
TÜRKİYE’NİN 10 BAŞARILI GENCİ DESTEKÇİ DOSYASI 2017



Her yıl 10 başarılı genç, 40 değerli jüri, 500 seçkin katılımcı ve güçlü 

destekçilerimizle Türkiye’de nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına olanak

sağlamaktan ve ülkemizin başarılı gençlerini ödüllendirmekten dolayı 

gurur duyuyoruz. 





TOYP, her yıl öğrencilere, profesyonellere ve farklı alanlardan binlerce 
kişiye sosyal medya, yazılı ve görsel basın duyurularıyla ulaşıyor, 23 
yıldır sahip olunan tecrübe sayesinde sosyal sorumluluğun bilinci ile 

güçlü bağlantılar kuruyoruz.

TÜRKİYE’NİN 10 BAŞARILI GENCİ

6.000
KATILIMCI

15.000
TAKİPÇİ

210
BİRİNCİ

480
JÜRİ ÜYESİ



ANA
SPONSORLUK

HİZMET
SPONSORLUĞU ÖZEL 

KATEGOR
İ

SPONSORLUĞU

REKLAM
SPONSORLUĞU



Tüm basın duyurularında
etkinliğin ana sponsoru

olarak duyurulma imkanı

Etkinlik internet sayfasında ve tüm dijital / 
basılı pazarlama materyallerinde şirketinize

ana sponsor olarak yer verilmesi, 
logonuzun kullanılması

30 adet gala 
davetiyesi

Gala reklam panosunda
firma logonuzun ana sponsor 

olarak yer alması imkanı

Gala gecesi kitapçığında tam 
sayfa reklam imkanı

Sahnede ödül
verme imkanı

! 10 BiN



Etkinlik alanında, ödül töreni öncesinde ikram
edilecek yiyecek, alkollü-alkolsüz içecek
temini ve servisi maliyeti sponsor firma 

tarafından üstlenilir.

Gala Gecesi Catering Sponsoru

Etkinlik alanına ve salonlarına asılmak üzere
hazırlanacak materyallerin (afiş vb.) 

maliyetleri sponsor firma tarafından üstlenilir.

Afiş- Roll Up ve Basılı Materyal Sponsoru

Sahnede kullanılacak ses, ışık sistemleri, 
sahne monitörü, sahne perdesi, projektör gibi
teknik ekipman firma tarafından üstlenilir.

Gala Gecesi Sahne Sponsoru
Basın ile yürütülecek olan ilişkilerde doğacak

olan yükümlülüklerle ilgili sponsorluktur.

Basın ve PR Sponsoru

! 10 BiN



Tüm basın duyurularında
etkinliğin ana sponsoru

olarak duyurulma imkanı

Etkinlik internet sayfasında ve tüm dijital / 
basılı pazarlama materyallerinde şirketinize

ana sponsor olarak yer verilmesi, 
logonuzun kullanılması

30 adet gala 
davetiyesi

Gala gecesi kitapçığında tam 
sayfa reklam imkanı

Sahnede ödül
verme imkanı

Tüm basın duyurularında
etkinliğin ana sponsoru

olarak duyurulma imkanı

! 10 BiN



! 10 BiN

Etkinlik internet sayfasında ve tüm dijital / 
basılı pazarlama materyallerinde sponsor 

olarak yer verilmesi, logonuzun kullanılması

Gala reklam panosunda firma 
logonuzun yer alması imkanı

Gala gecesi kitapçığında tam 
sayfa reklam imkanı

5 adet gala davetiyesi



Genç, aktif yurttaşların, öncü global ağı
olmak.

ViZYONUMUZ

Pozitif değişim yaratabilmeleri için genç bireyleri güçlendiren
gelişim fırsatları sağlamak.

MiSYONUMUZ

Ø Toplumsal Projeler
Ø İş Dünyası
Ø Bireysel Gelişim
Ø Uluslararası Projeler

FAALiYET ALANLARIMIZ





JCI (Junior Chamber International) tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen, “Ten
Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan “TOYP Türkiye”
yarışması kapsamında, kendi alanında uzman jüri komitesi tarafından 10 farklı kategoride
“Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” bu yıl 22. kez belirlenecek. Türkiye’de başarılı olan 10
genç, başarılarını “TOYP Dünya Finali”ne taşıma şansına sahip olacaktır.

JCI Türkiye kapsamında JCI İstanbul Şubesi tarafından 21 yıldır hayata geçirilen
TOYP (Ten Outstanding Young Persons) projesi, toplumsal gelişime katkısı bulunan ve
daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür
kılmak, onların daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Her yıl kendi alanında uzman jüri komitesi tarafından 10 farklı kategoride “Türkiye’nin
On Başarılı Genci” belirlenerek, kendi kategorisinde fark yaratan adaylar kasım ayında
düzenlenen “TOYP Ödül Töreni”nde uluslararası seçkinliğe sahip TOYP Ödülünü
kazanırlar. Şafak Pavey, Ali Nasuh Mahruki, Serdar Bilgili, Erdem Genç, Umut
Oran, Ece Vahapoğlu ve Tolga Örnek gibi tanınmış isimler TOYP Ödülünü geçtiğimiz
yıllarda almaya hak kazanmışlardır. JCI Türkiye’den bugüne kadar 11 kişi “TOYP
Dünya Birincisi” ödülüne layık görülmüştür. Şafak Pavey, Arın Namal, Harun Güçlüsoy,
Hasan Alanyalı ve Hilmi Volkan Demir gibi isimler ülkemize “TOYP Dünya Birinciliği”
kazandırmıştır.

TOYP Başvuru Kategorileri: 
- İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik 
- Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi 
- Bilimsel Önderlik – Kültürel Başarı 
- Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik 
- İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı 
- İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet 
- Fen ve Teknik Gelişme 
- Kişisel Başarı 
- Tıbbi Yenilik ve Buluşlar




