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Stratejik Vizyon Ödülleri Sitesi
Türkiye’de ve dost/kardeş ülkelerde stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları
ile bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve
gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla 2006 yılından beri gerçekleştirilen
TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin resmî internet sitesi yenilendi.
Birçok uluslararası ödül konseptinin kurucu organizatörü olan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi
TASAM, 19 yıldır STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak sürdürdüğü çalışmalarla bugün küresel
bir ‘Türkiye Markası’ hâline geldi. TASAM’ın çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler, program ve projelerin
bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın duayen isim ciddi katkılar sunuyor ve alınan
her inisiyatif güçlü kurumsallaşma iradesi ile yönetilirken sayısız enstrümanla destekleniyor. Bu bağlamda
bu yıl 13. kez verilecek TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri ile yine TASAM’ın uluslararası ödül etkinlikleri
kapsamında ikisi de 4. kez verilecek Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri ve İslam Dünyası İstanbul Ödülleri de
kurumsallaşmasını her yıl daha da güçlendiriyor. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri başta olmak üzere
sayısız devlet başkanı, stratejik kurum ve kişiye verilen ödüllerin saygınlığı her seviyede karşılık görmekte.
Yıl bazında bir konseptle değil yaşam boyu ömür çizgisini temel alan kriterlerle tevdi edilen TASAM
Stratejik Vizyon Ödülleri’nin ana fikri “insan kaynağına dayalı kalkınma modelimizi teşvik etmek” olarak
belirlenmiş. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyadaki saygın konumunun sürekli yükselmesi için farklı fikirleri,
uygulamaları ve bilimsel yaklaşımları ile Ülkemizin stratejik vizyonunu paylaşan ve muasır medeniyet
seviyesinin üzerine taşımak için ciddi çabalar sarf eden devlet adamları, siyasetçiler, bürokratlar, iş
insanları, kamu kurumları, sanatçılar, gazeteci-yazarlar ve bilim insanlarının taltif edilmesi amacıyla 2006
yılından beri düzenlenen TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri organizasyonu kapsamında bugüne dek
yurtdışından birçok duayen devlet başkanı, siyasetçi, bürokrat ile ulusal ve uluslararası çok sayıda başarılı
kurum ve isme de ödül tevdi edilmiş.
Bu yılki TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni; 4 Kasım 2021 Perşembe tarihinde, ana teması
“Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya Ve NATO” olarak belirlenen, Türkiye’den ve
dünyanın farklı bölgelerindeki birçok ülkeden çok sayıda uzman, akademisyen, araştırmacı, asker,
diplomat, devlet adamı ve basın mensubunu buluşturan resmî, sivil, özel ve her düzeyde katılımcının yer
alacağı seçkin öncü bir topluluğun katılımıyla TASAM’ın icra edeceği 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın
ilk günü akşamında gerçekleşecek. 9 farklı kategoride Türkiye’den ve yurt dışından sahipleri ile buluşacak
TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin kapsamı ve işleyişinin yanı sıra bu ve önceki yıllarda ödül alanlara
dair detaylı bilgi edinmek için, yenilenen Türkçe-İngilizce internet sitesini ziyaret etmek yeterli.
TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin tema, kategori ve etkinliklerinin daha etkin duyurulup, ödül alanların
kamuoyuna daha kapsamlı tanıtılması için yenilenen sitesine svo.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.

