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Değerli Bilişimciler, 

 

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

37’ncisi, “Dijital Gerçeklik ve Toplum 6.0” ana temasıyla 16-17 Aralık 2020 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonunda Hibrit (Fiziksel ve Sanal Katılım) konseptinde 

gerçekleştirilmiştir. Protokol, basın, konuşmacılar ve sponsor firma temsilcilerinin yüz yüze katım 

gerçekleştirdiği Kurultaya diğer katılımcılar TBD Web Sayfası üzerinden 360 derece tur özelliğine sahip dijital 

platform aracılığıyla çevrimiçi katılım sağlamışlardır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. 

Ömer Fatih SAYAN, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR, Bilgi ve iletişim 

Kurumu (BTK) Başkanı Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 2. 

Başkan Sayın Cabir BİLİRGEN, Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan EVREN, Milli Teknoloji Genel 

Müdürü Sayın Zekeriya ÇOŞTU, kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, sivil 

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

alanlarında söz sahibi otuzaltı (36) uzman katkı vermiştir.Kurultay, iki gün boyunca yoğun ilgi görmüş ve 5514 

kişi çevrimiçi olarak katılım sağlamıştır. 2514 kişi sanal stantları ziyaret etmiş, 1. gün 1988 ve 2. gün 1930 

olmak üzere toplam 3918 kişi ise konferans salonundan etkinliğe ait yayınları canlı olarak izlemiştir. 

16-17 Aralık 2021 tarihinde Ankara, BTK Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TBD 38’nci 

Ulusal Bilişim Kurultayının teması COVİD-19 Küresel Salgınıyla mücadele  süreci ve sonrasında ülkemizin 

dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonominin büyütülmesine ve toplumun dijital çağa hazır 

hale getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla “Yeni Normalde Dijital Ekonomi” 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 2021’de 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. 

50 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 ernekten 

biridir. TBD, faaliyetlerini günümüzde 12 bine yaklaşan üyeleriyle sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Kurultay Bilgileri  

16 - 17 Aralık 2021 tarihinde BTK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TBD 38’nci Ulusal 

Bilişim Kurultayının teması ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonominin 

büyütülmesine katkı sağlamak amacıyla “Yeni Normalde Dijital Ekonomi” 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. Özellikle Kovid-19 Pandemi ile mücadele sürecinde ve 

sonrasında hızla gerçekleşmekte olan dijital dönüşümün yarattığı fırsatlar ve oluşturduğu tehditler ortak 

akıl oluşturulması amacıyla ekosistem paydaşları tarafından tartışılacak ve ekosistemin gelişimine ve 

sürdürülebilirliğene, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına ve 

rekabet endeksinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

 ETKİNLİĞİN ADI 

• Bilişim 2021 ( 38. Ulusal Bilişim Kurultayı) 

 ETKİNLİĞİN TEMASI 

• Yeni Normalde Dijital Ekonomi 

 ETKİNLİĞİN SLOGANI 

• Teknoloji ve İnsan  

 ETKİNLİĞİN TARİHİ & YERİ 

• 16-17 Aralık 2021 / 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 



 

 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 Panel-01: Mobil ve Sabit  Haberleşme Teknolojilerinde Gelecek Öngörüleri 

 

Kovid-19 Salgını ile mücadele sürecinde mobil ve sabit iletişim altyapılarının önemi açıkça görülmüştür. 

Evden çalışma, uzaktan eğitim ve yeni normale özgün tüketici alışkanlıklarının karşılanmasında mevcut 

iletişim altyapılarının güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

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 ve mevcut tecrübelerin ışığında tüm boyutlarıyla 

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

 

 Panel-02: Kayıt Zinciri ve Dijital Paralar Ekosistemi  

 

Dijital paralar, temel aldıkları dijital teknolojiler ve yenilikçi yapıları ile geleneksel paralara göre önemli 

avantajlara sahip olup yatırımcılarında ilgi odağında yer almaktadır.  Hızla dijitalleşen dünyada 

özelliklede yaşamakta olduğumuz COVİD-19 Küresel Salgını ile mücadele sürecinde dijital paralara olan 

ilgi her geçen gün artmaktadır.  Diğer taraftan dijital paraların arkasında yer alan oyun değiştirici kayıt 

zinciri teknolojisinin sağlık yönetimi, e- nabız, e-pasaport, sigortacılık, e-gümrük, e-tapu, bankacılık 

fintech ve tedarik zinciri gibi uygulamalara tümleştirilmesi hem kayıt zinciri ekosisteminin gelişimi ve 

sürdürülebilirliğine hem de dijital ekonominin gelişimine önemli kazanımlar sağlayacaktır. 

Bu panelde dijital paralar ve kayıt zinciri ekosisteminin Ülkemizde geliştirilmesine yönelik olarak 

yapılması gereken hukuki, teknolojik, sosyolojik ve idari tedbirler ile ihtiyaç duyulan altyapıların ve destek 

mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik konular ve yapılması gerekenler uzmanlar tarafından 

tartışılacaktır. 

 

 Panel-03: 12. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı 

 

Yapay zeka, makina öğrenmesi, derin öğrenme, kayıt zinciri, bulut bilişim, nesnelerin interneti başta olmak üzere 

dijital dönüşüm teknolojilerindeki hızlı gelişimi ve yarattığı fırsatları genç bilişimciler gözüyle değerlendirmek ve 

genç bilimcilere girişimciliği özendirmek amacıyla TBD Genç Bilişimciler Kurultayı’nın 11’ncisi gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu kurultaya TBD Genç Ankara, TBD Genç İstanbul, TBD Genç İzmir, TBD Genç Antalya, TBD Genç 

Eskişehir ve TBD Genç Elazığ başta olmak üzere tüm üniversitelerden katılım beklenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 

 Panel-04: Dijital Türkiye için Politika ve Stratejiler  

 

Kara, deniz, hava, uzay ve siber uzay platformlarına yönelik çözümlerin yer aldığı savunma, havacılık 

ve uzay sanayiinde yapay zeka, makina öğretisi ve derin öğrenme gibi dönüştürücü ve yenilikçi  

teknolojilerin yaygın kullanımı ile daha yetkin ve daha çevik sistem çözümleri oluşturulabilmektedir. 

Bu panelde başta yapay zeka olmak üzere dönüştürücü teknolojilerin savunma, havacılık ve uzay 

sanayiinde kullanım alanları ile söz konusu ileri ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile elde edilebilecek 

kazanımlar uzmanlar tarafından tartışılacaktır. 

 

 Panel-05: Savunma ve Uzay Sektöründe Dijital Dönüşüm Teknolojileri 

 

Kara, deniz, hava, uzay ve siber uzay platformlarına yönelik çözümlerin yer aldığı savunma, havacılık 

ve uzay sanayiinde yapay zeka, makina öğretisi ve derin öğrenme gibi dönüştürücü ve yenilikçi  

teknolojilerin yaygın kullanımı ile daha yetkin ve daha çevik sistem çözümleri oluşturulabilmektedir. 

Bu panelde başta yapay zeka olmak üzere dönüştürücü teknolojilerin savunma, havacılık ve uzay 

sanayiinde kullanım alanları ile söz konusu ileri ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile elde edilebilecek 

kazanımlar uzmanlar tarafından tartışılacaktır. 

 

 Panel-06: Teknolojide Kadın 

 

Yapılan araştırmalara göre kadınların %85’i teknoloji sektöründe olmaktan memnun. Teknoloji 

sektörünün küresel, değişen, gelişen ve çalışanlarını geliştiren yapısı ile yaratıcı ve nitelikli insan 

kaynağından oluşan beşeri sermayesi kadınlar için avantaj oluşturmaktadır. Geleceğe yön verebilmek, 

ilgi çekici ve zorlayıcı işlerde çalışmak kadınların ilgi odağında yer almaktadır.   

Diğer taraftan ise ülkemizde kadının işgücüne katılım oranı yüzde 34.6 seviyesinde olmasına karşın 

teknoloji sektöründe (mühendislik alanında) istihdam oranı yüzde 28.3 seviyesindedir. Dijital dönüşümü 

fırsata çevirerek teknolojide çalışma ikliminin değiştirilmesi, teknoloji ve girişimcilikte kadınların daha 

çok yer alması ile teknolojiye yön vermeleri sağlanarak iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğini gidermek 

mümkün gözükmektedir.  

Panelde, teknoloji sektöründe çalışan kadın sayısının arttırılmasına, kadın çalışanların önündeki 
bariyerlerin kaldırılmasına, kadın çalışanların yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik politika ve 
stratejiler teknoloji, insan ve sosyolojik boyutları ile tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır. 



 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 

 Panel-07: Dijital Güvenlik ve Ötesi 

 

Teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişimin, bütünleşik bir yapıda insan odaklı olarak tarım ve şehir 

yaşamına entegre edilmesi, ekonomik rekabet açısından kaçınılmaz bir sonuçdur.  Dünyada pek çok 

akıllı tarım ve şehir uygulamalarında ana yaklaşım sürdürülebilirlik ilkesi etrafında odaklanmaktadır.   

Panelde, dijital dönüşüm teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı çevreci ve sürdürülebilir akıllı tarım ve 

şehir uygulamalarına yönelik politika ve stratejiler, mimari yapılar ve kazanımlar insan, süreç ve teknoloji 

boyutları ile tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır.  

 

 Panel-08: Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme 

 

Geleceği şekillendiren dijital dönüşüm teknolojilerinin başında gelen Yapay zeka, makine öğrenmesi ve 

derin öğrenme tüm sektörlerde fırsatlar yaratmakda ve önemli kazanımlar sağlamaktadır. Yapay zekâ 

kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta olup bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörlerde 

kullanımı armaktadır. Makine öğreniminin kullanımı hali hazırda akıllı üretim, tıp, tarım, arkeoloji, 

oyunlar, iş ve benzeri alanlarda yoğunlaşmaktadır. Derin öğrenme ise konuşmayı veya görüntüleri 

tanıma gibi son derece karmaşık desenlerin tespitini elde etmek amacıyla kendi kendini geliştiren sinir 

ağlarından faydalanmaktadır Yapay zekâ ve alt kırımlarının otomotiv, savunma, iletişim, enerji, sağlık, 

imalat sanayi, bilgisayar oyunları ve robotik gibi çok kapsamlı uygulama alanları bulunmaktadır. 

Bu panelde yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin dikey sektörlerde yaratacağı fırsat ve 

zorluklar insan, süreç, teknoloji ve güvenlik boyutuyla masaya yaratılacak ve söz konusu fırsatların 

değerlendirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulacaktır. 

 

 Panel-09: Dijital Çağda Akıllı Şehir ve Akıllı Tarım Uygulamaları 

 

Teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişimin, bütünleşik bir yapıda insan odaklı olarak tarım ve şehir 

yaşamına entegre edilmesi, ekonomik rekabet açısından kaçınılmaz bir sonuçdur.  Dünyada pek çok 

akıllı tarım ve şehir uygulamalarında ana yaklaşım sürdürülebilirlik ilkesi etrafında odaklanmaktadır.   

Panelde, dijital dönüşüm teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı çevreci ve sürdürülebilir akıllı tarım ve 

şehir uygulamalarına yönelik politika ve stratejiler, mimari yapılar ve kazanımlar insan, süreç ve teknoloji 

boyutları ile tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır.



 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 

 Panel-10: Teknoloji ve İnsan 

 

Gelişen teknolojilerin insan yaşamına etkileri ve bireylerin teknolojinin geliştirilmesindeki rolleri 

yadsınamaz bir gerçektir. Hem teknoloji üretme hem de kullanma açısından insanlar teknolojiye ne 

kadar hazırdır. Teknoloji ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimin ne tür sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  

Bu panelde teknolojinin sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye, doğal kaynaklarımıza 

ve yaşamımıza olan olumlu ve/veya olumsuz etkileri insan odağında ele alınarak günümüzde ve 

gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemlerin derinlemesine tartışılması hedeflenmiştir. 

 

 Panel-11: Veri Merkezleri ve Büyük Veri Güvenliği 

 

Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, 5G, ve benzeri birçok 

yenilikçi teknolojiler ve çözüm yaklaşımları Veri Merkezlerinin yapılanmasında, verdikleri hizmet 

modellerinde, veri depolamada, veri iletimi ve network alt yapılarının oluşturulmasında önemli değişimler 

yaşanmasına neden olmuştur. Bu teknolojik gelişmeler hızını artırarak devam etmekte ve Veri 

Merkezlerinin ülkeler açısından önemini her geçen gün katlanarak artırmaktadır. Ülkemizin bu hızlı 

gelişmeleri yakından takip etmesi ve ilgili ulusal paydaşlara yansımasının sağlanması önemlidir. 

Gelişmiş ülkelerde veri merkezlerinin kurulmasında Kamu-Özel-İşbirliği (Public-Private-Partnership) 

yaklaşımları da kullanılmaktadır. Ülkemizde Veri Merkezi Sektörünün geliştirilmesini sağlayacak 

düzenleyici çerçeve ve teşvik mekanizmasının oluşturulması önemli kazanımlar sağlayacaktır.  

Bu panelde Veri Merkezlerinin, teknik altyapıları, güvenlik mimarileri, çevreye etkileri, 7/24 hizmet 

sunumları ile ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir yapılar geliştirilmesine yönelik hususların 

teknik, idari ve hukuki boyutuyla tartışılması hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 

 Panel-12: Engelsiz Bilişim 

 

Dezavantajlı ve engelli bireylerin yaşama entegre edilmesi, nitel ve nicel özelliklerinin arttırılarak topluma 

yararlı bireyler olarak toplumda hak ettikleri konuma gelebilmeleri amacıyla dijital teknolojiler önemli 

kazanımlar sağlamaktadır. Dijital dönüşüm teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, mobil teknolojilerin yanı 

sıra nesnelerin interneti ve yapay zekâ’nın yaygın olarak yaşamın her alanına girmiş olması, 

dezavantajlı bireylerin hem dijital becerilerinin arttırılması hem de bilişim altyapılarına kolay erişimlerinin 

sağlanması konularını kapsayan engelsiz bilişim çalışmalarında önemli kazanımlar sağlamıştır.   

Diğer taraftan dezavantajlı bireylerin hem teknolojiye erişimde hem de kullanımda yaşayabileceği siber 

güvenlik sorunlarının giderilmesine yönelik dijital becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. 

Bu panelde, engelsiz bilişim konusunda ülkemizde yapılan ve yapılması gereken eylem planları insan, 

teknoloji, sosyoloji ve toplum açısından tartışılacak ve karar vericilere iletilmek üzere ortak akıl 

oluşturulması sağlanacaktır. 

 

 Panel-13: Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) 

 

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Hızla gelişen dönüştürücü teknolojiler, her alanda insan 

yaşamını kolaylaştırdığı gibi eğitime de daha rahat erişimi sağlamakta ve eğitimin kalitesini ve 

verimliliğini arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak dijital dönüşüm teknolojileri destekli 

olarak gerçekleştirilen eğitim hem öğrenci odaklı hem de ezbersiz eğitimin temelini oluşturmaktadır. 

Panelde, bilişim teknolojilerinin analitik düşünme yetisine ve dijital becerilere sahip nitelikli insan 

kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak eğitime kazandırdığı çözümler ve sağladığı katkılar 

değerlendirilecek ve dijital Türkiye yolculuğu için eğitim sisteminde yapılması gereken eylem planlarının 

ortak akıl ile oluşturulması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Kurultay Oturumları  

 

 Panel-14: İşin Geleceği ve Yeni Meslekler 

 

 

Teknolojideki hızlı gelişmeler (otomasyon) ve Yapay Zekâ’nın yaşamın her alanına girmesi gerçeği, 

çalışma hayatını ve işin geleceğini etkileyecektir. Bunun yanı sıra yaşanmakta olan Covid-19 Pandemisi, 

iş dünyasını, çalışanları ve çalışma düzenini değiştirmiştir. Her yaştan öğrenci için, (kısıtlı) uzaktan 

eğitim, iş dünyası için de, “uzaktan çalışma”, “hibrit çalışma”, “kısa dönem çalışma” gibi modeller, hızla 

çalışma hayatına girmiştir. Pandemi süreci sona erse de bu modellerin, 2021 ve sonrasında da 

gündemde olacağına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.  

Teknolojideki bu gelişmeler, üniversite gençliğini ve çalışan genç nüfusu yakından ilgilendirmektedir. 

Yeni modellere, yaklaşımlara ve beraberindeki yasal düzenlemelere uyum için, özellikle genç 

çalışanların, hayat boyu öğrenme çerçevesinde, eğitilmeleri, yeterli-gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle 

donatılmaları bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, Sanayi 4.0 kaçınılmaz olarak 

çalışanlarda aranan temel yetkinlikleri ve meslekleri etkileyecek ve sonucunda, doğal olarak, bazı 

mesleklerin kaybolmasına, ve yeni rollerin (mesleklerin) ve işgücünün ortaya çıkması sonucu ortaya 

çıkacaktır. 

Bu panelde, gelecek 10 yılda değişen iş koşulları, yeni çalışma modelleri ve bunun insan üzerindeki 

etkileri ile kaybolmaya yüz tutan meslekler ve dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni meslekler 

tartışılacaktır.



 

 

 

 

 

  

 Kurultay Programı  

 1. GÜN | 16 Aralık 2021, Çarşamba 

 

09:00 - 10:00 | Kayıt ve Çay-Kahve 

ANA KONFERANS SALONU 

10:00 - 10:15 | Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı 

10:15 - 10:30 | Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı 

10:30 - 10:45 | Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

10:45 - 11:00 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 

11:00 - 11:30 | Dr. Ali Taha KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

11:30 - 12:00 | Ödül Töreni – TBD / TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü 
 

12:00 - 12:30 | Stand Ziyareti 

 

12:30 - 13:45 | Öğle Yemeği 

 

13:45 - 15:15 | Oturum-1/2/3 

 

SALON 1 (Ana Konferans) | Mobil ve Sabit Haberleşme Teknolojilerinde Gelecek Öngörüleri 

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

SALON 2 (Zemin Kat KS1)  | Kayıt Zinciri ve Dijital Paralar Ekosistemi 

Panel Yöneticisi: Hakan GÜLDAĞ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

SALON 3 (Zemin Kat KS2)  | 12 TBD Genç Bilişimciler Kurultayı 

Panel Yöneticisi: Utkucan YAZCI, TBD Genç Başkanı 

 

15:15 - 15:45 | Çay-Kahve Arası  

15:45 - 16:00 | Ödül Töreni – 4.TBD / Prof. Dr. Aydın Köksal Bilim Ödülleri 



 

 

 

 

 

 

16:00 - 16:30 | Davetli Konuşmacı: Şeref OĞUZ, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı 

“Dijital Paralarda Gelecek Öngörüsü” 
 

 

16:30 - 18:00 | Oturum 4 / 5 / 6 

SALON 1 (Ana Konferans Salonu)  | Dijital Türkiye için Politika ve Stratejiler 

Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkan Yardımcısı 

SALON 2 (Zemin Kat KS1) | Savunma ve Uzay Sektöründe Dijital Dönüşüm Teknolojileri 

Panel Yöneticisi: Levent KIZILTAN, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

SALON 3 (Zemin Kat KS2) | Teknolojide Kadın 

Panel Yöneticisi: Zehra ÖNEY, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı  

 

 2. GÜN | 7 Kasım 2019, Perşembe 

 

09:30 - 11:00 | Oturum 7 / 8 / 9  

SALON 1 (Ana Konferans Salonu) | Dijital Güvenlik ve Ötesi 

Panel Yöneticisi: Taha YÜCEL, RTÜK Üyesi 

SALON 2 (Zemin Kat KS1) | Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme 

Panel Yöneticisi: Bülent ARSAL, BTK, Bilgi Teknolojileri Dairesi Daire Başkanı 

SALON 3 (Zemin Kat KS2) | Dijital Çağda Akıllı Şehir ve Akıllı Tarım Uygulamaları 

Panel Yöneticisi:  Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

11:00 - 11:30 | Çay-Kahve Arası   |   TBD Kapalı Basın Toplantısı 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11:30 - 13:00 | Oturum 10 / 11 / 12  

SALON 1 (Ana Konferans Salonu) | Teknoloji ve İnsan 

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Emre ALKİN, Ayvansaray Üniversitesi Rektörü, 
TİM Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 

SALON 2 (Zemin Kat KS1) | Veri Merkezleri ve Büyük Veri Güvenliği 

Panel Yöneticisi: Furkan CİVELEK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanlığı, Daire Başkanı 

SALON 3(Zemin Kat KS2) | Engelsiz Bilişim 

Panel Yöneticisi:  M. Ali YAZICI, TBD 2. Başkanı 

 

13:00 - 14:30 | Öğle Yemeği 

 

14:30 - 15:00  | Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Petek AŞKAR, T.C. MEB Bakan Yardımcısı 

“Dijital Gelecekte Eğitim Öngörüleri” 

15:00 - 16:00  | Oturum 13 / 14  

SALON 1 (Ana Konferans Salonu) | Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)  

Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  

SALON 2 (Zemin Kat KS1) | İşin Geleceği ve Yeni Meslekler 

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Ali YAZICI, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 

16:00 - 16:15  | Çay-Kahve Arası 

 

16:15 - 17:30  | Kapanış ve Ödül Törenleri 

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

 TBD 24. Bilimkurgu Öykü Yarışması Ödülleri 

 Bilişim Hizmet Ödülleri 

 Sponsorluk Plaket Sunumu 

 Aile Fotoğrafı Çekimi ve Kapanış 

 

19:30 - 22:00  | 29. TBD – Halıcı Beste Yarışması  



 

 

 

 

 

 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 

• Stant Sponsoru 

• Kahve Molası Sponsoru 

• Yaka Kartı Sponsoru 

• Marka ve Destek Sponsoru 

• Basın/Medya Ana Sponsoru 

• Basın/Medya Sponsoru



 

 

 

 

 

 

 

 ANA SPONSOR 130.000 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 90.000 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 80.000 TL+KDV 

Sponsorluk hakları Beş 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. 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. Kurultay dahilinde bir panele konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
 

2. Stant alanında stant tahsis edilecektir.  

3. Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır.  

4. Diğer sponsorluklardan % 10 indirim hakkı verilecektir.  

5. Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Gümüş Sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir.  

6. 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 Yedi 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. Kurultay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır.  

3. Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir  

4. Sponsor logosu, www.bilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir.  

5. 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. 



 

 

  

 

 

 

 

 STANT SPONSORU 15.000 TL+KDV 

 

Sponsorluk hakları Onbeş 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 Stant Sponsorunun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir.  

5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen 

alanlarda, “Stant 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 45.000 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 MARKA ve DESTEK SPONSORU 10.000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 BASIN/MEDYA ANA 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 HAKLARI ÖZET ŞABLONU  

 

 ANA 

SPONSOR 

ETKİNLİK 

SPONSORU 

PLATİN 

SPONSOR 

ALTIN 

SPONSOR 

GÜMÜŞ 

SPONSOR 

OTURUM 

SPONSORU 

STANT 

SPONSORU 

Sponsorluk 
Bedeli 

130.000 TL 90.000 TL 80.000 TL 50.000 TL 30.000 TL 20.000 TL 15.000 TL 

Sponsor Sayısı 1 1 5 7 10 7 15 

1. Gün Açılış 
Oturumunda 

Konuşma 
Hakkı 

10 dk. - - - - - - 

2. Gün Açılış 
Oturumunda 

Konuşma 
Hakkı 

- 10 dk. - - - - - 

Oturumlarda 
Konuşmacı 

Hakkı 
1 - 1 1 1 1 - 

Sergi Alanı 
(m2) 

12 12 9 6 4 - 4 

Etkinlik 
Çantasına 

Broşür Koyma 
İmkanı 

3 adet 2 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet - 

Firma Logosu, 
Basılı 

Malzeme, 
Tanıtım 

Materyali ve 
Salon 

       

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 

Rahmi AKTEPE Genel Başkan 

Mehmet Ali YAZICI 2. Başkan 

Lütfi ÖZBİLEN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Nuray BAŞAR (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Atilla AYDIN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Melahat Bilge DEMİRKÖZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Şeyda ERTEKİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Meltem ERYILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Adem ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ahmet TOSUNOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Fatoş VURAL YARMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Anıl YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

Denetim Kurulu 

Halil Murat BERBERER 

Vural Rıza İBRİŞİM 

Ersin TAŞÇI 

 

Onur Kurulu 

Tayfun ACARER 

Levent BERKMAN 

Selçuk KAVASOĞLU 

İlker TABAK  

Prof.Dr. Ali YAZICI 

 

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/bilisim2019 


