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TAKDİM 
 

On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir. 

TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 9 yıl önce başlayan Türkiye’nin Stratejik 

Vizyonu 2023 Projesi’nin yeni aşaması “Türkiye 2053” Projesi’nin, “Güç ve Adalet” ana teması ile 

Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası temel başlıkları altındaki 

etkinlikler TASAM tarafından 2016 yılından itibaren Türkiye çapında planlanmıştır. Ülkemizi, 

İstanbul’un fethinin 600. yıldönümünün kutlanacağı 2053 yılı ideallerine taşıyacak vizyon, 

hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar tartışmaya 

açılacaktır. Etkinliklerin hedefi; kurumların ve halkın katılımı ile ülke sathında uygulamaya 

yansıyacak bir “gelecek vizyonu” tartışması başlatmak, yerel ve kurumsal inisiyatifleri harekete 

teşvik etmek ve ülkenin “insan kaynağına dayalı kalkınma modeli” gelişimine katkı sağlamaktır. 
 

Ülkemizin öne çıkan iddialı kurum ve markaları; Etkinliklere Sponsor olarak Türkiye 2053 

sürecinde gerçekleştirilecek ilgili tüm etkinlik ve çıktılarda temsil hakkına sahip olmanın yanı sıra 

etkin inisiyatif ve prestij sağlama imkanına kavuşacaktır. Sponsorluk unvanı ile sağlayacakları 

katkı oranında önemli prestij, hak ve imkânlar kazanacak kurumlar ve markalar; etkinliklere 

paralel gerçekleşen ilgili tüm çalışmaların hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerinde en önde yer 

alacaktır. Her mecra ve ortamdaki profesyonel tanıtım ve hakla ilişkiler çalışmaları dâhilinde 

ilgili medya toplantıları, bültenler, ilanlar, radyo/tv programları, siteler, açık hava mecraları, 

yayınlar, raporlar, broşürler, afişler, davetiyeler, promosyon malzemeleri, bannerler, sunular, 

slaytlar vb. tüm sözel - görsel - işitsel - yazılı - basılı - elektronik iletişim ortamlarında sponsor 

olan tüm kurumlar; isim/marka/logoları ile temsil edilecektir. Medyanın yakinen takip edeceği, 

kamu ve sektör otoritelerinin, uzmanların, teorisyenlerin, duayenlerin katılacağı, 

bölge/sektör/pazar hakkında stratejik değerlendirmelerin yapılacağı, üst düzey potansiyel 

müşteri/partner/paydaş katılımcıların bir araya geleceği etkinlikler için sunulan sponsorluk 

avantajları sayesinde “ufuk açıcı” tanıtma/tanışma/paylaşma imkânları sağlanacaktır.  
 

Resmî, Özel ve Sivil platformda en üst düzey kurumların temsili ile gerçekleştirilecek ve kurumsal 

misyonunuza direkt hizmet edecek Türkiye 2053 Etkinlikleri’ne sponsorluk planlarınızda 

öncelik/yer vermeniz şükranla karşılanacaktır. Öngörülen işbirliğinin, kurumunuzun ve 

Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit edeceğine olan güçlü inancımızla konuyu 

yakın ilgi ve yüksek bilgilerinize arz ederiz. 
 

TASAM Ailesi 
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TÜRKİYE 2053 “Güç ve Adalet” 

ETKİNLİKLERİ 
 

Türkiye 2053 Etkinlikleri, 2016 yılından itibaren Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler 

ve Değerler İnşası alanlarında koordineli şekilde gerçekleşecektir. Seçkin devlet adamları, 

siyasetçiler, bürokratlar, diplomatlar, bilim insanları, uzmanlar, sanatçılar, iş adamları, STK, 

medya ve sektör yöneticileri ile temsilcilerinden seçkin kitlelerin, öncü ve nezih şahsiyetlerin 

katılacağı Etkinlikler farklı formatlarda uluslararası standartlarda düzenlenecek, Türkiye 2053 

için etkili tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları sürdürülecektir.  
 

Etkinlikler aşağıdaki üç temel ana başlığın sürekli güncellenmesi ile sürdürülecek ve temel 
farklılık nicelik hedeflemelerinden çok nitelik hedefleri üzerinde yürünmesi olacaktır. Bu 
bağlamda; 
 

MAKRO ÇERÇEVE; Proje, öncelikle makro temelde “Yeni Devlet Doğası”, “Uluslararası İlişkiler”, 

“Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim, Bilim, Teknoloji ” ve “Kültür” olmak 

üzere 7 ana tema üzerine inşa edilmiştir.  

 

STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER; Makro çerçeveyi müteakiben Türkiye’yi makro öngörülere 

taşıyabilecek öncelikli on stratejik lokomotif sektör üzerinde çalışılacaktır. Ülke olarak makro 

öngörüler üretmedeki girişimci ruhumuzun pratikte kurumsallaşmasına, derinleşmesine stratejik 

katkı yapacak sektör çalışmaları, katılımcı bir süreç inşası olarak ilgili tüm otoritelerle birlikte 

yürütülecektir. Sektörler şu başlıklar altında öngörülmüştür:  

 

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 

 

DEĞERLER İNŞASI; Proje’de son bölüm olarak Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu “Referans 

Değerler, Kurumlar ve Kişiler” ana başlığı ile “Değerler İnşası” çalışmaları planlanmıştır. Türkiye 

merkezli medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak, Türkiye ile 

dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifine stratejik katkı sağlanması 

öngörülmüştür.  
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TÜRKİYE 2053 
ETKİNLİKLERİ 
 

Yöntem 

Tümevarım, katılımcılık ve uzmanlaşma 
 

Hazırlık Çalıştayları  
 

Türkiye 2053 Akil Kişiler Kurulu Toplantıları/Çalışmaları  
 

Kurumsal Sektörel Bölgesel Ulusal 2053 Vizyonu Uygulama Projeleri  
 

Çok Taraflı ve Çok Boyutlu Çalışmalar/Çalıştaylar  
 

Marka Şehir Çalışmaları/Çalıştayları  
 

Marka Şehirler 2053’e Hazırlanıyor “81 İl Uygulama Projeleri” 

 

Marka Şehir Konsept Belgeleri/Raporları  
 

Türkiye 2053 | Uluslararası Kongreler/Forumlar  
 

Marka Şirket/Üretim Modeli Çalışmaları/Toplantıları  
 

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları  
 

Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması  
 

TV Programları  

 

Medya Konferansları  
 

Diğer Akademik Çalışmalar (Stratejik Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar ile Türkiye 

2053 Ana Belgesi ve alt temaların belgelerinin Yayımlanması)  
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SPONSORLUKLAR 
 

 

 

Sponsorluk Sözleşmeleri Etkinliklerin takvimini kapsamakta ve tercih edilen sponsorluk unvanı 

için belirlenen katkı bedelinin ödemesi mutabakatı müteakiben gerçekleşmektedir. 
 

 

 

SPONSORLUK UNVANLARI  -  BEDELLERİ 

ANA SPONSORLUK      99.000 TL / YIL 

RESMÎ SPONSORLUK  79.000 TL / YIL 

ALTIN SPONSORLUK    69.000 TL / YIL 

GÜMÜŞ SPONSORLUK   49.000 TL / YIL 

BRONZ SPONSORLUK   29.000 TL / YIL 
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SPONSORLUKLAR 

 

ANA SPONSORLUK 
 

Ana Sponsor Kurum’a Etkinlikler Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1. Türkiye 2053 Ana Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Türkiye 

2053 Ana Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2. Türkiye 2053 resmî sitesinde (turkiye2053.org) ve TASAM portalındaki (tasam.org) Türkiye 

2053 alanında, kendi sitesine bağlantı sağlayan logosu Türkiye 2053 Sponsorları altında 1. sırada 

yer alır. 
 

3. Türkiye 2053 Etkinlikleri odaklı hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerdeki elektronik ve/veya 

basılı afiş, davetiye, klasör vb. görsel içerikli tüm iletişim çalışmalarında Türkiye 2053 

Sponsorları ifadesi altında “Ana Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

4. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birine katılacak temsilcileri için ilgili 

Kongre/Forum süresince beş kişilik ücretsiz katılım ve konaklama sağlanır. İlgili etkinlik 

başlangıcında teşekkür plaketi ve 5 dakikayı aşmayan açılış konuşması hakkı verilir.  
 

5. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birinin alanında seçeceği 4 noktada çift personelli 

stant açıp tanıtımını yapabilir ve yine seçeceği 4 farklı proje etkinliği içinde 5 dakikayı aşmayan 

tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6. İlgili Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları ve Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir 

ve görüş beyan edebilir. 
 

7. Siyasi veya sektörel gelecek vizyonu yaklaşımlarını ilgili bir Çalıştay’da veya Toplantı’da iki 

temsilcisi ile ifade edip öne çıkarması sağlanır.  
 

8. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarının program kitapçığında; “Ana Sponsor” olarak logosu ve 

kurumsal tanıtımına tam sayfa ayrılır. 
 

9. Türkiye 2053 Etkinlikleri salonları içinde ve girişinde büyük boy bayrakları ilgili etkinlik 

süresince yer alır. 
 

10. Türkiye 2053 Etkinlikleri’nde dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri 

ve broşürleri yer alabilir, katılımcılara verilecek yaka kartlarında logosu bulunur ve medya 

bültenlerinde Türkiye 2053 Ana Sponsoru olarak ismi geçer.  
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RESMÎ SPONSORLUK 
 

Resmî Sponsor Kurum’a Etkinlikler Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1. Türkiye 2053 Resmî Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Türkiye 

2053 Resmî Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2. Türkiye 2053 resmî sitesinde (turkiye2053.org) ve TASAM portalındaki (tasam.org) Türkiye 

2053 alanında kendi sitesine bağlantı sağlayan logosu Türkiye 2053 Sponsorları altında 2. sırada 

yer alır. 
 

3. Türkiye 2053 Etkinlikleri odaklı hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerdeki elektronik ve/veya 

basılı afiş, davetiye, klasör vb. görsel içerikli tüm iletişim çalışmalarında Türkiye 2053 

Sponsorları ifadesi altında “Resmî Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

4. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birine katılacak temsilcileri için ilgili 

Kongre/Forum süresince dört kişilik ücretsiz katılım ve konaklama sağlanır. İlgili etkinlik 

başlangıcında teşekkür plaketi ve toplantı oturumlarından birinde 20 dakikayı aşmayan 

konuşma hakkı verilir. 
 

5. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birinin alanında seçeceği 3 noktada çift personelli 

stant açıp tanıtımını yapabilir ve yine seçeceği 3 farklı proje etkinliği içinde 4 dakikayı aşmayan 

tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6. İlgili Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları ve Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir 

ve görüş beyan edebilir. 
 

7. Siyasi veya sektörel gelecek vizyonu yaklaşımlarını ilgili bir Çalıştay’da veya Toplantı’da bir 

temsilcisi ile ifade edip öne çıkarması sağlanır.  
 

8. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarının program kitapçığında; “Resmî Sponsor” olarak logosu ve 

kurumsal tanıtımına yarım sayfa ayrılır. 
 

9. Türkiye 2053 Etkinlikleri salonları içinde ve girişinde orta boy bayrakları ilgili etkinlik süresince 

yer alır. 
 

10. Türkiye 2053 Etkinlikleri’nde dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri 

ve broşürleri yer alabilir, katılımcılara verilecek yaka kartlarında logosu bulunur ve medya 

bültenlerinde ilgili “Türkiye 2053 Resmî Sponsoru” olarak ismi geçer.  
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ALTIN SPONSORLUK 
 

Altın Sponsor Kurum’a Etkinlikler Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1. Türkiye 2053 Altın Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Türkiye 

2053 Altın Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2. Türkiye 2053 resmî sitesinde (turkiye2053.org) ve TASAM portalındaki (tasam.org) Türkiye 

2053 alanında kendi sitesine bağlantı sağlayan logosu Türkiye 2053 Sponsorları altında 3. sırada 

yer alır. 
 

3. Türkiye 2053 Etkinlikleri odaklı hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerdeki elektronik ve/veya 

basılı afiş, davetiye, klasör vb. görsel içerikli tüm iletişim çalışmalarında Türkiye 2053 

Sponsorları ifadesi altında “Altın Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

4. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birine katılacak temsilcileri için ilgili 

Kongre/Forum süresince üç kişilik ücretsiz katılım ve konaklama sağlanır. İlgili etkinlik 

başlangıcında teşekkür plaketi verilir. 
 

5. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birinin alanında seçeceği 2 noktada çift personelli 

stant açıp tanıtımını yapabilir ve yine seçeceği 2 farklı proje etkinliği içinde 3 dakikayı aşmayan 

tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6. İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

7. Siyasi veya sektörel gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili bir Çalıştay’da veya Toplantı’da ifade 

edilip öne çıkması sağlanır.  
 

8. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarının program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan 

“Altın Sponsor”, “Gümüş Sponsor” ve “Bronz Sponsor” logoları, sloganları ve internet adresleri 

için ayrılır. 
 

9. Türkiye 2053 Etkinlikleri salonları içinde ve girişinde küçük boy bayrakları ilgili etkinlik 

süresince yer alır. 
 

10. Türkiye 2053 Etkinlikleri’nde dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri 

ve broşürleri yer alabilir ve medya bültenlerinde ilgili “Türkiye 2053 Altın Sponsoru” olarak ismi 

geçer.  
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GÜMÜŞ SPONSORLUK 
 

Gümüş Sponsor Kurum’a Etkinlikler Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1. Türkiye 2053 Gümüş Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Türkiye 

2053 Gümüş Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2. Türkiye 2053 resmî sitesinde (turkiye2053.org) ve TASAM portalındaki (tasam.org) Türkiye 

2053 alanında kendi sitesine bağlantı sağlayan logosu Türkiye 2053 Sponsorları altında 4. sırada 

yer alır. 
 

3. Türkiye 2053 Etkinlikleri odaklı hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerdeki elektronik ve/veya 

basılı afiş, davetiye, klasör vb. görsel içerikli tüm iletişim çalışmalarında Türkiye 2053 

Sponsorları ifadesi altında ‘Gümüş Sponsor’ olarak logosu yer alır.   
 

4. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birine katılacak temsilcileri için ilgili 

Kongre/Forum süresince üç kişilik ücretsiz katılım sağlanır. İlgili etkinlik başlangıcında teşekkür 

plaketi verilir. 
 

5. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birinin alanında seçeceği 2 noktada tek personelli 

stant açıp tanıtımını yapabilir ve yine seçeceği 2 farklı proje etkinliği içinde 2 dakikayı aşmayan 

tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6. İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

7. Siyasi veya sektörel gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili bir Çalıştay’da veya Toplantı’da ifade 

edilip öne çıkması sağlanır.  
 

8. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarının program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan 

‘Gümüş Sponsor’, ‘Altın Sponsor’ ve ‘Bronz Sponsor’ logoları, sloganları ve internet adresleri 

için ayrılır. 
 

9. Türkiye 2053 Etkinlikleri salonları içinde ve girişinde küçük boy bayrakları ilgili etkinlik 

süresince yer alır. 
 

10. Türkiye 2053 Etkinlikleri’nde dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri 

veya broşürleri yer alabilir ve medya bültenlerinde ilgili “Türkiye 2053 Gümüş Sponsoru” olarak 

ismi geçer.  
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BRONZ SPONSORLUK 
 

Bronz Sponsor Kurum’a Etkinlikler Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1. Türkiye 2053 Bronz Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Türkiye 

2053 Bronz Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2. Türkiye 2053 resmî sitesinde (turkiye2053.org) ve TASAM portalındaki (tasam.org) Türkiye 

2053 alanında kendi sitesine bağlantı sağlayan logosu Türkiye 2053 Sponsorları altında 5. sırada 

yer alır. 
 

3. Türkiye 2053 Etkinlikleri odaklı hazırlık, uygulama ve ardıl süreçlerdeki elektronik ve/veya 

basılı afiş, davetiye, klasör vb. görsel içerikli tüm iletişim çalışmalarında Türkiye 2053 

Sponsorları ifadesi altında ‘Bronz Sponsor’ olarak logosu yer alır.   
 

4. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birine katılacak temsilcileri için ilgili 

Kongre/Forum süresince iki kişilik ücretsiz katılım sağlanır. İlgili etkinlik başlangıcında teşekkür 

plaketi verilir. 
 

5. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarından her birinin alanında seçeceği iki noktada tek 

personelli stant açıp tanıtımını yapabilir ve yine seçeceği 2 farklı proje etkinliği içinde 1 dakikayı 

aşmayan tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6. İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

7. Siyasi veya sektörel gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili bir Çalıştay’da veya Toplantı’da ifade 

edilip öne çıkması sağlanır.  
 

8. Türkiye 2053 Kongre ve Forumlarının program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan 

‘Bronz Sponsor’, ‘Altın Sponsor’ ve ‘Gümüş Sponsor’ logoları, sloganları ve internet adresleri 

için ayrılır. 
 

9. Türkiye 2053 Etkinlikleri salonları içinde ve girişinde küçük boy bayrakları ilgili etkinlik 

süresince yer alır. 
 

10. Türkiye 2053 Etkinlikleri’nde medya bültenlerinde ilgili “Türkiye 2053 Bronz Sponsoru” 

olarak ismi geçer.  


