSS53_vizyon_pdf_25a2b77a-a6c3-4754-964c-330b8f2c6f57.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SPS53_vizyon_pdf_0e57caba-4c2b-498b-962d-4d06ef67de92.pdf


 

 

Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Finans, Bankacılık ve Kalkınma | Vizyon Belgesi için Tıklayın  
Enerji ve Nükleer Teknoloji | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma | Vizyon Belgesi için Tıklayın  
Turizm, Çevre, Şehircilik | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Otomotiv, Lojistik, Ulaşım | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
 
Değerler İnşası | Vizyon Belgesi için Tıklayın 
Medeniyet İnşası Bağlamında Süreklilik ve Değişim |  Konsept Metin için Tıklayın 
 
Türkiye 2053 “Güç ve Adalet” projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler; kurumların ve halkın 
katılımı ile ülke sathında uygulamaya yansıyacak bir “gelecek vizyonu” tartışması başlatmayı, yerel ve 
kurumsal inisiyatifleri harekete teşvik etmeyi ve ülkenin “insan kaynağına dayalı kalkınma modeli” 
gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. 
 

 
Proje resmî internet sitesi: www.turkiye2053.org | TASAM portalı: www.tasam.org 

 

http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/MSY53_vizyon_pdf_8bb88437-7f5b-4847-ad5a-57e35b840db1.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/FBK53_vizyon_pdf_cd136e5a-73cd-4adc-9246-7a41947ab2f6.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/ENT53_vizyon_pdf_c6d1e64c-9a0c-4e07-98ed-7471185cadc7.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/KYI53_vizyon_pdf_be78a100-270f-4754-9429-c7897b4407eb.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/TCS53_vizyon_pdf_d15b34bb-672a-4cdf-a231-dc8d52319387.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/OLU53_vizyon_pdf_e43bde4c-345a-4947-ad8d-349d1e2775e4.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SSG53_vizyon_pdf_6f73108d-c271-4a6d-8b11-fbb461463ffd.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/DIT53_vizyon_TR_pdf_048fd511-25fb-4aab-b92d-aa55bb983bf8.pdf
http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/DIT53_YolHaritasi_TR_pdf_782588fd-cec6-4d4c-a39a-2f3e30461f1a.pdf
http://www.turkiye2053.org/
http://www.tasam.org/

