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GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA VİZYONU

Batı yönelimli dış politika anlayışı çok yönlü 
bir yaklaşımla değiştirilmelidir. Türkiye’nin 
son yıllarda üstlendiği değer merkezli (ahlaki, 
insani, tarihi vb.) uluslararası politika söylemini 
destekleyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Uygulanabilir ve geleceğe odaklı bir dış politika 
için rasyonel, öngörülebilir, kurumsal, pozitif ve 
katılımcı bir karar alma süreci işletilmelidir.

Temel politik süreçleri destekler mahiyette farklı 
diplomatik kanallar (ekonomik, kültürel, sivil) 
sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır.

Türkiye, dış politika hedefini bölgesel bir 
güç olmaktan küresel bir güç olmaya 
dönüştürmelidir.

 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” uygun 
olarak oluşturulan katılımlı karar alma modeli 
amaca yönelik olarak uygulanmalı ve kurumlar 
arasında “eş güdüm” sağlanmalıdır. 

Güçlü, etkili ve bağımsız bir dış politika için 
“büyük bir strateji” oluşturulmalı ve genel 
çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

“Dünya beşten büyüktür” söylemi ile 
şekillenen “yeni bir dünya sistemi” arayışını 
destekleyecek şekilde Çin, Hindistan, Rusya, 
İran ve Brezilya gibi ülkelerle güçlü ve kalıcı 
ilişkiler tesis edilmelidir.

Dışişleri bakanlığının kurumsal yapısı ve insan 
kaynakları tüm boyutlarıyla çok boyutlu ve 
çok katmanlı bir dış politika yapım sürecine 
uygun hale getirilmelidir.

Bölgesel ve küresel çatışmalarda “sorun 
çözücü” ve “güvenilir arabulucu” rolü 
pekiştirilmeli ve “kriz yönetimi” süreçleri 
geliştirilmelidir. 

Türkiye, “yumuşak gücünü” “akıllı güce” 
dönüştürmelidir.
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Geleceğe güçlü ve emin adımlarla yürüyebilmek için geçtiğimiz yirmi yıl boyunca önemli 
kazanımlar sağlanan Türk Dış Politikasında şunlar gerçekleştirilmelidir: 



İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak, dünyanın 
nabzını ölçen aynı zamanda da yerel 

dinamiklerimizle beslenen, ilke koyucu, çözüm 
vaz eden çalışmalarımıza “Geleceğin Türkiyesi 

Raporlarını” ekledik. Türkiye’nin gelecek 
vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan Geleceğin 

Türkiyesi Projesi kapsamında ülkemiz ve dünyanın 
geleceği açısından kritik önemi haiz konularda 

hazırlanan raporlarımız şöyledir:

RAPOR YAZAR YAYIM TARİHİ

Eğitim Yusuf Alpaydın Ekim 2018

Yükseköğretim Nihat Erdoğmuş Şubat 2019

Ekonomi
Murat Taşdemir, Hüseyin Kaya,

Ethem Hakan Ergeç, Özer Selçuk
Nisan 2019

Yönetim Haluk Alkan Eylül 2019

Dış Politika
Süleyman Güder, Murat Çemrek, 

M. Hüseyin Mercan
Şubat 2020

Sosyal Politikalar M. Fatih Aysan Eylül 2020

Kültür Politikaları Belirlenecek Aralık 2020

Sivil Toplum Belirlenecek Mart 2021
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