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Neden Sponsor Olmalısınız?
· Bilişim Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak
· Bilişim Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin kitlesine ürün ve hizmetlerinizi
yakından tanıtma fırsatı yakalamak
· Bilişim Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin parçası olmak
· Marka farkındalığını artırmak ve marka imajını güçlendirmek
· Küresel bir hareketin destekçisi olarak görünürlük kazanmak
· Ulusal düzeyde önemli konuşmacıların yer aldığı bir konferansın destekçisi olmak
· Müşteri tercihlerini etkilemek ve müşteri sadakatini geliştirmek
· Sistemli medya stratejisiyle marka iletişimini desteklemek
· Stant alanlarında firma ve/veya ürün tanıtımı ve sunumu yapabilmek

Sponsorluk Seçenekleri
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ana Sponsor
Etkinlik Sponsoru
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Oturum Sponsoru
Kahve Molası Sponsoru
Yaka Kartı Sponsoru
Stant Sponsoru
Marka ve Destek Sponsoru
Genç Girişimci Sponsoru
Halıcı Midi Beste Yarışması Sponsoru
Ana Basın/Medya Sponsoru
Basın Medya Sponsorluğu

110.000 TL
80.000 TL
70.000 TL
50.000 TL
30.000 TL
20.000 TL
15.000 TL
10.000 TL
5.000 TL
5.000 TL
1.500 TL
10.000 TL
Ücretsiz
Ücretsiz

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

ANA SPONSOR

110.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultayın açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
2) Kurultay dahilinde bir panele bir konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
3) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
4) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
5) Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir.
6) Logosu www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
7) Ana Sponsorun basın bülteni, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
8) www.bilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
9) Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
10) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen
alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
e-Posta tanıtımlarında
e-Bültenlerde
e-Davetiyelerde
e-Medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

ETKİNLİK SPONSORU

80.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları iki Firmaya verilecektir. (Dijital Banka ve Teknoloji olmak üzere)
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultayın 2.gün açılış bölümünde, on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
2) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
3) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Etkinlik Sponsoru başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
4) Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir.
5) Logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
6) Sponsorun basın bülteni, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
7) www.bilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
8) Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
9) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen
alanlarda, “Etkinlik Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-Posta tanıtımlarında
e-Bültenlerde
e-Davetiyelerde
e-Medya banner reklamlarında

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

PLATİN SPONSOR

70.000 TL+ KDV

Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultay dahilinde iki panele konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
2) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
3) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
4) Diğer sponsorluklardan %15 indirim hakkı verilecektir.
5) Logosu www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6) Sponsorun basın bülteni, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
7) www.bilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
8) Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
9) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen
alanlarda, “Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
E-medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

ALTIN SPONSOR

50.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları yedi Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultay dahilinde bir panele konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
2) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
3) Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir.
4) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Altın Sponsor başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
5) Logosu www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6) Altın Sponsorun basın bülteni, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
7) Altın Sponsora, www.bilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
8) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

GÜMÜŞ SPONSOR

30.000 TL + KDV

Gümüş Sponsorluk hakları On Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
2) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
3) Diğer sponsorluklardan % 10 indirim hakkı verilecektir.
4) Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Gümüş Sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

OTURUM SPONSORU

20.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları dokuz Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultay dahilinde sponsoru olduğu oturuma 1 konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
2) Oturum salonunda Sponsorun ürün/flama, bayrak ve diğer görsellerini kullanma hakkı verilecektir.
3) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
4) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
5) Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir.
6) Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
7) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“Oturum Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

KAHVE MOLASI SPONSORU

15.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Sponsor firma bayrağını fuaye alanındaki bistro masalar ve servis deskinde bulundurma imkanı
verilecektir.
2) Stant alanında stant tahsis edilecektir.
3) Sponsorun logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
4) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“ Kahve Molası Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

YAKA KARTI SPONSORU

10.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, boyun bağına takılarak verilecektir.
2) Sponsorun logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
3) Yönlendirme linki verilecektir.
4) Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır.
5) Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.
6) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“ Yaka Kartı Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Yaka kartının önünde
Yaka kartının boyun bağında.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

MARKA VE DESTEK SPONSORU

5.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
2) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile yer alacaktır.
•
•
•
•

E-Posta tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

ANA BASIN / MEDYA SPONSORU

ÜCRETSİZ

Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir.
Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Basın/Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;
TV – Radyo – Gazete - Dergi
Kurultay öncesinden başlayarak, Kurultay tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait
web sayfasında Kurultay haberlerine geniş yer verilmesi. Kanalın web sayfasında banner yayınlanması.
Organizasyonun belirtiği kişilerle, Kurultay hakkında en az 4 röportaj yapması ve Kurultay süresince,
organizasyon hakkında yayın yapması talep edilmektedir.
Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen yerlerde diğer
sponsorların logoları ile birlikte kendisi için ayrılan bölümde “Ana Basın Sponsoru ” adı ile;
1) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile
logosu kullanılacaktır.
2) Sponsor firma logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
3) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“ Ana Basın Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
e-Posta tanıtımlarında
e-bültenlerde
e-davetiyelerde
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

BASIN MEDYA SPONSORU

ÜCRETSİZ

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;
TV – Radyo – Gazete - Dergi - e-Medya - Portallar
Kurultay öncesinden başlayarak, Kurultay tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında ve
yayın organına ait web sayfasında Kurultay haberlerine geniş yer verilmesi. Yayın organının web sayfasında banner yayınlanması.
Kurultay öncesinde, Kurultay zamanı ve Kurultay sonrasında Kurultay haberlerine geniş yer verilmesi.
İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Kurultay haberlerinin elektronik dağıtımının
sağlanması. Web sitesinde Kurultay öncesinden başlayarak, Kurultay tarihlerinde ve Kurultay sonrasında Kurultaya ait haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.
Online Medya Pazarlama
Kurultay bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması.
Basın ve Medya Sponsoru;
1) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu
kullanılacaktır.
2) Sponsor firma logosu www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
3) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda,
“Basın Medya Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
e-Posta tanıtımlarında
e-bültenlerde
e-davetiyelerde
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
T: 0(312) 473 82 15
www.tbd.org.tr - www.bilişim.org.tr

İLETİŞİM SPONSORU
Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1) Kurultayın açılış bölümünde 15 Dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
2) Kurultay dahilinde bir panele bir konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
3) Stant alanında stant tahsis edilecektir, etkinlik alanında görsel giydirilmiş personel gezdirme ve
tanıtım yapma hakkı
4) Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “İletişim Sponsoru” başlığı ile logosu
kullanılacaktır.
5) Logosu www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6) Ana Sponsorun basın bülteni, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
7) www.bilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
8) Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
9) Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “İletişim Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurultay davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
e-Posta tanıtımlarında
e-Bültenlerde
e-Davetiyelerde
e-Medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında.

NOT: İletişim Sponsoru içeriği görüşmeler sonrasında netleştirilecektir.
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SPONSORLUK HAKLARI ÖZET ŞABLONU
ANA

SPONSORU

SPONSOR

SPONSOR

ALTIN

GÜMÜŞ OTURUM STAND
SPONSOR

SPONSORU

SPONSORU

110.000

80.000

70.000

50.000

30.000

20.000

5.000

1

2

5

7

10

9

20

1. Gün Açılış
Oturumunda Konuşma
Hakkı (Dakika)

10

-

-

-

-

-

-

2. Gün Açılış
Oturumunda Konuşma
Hakkı (Dakika)

-

10

-

-

-

-

-

Oturumlarda
Konuşmacı Hakkı

1

-

2

1

-

1

-

Sergi Alanı (m2)

12

9

6

6

4

4

4

Etkinlik Çantasına
Broşür Koyma
İmkanı (Adet)

3

2

2

1

1

1

-

SPONSOR

Sponsorluk
Bedeli (TL)
Sponsor Sayısı

ETKİNLİK PLATİN

Firma Logosu Basılı
Malzeme, Tanıtım
Metaryeli ve Salon
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Kurultay Sekreteryası
KATILIM KAYIT ORGANİZASYON
Serap ALTAN
serap.altan@tbd.org.tr
SPONSORLUK BAŞVURULARI
Evrim OYA GÜNER
evrim.guner@tbd.org.tr
Gökçe Aysal NASIR
gokceaysal@agikurumsal.com
BASIN MEDYA İLETİŞİM
Arzu KILIÇ
arzu.kilic@tbd.org.tr
TBD GENEL MERKEZ İLETİŞİM
T: +90 (312) 473 8215
F: +90 (312) 473 8216
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat / ANKARA
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