
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorluk Dosyası 

22  Ocak 
2020 



 

 

 

 

 

 

Değerli Paydaşlar, 

TBD II. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesinin amacı; ülkemizin dijital 

dönüşümüne azami oranda katkı sağlamak, kamu kurumlarının dijital olgunluk 

seviyesinin yükseltilmesi ile dijital ekonominin büyütülmesine önemli katkılar sağlayacak 

olan standartlara uyum ve ortak 

çalışabilirlilik konularında farkındalık 

yaratılması, Dijital Dönüşüm 

Standartlarının oluşturulmasında Kamu - 

STK işbirliğinin  sağlanması ve bu konuda  

ortak akıl oluşturulması olarak 

belirlenmiştir. 

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak konusunda uzman 

konuşmacıların katılacağı oturumlarda 

Dijital Dönüşüm standartlarının konumu 

ve önemi insan, süreç ve teknoloji 

boyutuyla tartışılacak ve ortak akıl 

oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.  

II. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesinin 22 Ocak 2020 tarihinde TSE 

Konferans Salonunda yapılması ve TSE işbirliği ile gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZİRVE PROGRAMI 

09:30 - 10:00 | Kayıt ve Çay-Kahve 

Protokol Konuşmaları 

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

10:15 - 10:30 | Prof.Dr. Adem ŞAHİN, TSE Başkanı 

10:30 - 10:50 | Hasan BÜYÜKDEDE, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 

 

10:50 - 12:00 | Panel: Dijital Dönüşüme Yön Veren Akıllı Bilişim Standartları  

Panel Yöneticisi: Ali YAZICI, TBD 2.Başkan 

Konuşmacılar: 

Mehmet ÇAKIR, Beam Teknoloji Genel Müdürü 

Mustafa YILMAZ, TRTEST Direktör 

Dilek ŞEN KARAKAYA, T.C. Sağlık Bakanlığı BGYS Birim Sorumlusu  

 

12:00 - 12:20 | Çay-Kahve 

 

12:20 - 12:45 | Doç.Dr. Ziya KARAKAYA, TBD BS Platformu Başkanı 

“Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişim Standartları Platformunun 2020 Hedefleri” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Neden Sponsor Olmalısınız?  

 Bilişim ve Siber Güvenlik Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak 

 Bilişim ve Siber Güvenlik Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin 

kitlesine ürün ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak 

 Siber Güvenlik 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 

 Oturum Sponsoru 

 Yemek Sponsoru 

 Stand Sponsoru 

 Kahve Molası Sponsoru 

 Yaka Kartı Sponsoru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ana Sponsor 

30.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirvenin açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.  
2. Zirve dahilinde iki oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
3. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir. 
4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.   
5. Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir. 
6. Logosu www.tbd.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki 

verilecektir. 
7. Ana Sponsorun basın bülteni, www.tbd.org.tr adresinde yer alacaktır. 
8. www.tbd.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
9. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  
10. Etkinlik çantasına 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
11. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
• Zirve 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 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 

 

 

 

 

 

http://www.tbd.org.tr/
http://www.tbd.org.tr/
http://www.tbd.org.tr/


 

 

 

 

 

 

Yemek Sponsoru 

15.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir  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. Zirve dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
3. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.  
4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır. 
5. Diğer sponsorluklardan % 10 indirim hakkı verilecektir. 
6. Sponsor logosu, www.tbd.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun 

sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
7. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Yemek Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 
 

• Zirve 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 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

 

 

 

 

http://www.tbd.org.tr/


 

 

 

 

 

 

Oturum Sponsoru 

10.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir  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. Zirve dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
3. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.  
4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır. 
5. Diğer sponsorluklardan % 10 indirim hakkı verilecektir. 
6. Sponsor logosu, www.tbd.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun 

sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
7. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Oturum Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 
 

• Zirve 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 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

 

 

 

http://www.tbd.org.tr/


 

 

 

 

 

 

Stand Sponsoru 

4.000 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. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.  
3. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır. 
4. Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir. 
5. Sponsor logosu, www.tbd..org.tr adresinde yer alacak ve Oturum Sponsorunun 

sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
6. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Stand Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 
 

• Zirve 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 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kahve Molası Sponsoru 

10.000 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.tbd.orrg.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: 
5. Kurultay davetiyesi ve afişlerinde 

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbd.orrg.tr/


 

 

 

 

 

 

Yaka Kartı Sponsoru 

15.000 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.tbd.org.tr  adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 
3. yönlendirme linki verilecektir.  
4. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır. 
5. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.  
6. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “ Yaka Kartı Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
 

• Zirve 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbd.org.tr/


 

 

 

 

 

 

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 

Zirve öncesinden başlayarak, Zirve tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve 

kanala ait web sayfasında Zirve haberlerine geniş yer verilmesi. Kanalın web sayfasında 

banner yayınlanması. Organizasyonun belirtiği kişilerle, Zirve hakkında en az 4 röportaj 

yapması ve Zirve 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. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Ana Basın Medya 
Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır. 

2. Sponsor firma logosu, www.tbd.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: 

• Zirve 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. 

 

 

http://www.tbd.org.tr/
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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 

Zirve öncesinden başlayarak, Zirve tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında 

ve yayın organına ait web sayfasında Zirve haberlerine geniş yer verilmesi. Yayın 

organının web sayfasında banner yayınlanması. 

Zirve öncesinde, Zirve zamanı ve Zirve sonrasında Zirve haberlerine geniş yer verilmesi. 

İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Kurultay haberlerinin 

elektronik dağıtımının sağlanması. Web sitesinde Zirve öncesinden başlayarak, Zirve 

tarihlerinde ve Zirve sonrasında Zirveye ait haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda 

banner yayını hakkı verilmesi. 

Online Medya Pazarlama 

Zirve bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması. 

Basın ve Medya Sponsoru; 

1. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı 
ile logosu kullanılacaktır. 

2. Sponsor firma logosu www.tbd.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: 

• Zirve 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 

 

 

http://www.siberguvenlikzirvesi.org.tr/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON  

Barış PEKTAŞ  

baris.pektas@tbd.org.tr  

  

SPONSORLUK BAŞVURULARI  

Ceren TUNÇ 

ceren.tunc@tbd.org.tr  

  

BASIN MEDYA İLETİŞİM  

Yeşim ERGUN  

yesim@tbd.org.tr  

  

TBD GENEL MERKEZ İLETİŞİM  

T: +90 (312) 473 8215  

F: +90 (312) 473 8216  

  

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

www.tbd.org.tr 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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) 

Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Fatoş VURAL YARMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Anıl YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Prof. Dr. Adem ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

İlyas YILMAZYILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

Denetim Kurulu 

Hasan Cumhur ERCAN 

Vural Rıza İBRİŞİM 

Üveyiz Ünal ZAİM 

 

Onur Kurulu 

Tayfun ACARER 

Selçuk KAVASOĞLU 

İlker TABAK Prof. 

Dr. Ali YAZICI 

Mehmet YILMAZER 

 

*TBD tüm etkinliklerinin akış programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar 


