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Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM'ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü 

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

üçüncüsü 2 Temmuz 2009 tarihinde, T.C. Yargıtay Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 

 

 
 

T.C. Yargıtay Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Yargıtay Başkanlığı Daire Başkanı ve 

8. Hukuk Dairesi üyesi Akın DEMİR, Genel Sekreter Yardımcısı Haluk BEŞER,10. Hukuk Dairesi Tetkik 

Hakimi Ercan TURAN, 21. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Tülay ÇANKI, 9.Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Ahmet 

TOKER, Bilgi İşlem Merkezi Tetkik Hakimi Emrullah AYCI ve Bilgi İşlem Merkezi Tetkik Hakimi Servet YETİM 

ve diğer yetkililer katıldı. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Prof. Dr. Vural Altın, Prof. Dr. Hasan Selçuk ve 

Yard. Doç. Dr. Engin Selçuk konuşmacı olarak katıldı. 

 



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy TASAM'ın faaliyetleri hakkında 

katılımcılara kısa bir brifing verdikten sonra yaptığı konuşmada çok boyutlu bir güç sistematiğinin dünyayı 

şekillendirmeye başlaması sonucu kamu diplomasisi kurumlarının uluslararası ilişkilerde çok etkin rol 

almaya başladığını söyledi. Başkan Şensoy "Dünyada yeni gelişen uluslararası ilişkiler konseptinde 

devletlerin rolünden çok kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları örgütleri, 

sportif ve kültürel kurumlar arasındaki işbirliği, ne kadar güçlü ve etkinlik arz ediyorsa ilgili ülkeler 

arasında o kadar güçlü bir iş birliği söz konusu olmaktadır" dedi. 

 

 
 

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü "TASAM böyle bir misyonla bu sürece katkıda bulunmaktadır. Ülke olarak 

çok ciddi zihinsel eşikleri aşmamız gerekir. 300 yıla dayanan bir gerileme dönemi ile birlikte başlayan bir 

savunma refleksimiz var. I. Dünya Savaşı'ndan sonra sıfırdan bir imparatorluğun devamında kurulmuş bir 

ulus devlet var. Dolayısı ile Türkiye henüz kabuğunu kırarak bu zihinsel eşikleri aşmaya başlıyor. Süreçte 

mevcut kazanımlarımızı da kaybetmemek anlamında çok dikkat etmeliyiz. Ülke olarak bilinçli hareket 

etmemiz için öncelikle kendi zihinsel eşiklerimizi kırmamız gerekiyor. TASAM'ın bu bağlamda ülkemiz 

çıkarları için başlattığı Asya ve Afrika çalışmaları ilk zamanlarda yadırganmıştı. Soğuk savaş döneminden 



kalma bir anlayış olan bir alanla ilgileniliyorsa aynı anda başka bir alanla da ilgilenilmesi durumu zihinlere 

diğerine alternatif aradığınız düşüncesini getiriyordu. Yani bir dönem ya siyah ya da beyaz düşünmek ve 

tercih etmek durumunda idik. Ama artık günümüzde yerleşmekte olan çok boyutlu dış politika anlayışı 

içinde böyle düşünenler kaybediyorlar. Hâlbuki önceliklerinizi belirleyerek her alanla ilgilenebilirsiniz. 

2008 küresel mali kriziyle birlikte yeni alternatif alanların önemi daha iyi anlaşılmaya başlanılmıştır. 

Çünkü ülke olarak ihracat hacmimizin % 70'i Avrupa ülkelerine yönelik idi. Son dönemlerde bu oranın % 

50’ye inmesine rağmen üçte bir oranında ihracat kaybı yaşanmıştır. Alternatif alanlardaki büyüme, 

ekonominin de çıkış noktası ve bir fırsatı oldu. 

 

Şu anda Latin Amerika ve Karayipler’le ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ekim ayında büyük bir forumla bunu 

gerçekleştireceğiz. Bölge bize çok uzak bu nedenle zihinlerde oraya yönelik çalışmaların yapılması çok zor 

olarak algılansa da uçuş noktasının sivil havacılığın ve teknolojinin geldiği seviye itibariyle artık uzağı yakın 

yapmak imkansız değil. Karşımızda 4,5 trilyon dolarlık bir Pazar söz konusu. Kendi aralarında kurdukları 

birlikler bile 1 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip. Stratejik vizyon anlayışının kurumsallaşması, bir 

kültür, bir davranış biçimi haline dönüşmesi gerekmektedir. 2023 yılını ülkemiz için bir milat olarak ele 

alan TSV 2023 Projesi Türkiye'nin ve Dünyanın geleceği muhtemel yeri belirlemeye dönük fütürist bir 

çalışmadır. Hedeflere ulaşabilmek için herkesin kendi görev alanları ile ilgili çıkarımlarda bulunması 

gereklidir." 

 

 



 

Çalıştayda Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Güvenlik konularını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, İç 

Siyaset konusunu Yard. Doç. Dr. Engin Selçuk, Ekonomi konusunu Prof. Dr. Hasan Selçuk, Eğitim Bilim ve 

Teknoloji ve Kültür Konularını ise Prof. Dr. Vural Altın sundu. 

 

 

 

 

 


