
 

 

    

  



 

 

 

 

Değerli Bilişimciler, 

  

 Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarının 

36'ncısı, “Güvenli Dijital Gelecek ve Yapay Zeka” ana temasıyla 6-7 Kasım 2019 tarihinde Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan 

Yardımcısı Sayın Ömer Fatih SAYAN, BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu (KVKK) Başkan Vekili Sayın Cabir BİLİRGEN, BTK Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet KILIÇ, 

RTÜK Üyesi Sayın Taha YÜCEL, kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, sivil 

toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, bilişim uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen kurultayda; 

alanlarında uzman 100’ün üzerinde konuşmacı söz almış, yapılan çalıştaylara ortalama 60’ın üzerinde 

profesyonel katkı vermiş ve kurultaya 1850 kişiyi aşkın katılım olmuştur. Ayrıca, 34 firma çözüm ve teknolojileri 

ile kurultaya destek vermiş ve söz konusu firmaların 23’ü ise stant açmıştır. 

 Kurultayımızın kapanışını onurlandırarak, kapanış oturumda konuşma yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan 

Yardımcısı Sayın Ömer Fatih SAYAN, “Küreselleşme ile dünya çapında büyük değişimler yaşandı. Bu 

değişimin en önemli ayağını ise bilgi teknolojileri oluşturmaktadır” İfadelerini kullanmıştır. 

 16-17 Aralık 2020 tarihinde Ankara, BTK Ana Konferans Salonu’nda Hibrit konseptiyle gerçekleştirilecek 

olan TBD 37’nci Ulusal Bilişim Kurultayının teması ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, 

dijital ekonominin büyütülmesine ve toplumun dijital çağa hazır hale getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla 

“Dijital Türkiye ve Toplum 6.0” 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 2019’da deneyimleriniz ve vizyonunuzla ortak akıl oluşturmaya davet ediyoruz. 

 

Saygılarımızla,



 

  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.  



 

  Kurultay Bilgileri 
 

16 - 17 Aralık 2020 tarihinde BTK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TBD 37’nci Ulusal Bilişim 

Kurultayının teması ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonominin büyütülmesine 

katkı sağlamak amacıyla “Dijital Türkiye ve Toplum 6.0” 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 2020 (37. Ulusal Bilişim Kurultayı) 

 ETKİNLİĞİN TEMASI 

 Dijital Türkiye ve Toplum 6.0 

 ETKİNLİĞİN SLOGANI 

 Dijital Topluma Dönüşüm 

 ETKİNLİĞİN TARİHİ & YERİ 

 16-17 Aralık 2020 / BTK Konferans Salonu, Ankara 

 DÜZENLEYEN KURUMLAR 

 Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 

 HEDEF KİTLE 

 Strateji, plan ve politika belirleyiciler 

 İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları 

 Bilişim Profesyonelleri 

 Üniversitelerin Akademik Personeli 

 ASO ve ATO Üyeleri 

 Sektör Temsilcileri 

 KOBİ’lerin Yöneticileri 

 Yerel Yönetimler 

 Araştırmacılar ve Öğrenciler 

 HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI 

 2000-2500 Kişi  



 

 Panel – 01: 5G ve Ötesi: 6G Teknolojiler 

 

Ülkemizde, COVID19 Salgını ile mücadele kapsamında yürütülen başarılı çalışmalarda bilişim 

teknolojilerinin katkısı ile sabit ve mobil haberleşme altyapılarının varlığı yadsınamaz bir gerçek olmuştur. 

 

Bu panelde, 5G ve ötesi teknolojiler ile 6G Teknolojisine giden yolda Türkiye’nin telekomünikasyon ve 

bilişim alanında teknoloji yol haritasını oluşturmasına katkı sağlanması ve elektronik haberleşme alanında 

yenilikçi ve özgün yerli ve milli teknolojilerin geliştirilerek kullanımlarının arttırılabilmesi amacıyla yapılması 

gerekenler, sektör beklentileri 3G ve 4.5G ile elde edinilen tecrübelerin ışığında tüm boyutlarıyla 

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

 

 Panel – 02: Yeni Normalde Siber Güvenlik ve Siber Dayanıklılık 

 

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 ne kadar hazır olduğudur. Nesnelerin 

İnterneti (IoT), Kayıt Zinciri, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Eklemeli İmalat, Otonom Sistemler ve Yapay Zekâ 

gibi teknolojik gelişmeler sonucunda siber güvenliğin kapsam ve önemi boyut değiştirmeye ve bireyleri 

tehdit etmeye başlamıştır. Diğer taraftan COVID 19 benzeri küresel salgınlar ve/veya doğal afetler sonucu 

toplumsal kırılganlıklar ve dijital platform kullanımları artmakta, sosyal mühendislik saldırıları ise bu 

ortamda yoğunlaşmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda, ülkemizin önde gelen uzmanları küresel 

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

ve ortak akıl oluşturulmasına ve karar vericilere ışık tutacak desteklerin sağlanmasına çalışacaklardır. 

 

 Panel – 03: Dijital Ekonomi ve Ötesi 

 

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

amacıyla dijital dönüşümün küresel rekabet gücümüzün 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 üretebildiği ve bu değerin arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler uzmanlar tarafından 

tartışılacaktır. 

 

 Panel – 04: Dijital Yaşam ve Psikolojimiz 

 

İş, özel ve sosyal yaşamın içiçe geçtiği yeni normalde; insanlar çok daha fazla internete bağlı olarak 

yaşamakta, dijital ortam ve/veya platformlar üzerinde daha çok vakit geçirmekte, çok miktarda dijital iz 

bırakmaya mecbur kalmakta ve dijital görünürlük beklentileri artmaktadır. 

 

Diğer taraftan uzaktan eğitimden evde çalışmaya kadar çok sayıda öğrenci ile çalışanların 

performanslarının arttırılmasına, mutluluğu, zindeliği ve ruh sağlığının iyileştirilmesine yönelik ne tür 

tedbirler alınmalıdır. Geleceğin iş ve istihdam pazarını şekillendirmeye yönelik strateji ve politikalar nasıl 

olmalıdır. 

 

Bu panelde söz konusu hususlar insan, süreç, teknolojik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla 

tartışılacaktır.  



 

 Panel – 05: Yeni Normalde Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşması 

 

Dijital Türkiye Yolculuğunda, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin 

geliştirilmesi, yerli ve milli teknolojilerin kamuda kullanımlarının arttırılması ile söz konusu teknolojilerin 

ihracatının gerçekleştirilmesine yönelik yapılması gereken eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin 

ortak akıl oluşturulmasına yönelik bir oturumdur. Bu oturumda COVID 19 ile mücadele süreci ve 

sonrasında bilişim ekosistem paydaşları tarafından yaşanan sorunlar, fırsatlar ve gerçekleştirilen başarı 

hikayeleri, ekosistemin güçlendirilmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla insan, süreç, mevzuat, 

sosyolojik ve teknolojik boyutları ile tartışılacaktır. 

 

  



 

1. Gün | 16 Aralık 2020, Çarşamba 

 

09:00 – 10:00 | Kayıt 

ANA KONFERANS SALONU 

10:00 – 10:20 | Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı 

10:20 – 10:40 | Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı 

10:40 – 11:00 | Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

11:00 – 11:20 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 

11:20 – 11:50 | Fuat OKTAY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı* 

11:50 – 12:10 | Ödül Töreni - TBD / TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü 

12:10 – 12:30 | Sanal Stant Ziyareti 

12:30 – 12:40 | Ana Sponsor Konuşması 

 

12:40 – 13:45 | Öğle Yemeği 

 

13:45 – 15:15 | Oturum 1: 5G ve Ötesi: 6G Teknolojiler 

Panel Yöneticisi: Gökhan EVREN, T.C. UAB HGM Genel Müdürü 

15:15 – 15:30 | Ara 

15:30 – 15:45 | TBD Dijital Türkiye Endeksi Tanıtımı 

Konuşmacı: Atilla AYDIN, TBD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 

  

15:45 – 16:00 | Ödül Töreni – 3. TBD / Prof. Dr. Aydın Köksal Bilim Ödülleri 

16:00 – 17:30 | Oturum 2: Yeni Normalde Siber Güvenlik ve Siber Dayanıklılık 

Panel Yöneticisi: Mustafa ÖZÇELİK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 

Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı 

 

   



 

2. Gün | 17 Aralık 2020, Perşembe 

 

09:30 – 11:00 | Oturum 3: Dijital Ekonomi ve Ötesi 

Panel Yöneticisi: Kübra Erman KARACA, TÜBİSAD YK Başkanı 

  

11:00 – 11:30 | Ara  

11:30 – 13:00 | Oturum 4: Dijital Yaşam ve Psikolojimiz 

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Betül ULUKOL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Öğretim Görevlisi 

 

13:00 – 13:15 | Ara 

13:15 – 13:30 | Türkiye’de Yapay Zekanın Gelişimi için Görüş ve Öneriler Kavramsal Rapor 

                         Sunumu 

 Konuşmacı: Aydın KOLAT, TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı 

 

13:30 – 17:00 | Oturum 5: Yeni Normalde Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşması 

Panel Yöneticisi: Hakan GÜLDAĞ*, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

  

17:00 – 17:15 | Ara  

17:15 – 18:00 | Kapanış ve Ödül Törenleri 

Mehmet Fatih KACIR, T.C. UAB Bakan Yardımcısı 

Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 

 TBD 22. Bilimkurgu Öykü Yarışması Ödülleri 

 Bilişim Hizmet Ödülleri 

 Sponsorluk Plaket Sunumu 

 Aile Fotoğrafı Çekimi ve Kapanış 

 

      19:30 – 22:00 | 27. TBD – Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması   



 

  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  



 

 

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 



 

 

ETKİNLİK SPONSORU        80.000 TL+KDV 

Sponsorluk hakları Bir firmaya verilecektir 

 

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 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

• Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında. 

  



 

 

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. 

  



 

 

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. 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 

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 

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 On 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. 

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 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 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

  



 

 

YAKA KARTI SPONSORU        35.000 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 yönlendirme 

linki verilecektir. 

3. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır. 

4. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır. 

5. 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. 

  



 

STANT SPONSORU         5.000 TL+KDV 

Sponsorluk hakları 40 Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Oturum salonunda Sponsorun ürün/flama, bayrak ve diğer görsellerini kullanma hakkı 

verilecektir. 

2. Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir. 

3. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda sponsor logosu kullanılacaktır. 

4. Sponsor logosu, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve Stant Sponsorunun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen 

alanlarda, “Stant Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 

 

• Etkinlik 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 

• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

 

 

 

  



 

MARKA ve DESTEK SPONSORU      5.000 TL+KDV 

Sponsorluk hakları Yirmi firmaya 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 BASIN/MEDYA SPONSORU       ÜCRETSİZ 

Sponsorluk hakları İki 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 

• e-Davetiyelerde 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

  



 

 

BASIN MEDYA SPONSORLUĞU        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. 

  



 

 

Sponsorluk Hakları Özet Şablonu 

  

            SPONSORLUK

                    HAKLARI

SPONSORLUK

SEÇENEKLERİ

ANA ETKİNLİK PLATİN ALTIN GÜMÜŞ OTURUM STANT YAKA KARTI

Sponsorluk 

Bedeli
110.000 TL 80.000 TL 70.000 TL 50.000 TL 30.000 TL 20.000 TL 5.000 TL 35.000 TL

Sponsor Sayısı 1 2 5 7 10 4 40 1

1. Gün Açılış 

Oturumunda 

Konuşma Hakkı

10 dk - - - - - - -

Oturumlarda 

Konuşmacı 

Hakkı

1 * 2 1 * 1 * *

Sergi Alanı (m²) 12 m² 9 m² 6 m² 6 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m²

Etkinlik Çantası 

Broşür Koyma 

İmkanı

3 Adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet

Firma Logosu, 

Basılı Malzeme, 

Tanıtım 

Materyali ve 

Salon

       

Kahve Molası Sponsoru :     15.000 TL 

Marka ve Destek Sponsoru:     5.000 TL 



 

 

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 

Rahmi AKTEPE Genel Başkan 

Mehmet Ali YAZICI 2. Başkan 

Lütfi ÖZBİLEN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Nuray BAŞAR (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ahmet TOSUNOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Levent BERKMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ümit BİLGEN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Şeyda ERTEKİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Adem ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ahmet TOSUNOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Fatoş VURAL YARMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

İlyas YILMAZYILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Denetim Kurulu 

Vural Rıza İBRİŞİM 

Üveyiz Ünal ZAİM 

H.Cumhur ERCAN 

Onur Kurulu 

Tayfun ACARER 

Selçuk KAVASOĞLU 

İ.İlker TABAK 

Prof. Dr. Ali YAZICI 

Mehmet YILMAZER 

Türkiye Bilişim Derneği 

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

Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx) 

Faks: +90 (312) 473 8216 

www.tbd.org.tr | www.bilisim.org.tr/bilisim2020 

www.bilisim.org.tr/bilisim2020

