
 



 
 

Dijital Ekonomi ve Ötesi 
 
Değerli Bilişimciler,  

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 33’üncüsü, 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 34’üncüsü , 

“Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” ana temasıyla 20 – 21 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Hotel 

& Convention Centre’de gerçekleştirilmiştir.  T.C. Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi ELVAN, milletvekilleri, kamu, özel 

sektör ve üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri,  bilişim 

uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen 

kurultayda; alanlarında uzman 70’in üzerinde 

konuşmacı söz almış, yapılan çalıştaylara 

ortalama 50’nin üzerinde profesyonel katkı 

vermiş ve kurultaya  2500 kişiyi aşkın katılım 

olmuştur. Ayrıca, 53 firma çözüm ve teknolojileri 

ile kurultaya destek vermiş ve söz konusu 

firmaların 38’i ise stand açmıştır. 

Kurultayımızın açılışını onurlandırarak, açılış 

konuşmasını yapan Kalkınma Bakanımız Sayın 

Lütfi ELVAN; “yeni nesil mobil genişbant 

altyapıları, nesnelerin interneti, bulut bilişim, 

büyük veri analitiği, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 

3 boyutlu yazıcı gibi teknolojilere de işaret 

ederek, bu teknolojiler sayesinde önümüzdeki 

dönemde ekonominin dijitalleşmesinin yeni bir 

boyuta geçeceğini ve 2018 yılının “dijital ekonomi” yılı olacağını ifade” etmiştir. 

21-22 Kasım 2018 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de   gerçekleştirilecek olan TBD 35’nci 

Ulusal Bilişim Kurultayının teması ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonominin 

büyütülmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanımızın da öngörülerine uygun şekilde “Dijital Ekonomi ve Ötesi” 

olarak belirlenmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün 

yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun 

kullananlar katkı sağlayacaklardır. 

Teknoloji üreten, ARGE, yenilik ve girişimcilik temelli olarak tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, 

küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara özellikle de bilişimcilere önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Sizleri bilişim sektörünün en önemli, sektörel katılımı en büyük etkinliği olan Bilişim 

2018'de deneyimleriniz ve vizyonunuzla ortak akıl oluşturmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

TBD Yönetim Kurulu 
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Türkiye Bilişim Derneği 
Türkiye Bilişim Derneği, kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, gerçekleştirdiği etkinlikler ve karar alıcılara 
sunduğu politika önerileriyle ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkı veren Türkiye’nin 
bilişim sektöründe en büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu olarak görev yapmaktadır. 46 yıllık geçmişi süresince 
birçok çalışmaya öncülük yapan TBD, 7 Mart 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“kamu yararına çalışan dernek” statüsünü alan çok az dernekten biridir. TBD, faaliyetlerini günümüzde 12 bine 
yaklaşan üyeleriyle sürdürmektedir. Bazı faaliyetlerden örnekler: 
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Kurultay Bilgileri 
21-22 Kasım 2018 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de gerçekleştirilecek olan TBD 35’üncü 
Ulusal Bilişim Kurultayının teması ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonominin 
büyütülmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanımızın da öngörülerine uygun şekilde “Dijital Ekonomi ve Ötesi” 
olarak belirlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu 
ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve 
teknolojiyi yoğun kullananlar katkı sağlayacaklardır.  Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu 
kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her 
biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere 
yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik 
farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı 
sağlayacaktır. 

ETKİNLİĞİN ADI 
• Bilişim 2018( 35. Ulusal Bilişim Kurultayı) 

ETKİNLİĞİN TEMASI  

• Dijital Ekonomi 

ETKİNLİĞİN SLOGANI  

• “Dijital Ekonomi: Bilişimle Üret, Bilişimle Kalkın” 

ETKİNLİĞİN TARİHİ &YERİ 

• 21-22 Kasım 2018 /Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre  

DÜZENLEYEN KURUMLAR 

• Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 

HEDEF KİTLE 
• Bilişim Profesyonelleri 

• İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları 

• Üniversitelerin Akademik Personeli 

• ASO ve ATO Üyeleri 

• Sektör Temsilcileri 

• KOBİ’lerin Yöneticileri  

• Yerel Yönetimler 

• Öğrenciler 

 

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI 

• 2000-2500 Kişi 
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KURULTAY OTURUMLARI 

• Panel-01: 5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiyenin Yol Haritası 

Bu panelde, 5G ve ötesii teknolojiler için Türkiye'nin telekomünikasyon ve bilişim alanında teknoloji yol 

haritasını oluşturmasına katkı sağlanması ve elektronik haberleşme alanında yerli ve özgün yazılım ve 

donanım ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılması gerekenler, sektör beklentileri tüm boyutlarıyla 

tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.   

 

 

• Panel-02: Yeni Meslekler ve İnsan Kaynağı 

Bu panelde sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak yeni meslekler ve eğer uyumlaştırılmazsa ortadan kalkacak olan 

mevcut meslekler ile ilgili yerli sanayinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi 

için alınması gereken önlemler, takip edilmesi gereken yol haritaları ve öngörüler ile, yeni oluşacak meslekler; 

insan, süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere iletilmek üzere ortak akıl ile eylem planları 

oluşturulacaktır.  

 

 

• Panel-03: Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler 

Bu panelde konusunda uzman ve yetkin panelistlerce, geleceğin teknolojileri, geleceğin teknolojilerinin dikey 

sektörlerde yaratacağı fırsatlar ve zorluklar insan, teknoloji ve güvenlik boyutuyla masaya yatırılacak, söz 

konusu fırsatların değerlendirilmesine ve/veya zorlukların giderilmesine yönelik öneriler tartışılacaktır. 

 

 

• Panel-04: Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma 

Ekonomik gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ve küresel rekabetçilik endeksinin 

arttırılmasında özgün ve ileri teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesi önemli yer tutmakta ve itici güç 

oluşturmaktadır. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesine daha fazla kaynak ayrılması, nitelikli 

insan gücünün arttırılması ve ürün odaklı ARGE teşvik mekanızmalarının oluşturulması sürdürülebilir 

kalkınmada önemli kazanımlar sağlamaktadır.  

 

Bu panelde konusunda uzman ve yetkin panelistlerce, sürdürülebilir kalkınmada yerli ve milli teknolojilerin 

yaratacağı fırsatlar teknoloji, insan, süreç ve güvenlik boyutuyla masaya yatırılacak, söz konusu fırsatların 

değerlendirilmesine ve/veya zorlukların giderilmesine yönelik öneriler tartışılacaktır. 

 

 

• Panel-05: Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler 

IoT, Büyük Veri, Akıllı Zekâ gibi internet alanındaki gelişmelere son dönemde biyoteknoloji ve nanoteknoloji 

alanındaki gelişmeler de eklenmiş ve siber güvenliği kapsam ve önemi boyut değiştirmeye başlamıştır. Bu 

nedenlerle, etkin bir siber güvenlik altyapısının kurulması ve sürdürülebilir ulusal stratejilerin oluşturulması 

daha hayati bir önem kazanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, ülkemizin önde gelen uzmanları küresel 

eğilimleri de gözönünde bulundurularak siber güvenliğin insan, süreç ve teknolojik boyutlarını tartışacak ve 

ortak akıl oluşturulmasına ve karar vericilere ışık tutacak desteklerin sağlanmasına çalışacaklardır. 
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• Panel-06: Dijital Ekonomi ve Fırsatlar 

Bu panelde konusunda uzman ve yetkin panelistlerle, Türkiye’nin dijital ekonomisinin büyütülmesi amacıyla   

dijital dönüşümün küresel rekabet gücünün artırılmasına ve kalkınmada kaldıraç etkisi yaratabilmesine 

yönelik fırsat ve zorlukları masaya yatırılacak, fırsatların değerlendirilmesine ve zorlukların giderilmesine 

yönelik öneriler ile Türkiye mevcut durumda dijital ekonomiden ne kadar katma değer üretiyor? bu katma 

değeri arttırmaya yönelik yapılması gerekenler uzmanlar tarafından tartışılacaktır.  

 

• Panel-07: Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon 

İçinde yaşadığımız dijital çağda kamu yönetim ve politikaları nasıl olmalı?  e-devlet’ten dijital devlet boyutuna 

evrilen kavramlarda ve kamu’da yönetişimin ayrılmaz parçası olan teknolojiyi nasıl algılıyoruz? Kamu 

politikalarında teknolojiye  ve dijital dönüşüme ne kadar yer veriyoruz? Özel sektör dijital dönüşüm ve 

yönetişim konusunda teknolojiyi nasıl kullanıyor? 

Bu panelde konusunda uzman ve yetkin panelistlerce, dijital dönüşüm kapsamında yeni baştan oluşturulan 

stratejiler ve yönetişim biçimleri ile gelecek öngörülerinin Devlete ve özel sektöre getireceği dijital ekonomik 

imkanlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla tartışılacaktır. 

 

• Panel-08: Dijital Toplum 

Dijital dönüşüm; insanların yaşama, öğrenme ve çalışma şekillerini ve sivil toplum ile devletin etkileşimini 

kökten değiştirmekte, çok ciddi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğurmaktadır. Dijital 

dönüşümde diğer önemli nokta ise toplumun dijital dönüşüme nekadar hazır olduğudur.  Bu panelde 

konusunda uzman ve yetkin panelistlerce, “Dijital Bölünme” başta olmak üzere katılım ve dışlanma,  yaşam 

boyu öğrenme, dezavantajlı gruplara yönelik politikalar ve uygulamalar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi dijital 

dönüşümün toplum üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler ile sosyal kalkınma ve ekonomik kalkınma 

arasında dengenin sağlanması için yapılması gerekenler tartışılacaktır. 

KURULTAY SEKRETERYASI 
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA 

Arzu KILIÇ (Medya Koordinatörü) 

Tel : +90 (312) 473 8215 (pbx) Dh:117 e-posta: arzu.kilic@tbd.org.tr  

Faks : +90 (312) 473 8216 

www.tbd.org.tr  
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35. Bilişim Kurultayı Programı 
1. Gün 

(21 Kasım 2018, Çarşamba) 
09:00 - 10:00 | Kayıt ve Çay-Kahve  
ANA SALON 
10:00 - 10:10 | Rahmi AKTEPE - TBD Genel Başkanı 
10:10 - 10:20 | Ana Sponsor Konuşması  
10:20 - 10:30 | Protokol-1 Konuşması 
10:30 - 10:40 | Protokol-2 Konuşması 
10:40 - 10:50 | Protokol-3 Konuşması 
10:50 - 11:20 | Protokol-4 Konuşması 
 
11:20 - 11:40 Ödül Töreni - TBD / TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü 
 
11:40 - 12:15 Stand Ziyareti  
 
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği  
 
13:15 - 14:45 Oturumlar-I/ Akademik Bildiriler-1/2 
 

SALON 1 (Grand 1) | 5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye’nin Yol Haritası 
SALON 2 (Grand 3) | Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni Meslekler 
SALON 3 (TULIPA 1) | Girişimci Kadın 
SALON 4 (TULIPA 2) | Çocuklara Kodlama Eğitimi - 1 
SALON 5 (LILIUM) | Akademik Bildiriler-1  
SALON 6 (FREESIA) | Akademik Bildiriler-2  

 
14:45 - 15:00 | Ödül Töreni - TBD / Prof.Dr. Aydın Köksal Bilim Ödülleri 
 
15:00 - 15:30 | Çay-Kahve Arası 
 
15:30 - 17:00 | Oturumlar-II/ Akademik Bildiriler-3/4 
 

SALON 1 (Grand 1) | Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler 
SALON 2 (Grand 3) | Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma 
SALON 3 (TULIPA 1) | TBD Genç  
SALON 4 (TULIPA 2) | Çocuklara Kodlama Eğitimi - 2 
SALON 5 (LILIUM) | Akademik Bildiriler-3 
SALON 6 (FREESIA) | Akademik Bildiriler-4 

 
18:30 - 22:00 | Halıcı Midi Beste Yarışması 
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2. Gün 
(22 Kasım 2018, Perşembe) 

 
09:30 - 11:00 | Oturumlar-III/ Akademik Bildiriler-5/6 
 

SALON 1 (Grand 1) | Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler 
SALON 2 (Grand 3) | Dijital Ekonomi ve Fırsatlar 
SALON 3 (TULIPA 1) Çalıştay-1: Robot Uygulamaları 
SALON 4 (TULIPA 2) | Çalıştay-2: Kayıt Zinciri ve Uygulamaları 
SALON 5 (LILIUM) | Akademik Bildiriler-5 
SALON 6 (FREESIA) | Akademik Bildiriler-6  

 
11:00 - 11:30 | Çay-Kahve Arası 
 
11:30 - 13:00 Oturumlar-IV/ Akademik Bildiriler-7/8 
 

SALON 1 (Grand 1) | Yeni Stratejiler, Yönetişim Ve Vizyon 
SALON 2 (Grand 3) | Dijital Toplum 
SALON 3 (TULIPA 1) | Çalıştay-3 Dijital Oyunlar ve Güvenlik 
SALON 4 (TULIPA 2) | Sosyal Sorumluluk Projesi 
SALON 5 (LILIUM ) | Akademik Bildiriler -7  
SALON 6 (FREESIA) | Akademik Bildiriler-8 

 
13:00 - 14:30 | Öğle Yemeği 
 
14:30 - 15:30 | Kapanış Oturumu  

           •Taslak Sonuç Raporu / Etkileşimli Panel 
           •Davetli Konuşmacı 

 
15:30 - 16:00 | Çay-Kahve Arası 
 
16:00 - 17:00 | Ödül Törenleri 
                      16:00 - 16:15 | TBD 20. Bilimkurgu Öykü Yarışması Ödülleri 
                      16:15 - 16:30 | Bilişim Hizmet Ödülleri 
                      16:30 - 17:00 | Sponsorluk Plaket Sunumu 
 
17:00 - 17:10 | Aile Fotoğrafı Çekimi ve Kapanış 
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DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR 
 

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  

• Marka ve Destek Sponsoru  

• Ana Basın/Medya Sponsoru  

• Basın Medya Sponsorluğu  
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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. 
 
 

Etkinlik 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 
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• 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. 

Platin 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. 

Altın 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. Sponsor 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. 
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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. 

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. 

Oturum Sponsoru 
20.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları sekiz  Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Oturum salonunda Sponsorun ürün/flama, bayrak ve diğer görsellerini kullanma hakkı verilecektir. 
2. Stant alanında stant tahsis edilecektir.  
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3. Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu kullanılacaktır. 
4. Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir. 
5. Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun sitesine yönlendirme 

linki verilecektir. 
6. 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. 

Kahve Molası 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 

Yaka Kartı Sponsoru 
15.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
5. Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, boyun bağına takılarak verilecektir. 
6. Sponsorun logosu, www.bilisim.org.tr  adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 
7. yönlendirme linki verilecektir.  
8. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır. 
9. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.  
10. 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 
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• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Yaka kartının önünde 
• Yaka kartının boyun bağında. 

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. 

Ana Basın/Medya Sponsoru 
Ücretsiz 

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 
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• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 

Basın Medya Sponsorluğu  
Ücretsiz 

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. 
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SPONSORLUK HAKLARI ÖZET ŞABLONU 
 

ANA 
SPONSOR 

ETKİNLİK 
SPONSORU 

PLATİN 
SPONSOR 

ALTIN 
SPONSOR 

GÜMÜŞ 
SPONSOR 

OTURUM 
SPONSORU 

STAND 
SPONSORU 

Sponsorluk 
Bedeli (TL) 

110.000 80.000 70.000 50.000 30.000 20.000 5.000 

Sponsor Sayısı 1 2 5 7 10 9 40 

1.Gün Açılış 
Oturumunda 

Konuşma Hakkı 
(Dk.) 

10 - -        - 
 

- - 

2. Gün Açılış 
Oturumunda 

Konuşma Hakkı 
(Dk.) 

- 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 - 

Firma Logosu, 
Baskılı Malzeme, 

Tanıtım 
Materyali ve 

Salon 

       

 

Sponsorluk Kontratı 

 

TBD Yönetim Kurulu 

 

Kurultay Etkinlik Yürütme Kurulu 
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Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 

Rahmi AKTEPE 

Genel Başkan 

Prof. Dr. Adem ŞAHİN (II. Başkan) 

Ertan BARUT (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Nuray BAŞAR (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Lütfi ÖZBİLEN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Hakan TARHAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ahmet TOSUNOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Nihan TUNA (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Mehmet Ali YAZICI (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ekrem YENER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Anıl YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

İlyas YILMAZYILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Denetim Kurulu 

Hasan Cumhur ERCAN 

Vural Rıza İBRİŞİM 

Üveyiz Ünal ZAİM 

Onur Kurulu 

Kemal KARAKOÇAK 

Selçuk KAVASOĞLU 

İ. İlker TABAK 

Prof. Dr. Ali YAZICI 

Mehmet YILMAZER 

 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA 

Tel +90 (312) 473 8215 (pbx) 

Fax +90 (312) 473 8216 

www.tbd.org.tr, www.bilisim.org.tr/bilisim2018/  
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