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TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri Sitesi Yayında
Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve
ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel,
derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye
Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın yurt içi ve dışındaki tüm deneyim, birikim, uzmanlık ve
altyapısı baz alınarak kurgulanan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri; bulunduğu illere/bölgelere
yönelik fikir ve projeler geliştirip hayata geçirerek yerel kapasiteyi örgütleyip teşvik etmeyi, stratejik
vizyon geliştirme programları uygulayarak yönetsel sinerji oluşturup Türkiye’nin il il rekabet gücü ve
marka değerini yükseltmeyi ve iktisadi, siyasi, diplomatik alanlara da yansıtılmasına önemli katkılar
sunmayı amaçlıyor.
2007 yılında TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile hayata geçirilen
“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinde Valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli işbirliği süreçleri
geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştı. 2011 yılı itibarıyla Devlet ve Hükümet Politikası
hâline dönüşen 2023 sürecinin önündeki zihinsel eşik; nicelik hedeflemeleri üzerine değil, nitelik
hedefleri üzerine odaklanılması gerektiği olmuştu. TASAM tarafından Ülkemizde “ilk” olarak 14 yıldır
sürdürülen bu projenin yeni aşaması niteliğindeki ‘Güç ve Adalet’ ana temalı “Türkiye 2053” projesi ise 7
yıl önce start aldı. Bu bağlamda TASAM tarafından planlanan ve 2023, 2033, 2043 için 3 gözden geçirme
öngörülen “Türkiye 2053” konseptindeki çalışmalar; siyasi, ekonomik ve sektörel hedeflerin uyumu
içerisinde makro formülünü üretmiş, güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla
kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, sosyokültürel dokusu ‘güç ve adalet’ temelinde markalaşmış ve insani
gelişmişlikte öncü bir Ülke olarak tüm dünyada insanların “ben Türkiye’de yaşamak istiyorum”
diyebilecekleri bir hayat alanı inşası için sürdürülüyor.
Yerel/ulusal paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ile bölgesel/küresel işbirliklerinin
geliştirilmesi noktasındaki ihtiyacı gidermede önemli bir misyon üstlenmesi beklenen TASAM Türkiye
Mükemmeliyet Merkezleri ise yerel inisiyatif ve ulusal otoritelerin işbirliği ile sosyoekonomik aktörlerin
de katılımını sağlayıp tek tek her bir ilimizin yöresel kapasite/model inşası ile kurumsal inovasyonunu
teşvik ederek ekonomisini, yatırımlarını, turizmini ve ihracatını geliştirmeyi ve marka kimliği ile akademik
sosyokültürel ve sektörel gelişimine küresel ölçekte stratejik katkılar sağlamayı hedefliyor.
TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin hem proje ve hizmetlerinin duyurulması hem de gelişme
ve etkinliklerin ilgililerle ve yetkililerle paylaşılması için internet ortamında yayına geçen resmî sitesine
ttmm.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.

