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“KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı” Erişime Açılıyor 
 

20 yıl önce düşünce kuruluşu olarak faaliyete geçen ve bugün uluslararası bir 
“Türkiye Markası” olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) 
“Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi” teması ile 5 yıldır üzerinde çalışılan, 
2019’dan itibaren otoritelere makro sektörel sunumları en üst düzeyde yapılan 
KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yüzüncü yılı ve yeni yüzyılının başında Şubat 2023’te erişime açıyor. 
 
Çok yönlü çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkılar sunduğu TASAM’ın 
inisiyatifinde 2018 yılından itibaren ciddi özen ve özveri ile geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE 
Stratejik Dönüşüm Programı; günümüzde zamanın ruhuna ve yeni konvansiyonele uyum için 
Devlet ve Kurumların dönüşümüne “Geleceğin Ekonomi Ekosistemi”, “Geleceğin 
Güvenlik/Savunma Ekosistemi”, “Geleceğin Diplomasi Ekosistemi”, “Geleceğin İstihbaratı ve 
Ekosistemi”, “Geleceğin Yerel Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi”, “Geleceğin Eğitimi ve 
Ekosistemi”, “Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri”, “Geleceğin Gıda Güvenliği ve Ekosistemi” ile 
“Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi” gibi temel alanlarda siyasi, 
ekonomik ve sektörel bileşenler bazında stratejik katkılar sunan bir çerçeve program. 
 
“Endüstri 4,0”, “Toplum 5,0”, “Yapay Zekâ”, “Yeni Güç ve Mülkiyet Ekosistemi”, “Ekonomik 
Güvenlik”, “Yeni Demografi ve Orta Sınıf”, “Yönetişim Güvenliğinde Yeni Konvansiyonel” olguları 
ışığında ekosistem ve kapasite geliştirmek üzere planlanan Program’ın, KIZILELMA TÜRKİYE 
başlığı altında hayata geçirilerek değişen sosyoekonomik model ve devlet doğasının doğru 
zamanlı yakalanmasına değer katması amaçlanıyor. 
 
Üstlendiği her inisiyatifi güçlü bir kurumsallaşma iradesi ile yönetip sayısız enstrümanla 
destekleyen TASAM tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, İçişleri 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi 
temel kurumlara makro ve sektörel sunumları gerçekleştirilmiş olan KIZILELMA TÜRKİYE 
Stratejik Dönüşüm Programı, “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi” teması ile geliştirildi. 
Gelinen son aşamada hem makro hem sektörel planda bütünlük sağlanan Program ve kapsamı 
hakkında detaylı bilgilere https://kizilelma.tasam.org internet adresinden erişilebilecek. 
 
Çok boyutlu çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkı sunduğu TASAM’ın inisiyatifi 
ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 14 yıl önce başlayan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve 
Türkiye 2053 Projeleri’nin eşsiz tecrübeleri ışığında geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE Programı, 
yaşamsal döngülerin hızlandığı bir dönemde proaktif ve stratejik bir işlev görüyor.  
 

https://kizilelma.tasam.org/


 

 

Program’ın öncül uygulama projeleri; BRAINS² TÜRKİYE, Biyoteknoloji, Robotik, Yapay Zekâ, 
Nanoteknoloji, Uzay ve Stratejik Hizmetler alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştirerek 
ulusal ve sektörel hedefleri destekleyen bir “kaynak” projesi iken (https://brains2tr.tasam.org), 
potansiyel vaat eden tüm kurumları/şirketleri alanlarında daha güçlü inisiyatif almaya teşvik 
eden SİVİL GLOBAL (Global Sivil Diploması İnşası) ise sivil kapasitenin tüm kanalları ile global 
ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlı ağlar (networkler) oluşturulması için çalışan bir 
program olarak başlatılmış (https://sivilglobal.tasam.org). 

 
Başkan Şensoy: “Kızılelma; Meritokrasi, Ekonomi ve Güvenlikte Devrim, Az Kaynak - Çok İnsan” 
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy şu açıklamalarda bulundu: “Küresel arenaya baktığımızda 
‘merkeziyetsiz merkez’ olarak tanımladığım uluslararası bir sistem var. Görünür, tanımlanabilir, 
hesap verebilir olmayan ve etki gücü ilk defa ulus devletleri geçen bu ‘merkezin’ dağıtık 
enstrümanları diğer tarihî ve konvansiyonel dinamiklerle birleştiğinde; iş modeli, güvenlik ve 
meritokratik altyapıda büyük bir devrime yol açıyor. Bu anlamda henüz yolun başında bile çok 
büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. En ciddi sonuçlardan biri ise ‘demografik kanser’ 
olarak tarif edebileceğim ve etik ahlaki değerlerle ilgisi olan bir insanlık krizi!” 
 
Gelinen noktada, stratejik dönüşümün başarısında “az kaynak - çok insan” modelinin bugünkü 
dünyanın temel konsepti olduğunu ifade eden Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejik 
dönüşüm için ülkelerin, uluslararası kuruluşların liderlik ve işbirliği vizyonu öne çıkıyor. İnsanlığı 
tehdit eden riskler karşısında ulusal ve uluslararası öncelikleri ve düşmanlıkları tekrar düşünmek 
gerekiyor. Bu çerçevede KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı; meritokrasinin tüm 
boyutlarıyla sağlıklı dönüşümü ile refah ve güvenliğin yükseltilmesi için hem Ülkemiz hem de 
dost, kardeş ve müttefik ülkeler ile dünyamız hesabına tarihî bir görev ve inisiyatiftir.” 
 
Şensoy, “Kızılelma” kavramını güç ve adalet, güç ve merhamet inşası olarak kabul ettiğini ve 
devlette, sanatta, siyasette, güvenlikte, diplomaside, ekonomide, sporda, hayatın her alanında 
en iyiyi aramak olarak yorumladığını belirtirken; “Dünya, geldiği noktada aslen bir ‘ahlaki devrim’ 
krizi yaşıyor. Çünkü ‘üretim, tüketim ve büyüme’ standartları itibarıyla hem insani hem çevresel 
anlamda çok büyük bir travma içindeyiz. Her ülke kendine göre bu travmadan nasibini alıyor; 
Batı Avrupa ‘başarıda başarısızlık’ sendromu olarak, Afrika’daki ve Latin Amerika’daki birçok ülke 
ise mahrumiyet ve kötü yaşam koşulları olarak bu krizi yaşıyor. Çözüm noktasında ise, hep ifade 
ettiğimiz üzere, bir ‘Kızılelma’ ihtiyacı söz konusu. Örneğin Çin’in ‘Zümrüdüanka’ ülküsü var. Tüm 
başat ülkelerin ve uluslararası sistemin de ‘kendini yenileme’ veya ‘yeniden doğma’ konseptinde 
ahlaki devrimlere, dünyanın ise ilham kaynağı olacak böyle güçlü örneklere ihtiyacı var.” dedi. 
 

Program hakkında detaylı bilgi için: https://kizilelma.tasam.org 
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