Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim
profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile
kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim
Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.
Üye sayısı bugün 12.000’i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il
temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç
örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine
önemli katkılar vermeye devam etmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan
yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle
ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri
günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi
tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. Bu başarıda
en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda
derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve
katkıdır.
Kurulduğu yıldan bugüne Dernek olarak;
 Teknoloji üreten bir Türkiye, Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen
bir toplum,
 Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
 Nitelikli insangücü,
 Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü, yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve
büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamın keyﬁni çıkarmasıdır.
Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,






Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi,
Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması,
Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,

Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitimi ve
çalışmaların yapılması gerektiğini savunuyoruz.

1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla
kurulmuş olan Kamu-BİB Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği’nin temel amacı çözüm
üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının
artırılmasıdır. Gönüllü üyeleri ve uzmanlarının katkılarıyla, dönemsel olarak belirlenen konularda
raporlar hazırlamakta, kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bir “Kamu Bilişim Markası” olan TBD Kamu-BİB,
1999 yılından bu güne gerçekleştirdiği etkinliklerle KAMU, ÜNİVERSİTE ve ÖZEL SEKTÖR BİLİŞİM
YÖNETİCİLERİNİN, kamuda politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma noktası olmuştur.
Kamu-BİB Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği, her sene özellikle kamu bilişim faaliyetlerinde
ortaya çıkan sorunlara ortak çözüm arayışları, kamu bilişim projelerinde kazanılan tecrübelerin
paylaşımı, dünyada ve ülkemizde bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bu yeniliklerden
yararlanarak etkin, verimli ve kamu hizmetlerinde iyileştirici projeler oluşturma ﬁkirlerinin
oluşturulduğu ve kamu bilişim yatırımlarına yön verici ﬁkir ve önerilerin tartışıldığı toplantılardır.
Kamu-BİB toplantıları sorunların tespiti, sorunları bizzat yaşayanların ortak akılla ortaya koydukları
çözüm önerileri ile farklı bakış açılarının geliştirilmesiyle kamuda verimliliğe doğrudan katkı
sağlaması yönüyle “Kamuda Verimlilik Toplantıları” olarak da bilinmektedir.
Amacı, ülkemizin bilişim toplumuna geçiş çalışmalarında;
 Kamu Bilgi İşlem Birimleri ve sektörel katılım ile bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın
kullanımı,
 Kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlanması,
 Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması,
 Mesleki dayanışmanın geliştirilmesi, Sorunlara ortak çözümler oluşturulması
konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.
22-25 Ekim 2020 tarihinde yirmiüçüncüsünü düzenleyeceğimiz “Kamu-BİB” ile yirmiyedincisini
düzenleyeceğimiz “BİMY” bütünleşik etkinliği Ülkemizde Dijital Dönüşüm Politikalarının tüm
sektörler için konuşulacağı bir platform olacak ve kamu, üniversite ve özel sektör bilişim
yöneticilerinin ve bu alandaki tüm paydaşların ortak buluşma noktası olacaktır.

Oturumlar
Oturum 1 – CIO ve CDO Bakış Açısıyla Yapay Zeka
Dijitalleşen dünyada, CIO’lar (Chief Information Officer ) ve CDO’lar (Chief Digital Officer)
kurumların karar mekanizmalarında aktif olarak yer almaya başlamış, üst yönetime yakın, dijital
dönüşüm ve yatırım kararları veren yöneticiler haline gelmiştir. Bugün özellikle bilişim sektörü
başta olmak üzere tüm firmaların gözü CIO ve CDO’ların üzerindedir. Türkiye Bilişim Derneği olarak
Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarının ve şirketlerinin CIO ve CDO’larını bir araya getirerek
tecrübelerin ve çözümlerin paylaşıldığı bir bilgi paylaşım platformu oluşturmayı hedeflemekteyiz.
Bu oturumda, CIO ve CDO’ların gelişimlerinin desteklenmesi, işbirliğinin ve iletişim kanallarının
oluşturulması, iyi örneklerin ortaya çıkarılması, ödüllendirilmesi ve sektör teknoloji firmaları ile bir
araya gelmeleri sağlanacaktır

Oturum 2 – Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler sonucu artan veri hacmi, çeşitliliği ve kalitesi bu
verilerin doğru araçlarla analiz edilerek kamu politikalarının etkinleştirilmesine ve hizmetlerinin
iyileştirilmesine imkan sağlamaktadır.
Bu doğrultuda artan ve çeşitlenen verinin;
 Karar süreçlerine en etkin ve ekonomik şekilde entegrasyonunun hangi teknolojiler ve
yöntemler kullanılarak mümkün olduğuna ilişkin çalışmalar yapılması,
 Kamuda kullanımı için teknolojiye ve yönteme ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi,
 Araştırmacıların ve ticari aktörlerin kullanımına açılması ve yapay zeka uygulamalarına girdi
oluşturması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi (açık kamu verisi),
 Yenilikçi hizmetler,
 Hangi alanlarda/konularda kamu politikaları ve kamu hizmetlerine potansiyel katkı
oluşturduğunun ortaya konması,
 Bu alandaki başarılı ve başarısız ülke örnekleri ile ülkemizdeki mevcut uygulamalara yönelik
örneklerin de paylaşılması
hedeflenmektedir.

Bu oturumda “Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Kamu-BİB Çalışma
Grubu” nun Raporu sunulacak ve yapay zeka kullanım konusu panelistlerce etraflı şekilde insan,
süreç ve teknolojik boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Oturum 3 – COVID19 ile Mücadele ve Sonrasında KVK ve Sağlık Sektörü
Ülkemizde, COVID19 Salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda özveri ile çalışan
sağlık çalışanları başta olmak üzere sağlık sektörü çok başarılı uygulamalara imza atmıştır. Söz
konusu başarıda bilişim teknolojilerinin katkısı yadsınamaz bir gerçek olmuştur. Diğer taraftan bu
süreçte kişisel verilerin korunması konusu özellikle de 6698 Sayılı Kanunda “Özel Nitelikli Kişisel
Veriler” olarak tanımlanan Kişisel Sağlık Verileri özelinde daha da önemli bir hale gelmiş ve bir çok
tartışmanın odağında yer almıştır.
6698 sayılı Kanun ve bu kanun doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yayımlanan ikincil
mevzuatlarda kişisel sağlık verilerinin işlenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile
alınması gereken tedbirlere ilişkin birçok düzenleme bulunmaktadır.
Bu oturumda, sağlık sektöründeki başarılı uygulamalar, eksikliği hissedilen hususlar ve yaşanan
sıkıntılar ile KVKK’nın sağlık bilişimi ve sağlık kurumlarındaki bilgi teknolojileri alanlarında
uygulanması esnasında oluşabilecek sorunların belirlenebilmesi ve çözümüne yönelik eylem
planlarının oluşturulması konuları panelistlerce etraflı şekilde mevzuat, hukuk, insan, süreç ve
teknolojik boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
Oturum 4 – Bulut Korkusu
Bulut Teknolojileri ve altyapıları hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmiştir. Bu hıza yetişebilmek tüm
kurumlar ve kuruluşlar için önemli bir husustur.
Yeni teknolojilerden korkarak, çekinerek ilerlemek mümkün değildir. Değişime hızla ve çevik bir
şekilde adapte olmak amacıyla akıllı telefon kullanımı, kredi kart ile ödeme ve mobil uygulamalar
kamu hizmeti sunan kurumlar için yaşamsal öneme sahiptir. Bulut teknolojileri konusunda
korkulara neden olabilecek;

 Veri Merkezleri
 Bulut Teknolojileri
 Siber Güvenlik
alt başlıklarının detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu oturumda “Bulut Korkusu Kamu-BİB Çalışma Grubu” nun Raporu sunulacak ve dijital Türkiye ile
e-devlet uygulamalarında bulut hizmetleri kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri panelistlerce
etraflı şekilde tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Oturum 5 – COVID-19’la Mücadele ve Sonrası Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri
Dijital Türkiye yolculuğundaki dijital dönüşümlerin milli teknolojiler ile gerçekleştirilmesi ülkemize
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zeka
ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin
milli kabiliyetler ile geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görmekteyiz. Milli Teknoloji hamlesi
kapsamında; Milli teknoloji, ürün ve hizmetlerin kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.
Bu oturumda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gerçekleştirilen başarı hikayeleri ekosistemin
güçlendirilmesi, paydaşlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve ev ödevlerinin hazırlanabilmesi
amacıyla paylaşılacaktır.

Oturum 6 – 2.Vizyon 2023 Kamu ve Sektör Buluşması
Birincisi Kamu-BİB’22/BİMY’26 Bütünleşik Etkinliğinde gerçekleştirien, Dijital Türkiye Yolculuğunda,
Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli
teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesinre yönelik Vizyon
2023 kapsamında yapılacak eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin kamu üst yöneticileri
tarafından paydaşlar ile paylaşılacağı ve ortak akıl oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı
kapalı bir oturumdur.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek sözkonusu oturuma, Kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin
yanı sıra sadece Kamu-BİB’23 / BİMY’27 Bütünleşik Etkinliğine sponsor* olan firmaların üst düzey
yöneticileri katılabilecektir.
* Sponsorluk özet tablosunda yer alan sponsor firmalar

Kamu-BİB’23 / BİBY’27 Etkinlik Programı
22 Ekim 2020 Perşembe
14:00 - 24:00 | Kayıt ve Otele Giriş

23 Ekim 2020 Cuma
09:00 - 09:30 | Kayıt ve Çay-Kahve
Protokol Konuşmaları
09:30 - 09:40 | Kenan ALTINSAAT, TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
09:40 - 09:50 | Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
09:50 - 10:00 | Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı*
10:00 - 10:10 | Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
10:10 - 10:25 | Ali Taha KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı
10:25 - 10:40 | Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı*
10:40 - 11:00 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
11:00 - 11:20 | Çay-Kahve
11:20 - 11:35 | Ana Sponsor Konuşması
11:35 - 11:50 | Davetli Konuşmacı
11:50 - 12:00 | Furkan CİVELEK - Kamu-BİB YK Başkanı
12:00 - 12:30 | Ödül ve Plaket Töreni
12:30 - 14:00 | Yemek
14:00 - 15:30 | Oturum-1: CIO ve CDO Bakışıyla Yapay Zeka
Panel Yöneticisi: Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı
15:30 - 16:00 | Çay-Kahve

16:00 - 17:30 | Oturum-2: Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı
Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan
Yardımcısı

24 Ekim 2020 Cumartesi
09:30 - 11:00 | (SALON B) Oturum-3: e-Ticaret: İş Modelleri, Eğilimler, Kamu Politikaları, Yeni Nesil
Ödeme Sistemleri
Panel Yöneticisi: Mehmet Zahid ATEŞ, TCMB Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü
09:30 - 11:00 | Oturum-4: COVID-19’la Mücadele ve Sonrası Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri (Salon A)
Panel Yöneticisi: Dr.Tayfun ACARER, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
11:00 - 11:30 | Çay-Kahve
11:30 - 13:00 | Oturum-5: Bulut Korkusu
Panel Yöneticisi: Gökhan EVREN, T.C. UAB Haberleşme Genel Müdürü
13:00 - 14:30 | Yemek
14:30 - 16:30 | Oturum-6: 2.Vizyon 2023 Kamu ve Sektör Buluşması (Salon B)
Yöneticiler: Dr. Ali Taha KOÇ, TCCB Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı*
Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı*
Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı*
14:30 - 16:30 | Oturum-7: CİDDİ OYUN : BİLİŞİM PROJESİ TEDARİK SÜRECİ (Salon A)
Yöneticiler: Dr. Altan ÖZKİL, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi
16:30 - 17:00 | Kapanış
25 Ekim 2020 Pazar
11:30 - 12:00 | Otelden Çıkış

Neden Sponsor Olmalısınız?
 Bilişim ve Yazılım Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak,
 Bilişim ve Yazılım Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin kitlesine
ürün ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak,
 Yerli ve Nilli Yazılım 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
Platin Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Bronz Sponsor
Çanta Sponsoru
Stant Sponsoru
Yaka Kartı Sponsoru
Marka ve Destek Sponsoru
Etkinlik Sponsorluğu (Buluşma/Kapanış)
Kahve Molası Sponsoru
Ana Basın ve Medya Sponsoru
Medya Sponsorluğu

Ana Sponsor
150.000 TL + KDV
Sponsorluk hakları iki Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etkinliğin açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
Etkinlik dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
Etkinlik salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu
kullanılacaktır.
Logosu www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Etkinlik çantasına 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” 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
e-Medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında

Platin Sponsor
90.000 TL+ KDV
Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Etkinlik dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
2. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
3. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda, Platin Sponsor başlığı ile logosu
kullanılacaktır.
4. Logosu, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5. Sponsorun basın bülteni, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacaktır.
6. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
7. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Platin Sponsor” 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
E-medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında

Altın Sponsor
50.000 TL + KDV
Sponsorluk hakları yedi Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Etkinlik dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
2. Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir.
3. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda, Altın Sponsor başlığı ile logosu
kullanılacaktır.
4. Sponsor logosu www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Altın Sponsorun basın bülteni, www.kamubib-bimy.org adresinde yer
alacaktır.
6. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
7. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Altın Sponsor” 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.

Gümüş Sponsor
30.000 TL+ KDV
Gümüş Sponsorluk hakları On Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
2. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
3. Sponsorun logosu, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve Gümüş
Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
4. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda
belirlenen alanlarda, “Gümüş Sponsor” 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.

Bronz Sponsoru
20.000 TL + KDV
Bronz Sponsorluk hakları Onüç Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
2. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
3. Sponsorun logosu, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve Gümüş
Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
4. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Bronz Sponsor” 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.

Stand Sponsoru
8.500 TL + KDV
Sponsorluk hakları 20 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 stand alanı tahsis edilecektir.
3. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
4. Sponsor logosu, www.kamubib-bimy.org adresinde yer alacak ve Oturum
Sponsorunun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda
belirlenen alanlarda, “Stand 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.

Kahve Molası Sponsoru
10.000 TL + KDV
Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun 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.kamubib-bimy.org 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
40.000 TL + KDV
Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, boyun bağına takılarak
verilecektir.
2. Sponsorun logosu, www.kamubib-bimy.org 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:

•
•
•
•
•
•
•
•

Etkinlik 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
7.500 TL + KDV
Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir.

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsor logosu, www.kamubib-bimy.org 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
Etkinlik öncesinden başlayarak, Etkinlik tarihlerinde ve sonrasında sponsorun
kanalında ve kanala ait web sayfasında Etkinlik haberlerine geniş yer verilmesi.
Kanalın web sayfasında banner yayınlanması. Organizasyonun belirtiği kişilerle,
Etkinlik hakkında en az 4 röportaj yapması ve Etkinlik 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. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile
logosu kullanılacaktır.
2. Sponsor firma logosu, www.kamubib-bimy.org 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:

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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
Etkinlik öncesinden başlayarak, Etkinlik tarihlerinde ve sonrasında sponsorun
yayın organında ve yayın organına ait web sayfasında Etkinlik haberlerine geniş
yer verilmesi. Yayın organının web sayfasında banner yayınlanması.
Etkinlik öncesinde, Etkinlik zamanı ve Etkinlik sonrasında Etkinlik haberlerine
geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım
Kurultay haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması. Web sitesinde Etkinlik
öncesinden başlayarak, Etkinlik tarihlerinde ve Etkinlik sonrasında Etkinlikye ait
haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.
Online Medya Pazarlama
Etkinlik bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması.
Basın ve Medya Sponsoru;
1. Etkinlik salonlarında bulunan panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile
logosu kullanılacaktır.
2. Sponsor firma logosu www.kamubib-bimy.org 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:

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Sponsorluk Özet Tablosu

Katılım Kayıt
Kamu Kurum Temsilcisi veya TBD Üyesi
1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

3.350,-TL

2 (iki) Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Fiyatı

2.375,-TL

Özel Sektör Firma Temsilcisi
1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

3.850,-TL

2 (iki) Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama Fiyatı

2.550,-TL

Refakatçı Katılım (Kişi Başı)
Konaklama Fark Fiyatı

1.350,-TL

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON
Serap ALTAN
serap.altan@tbd.org.tr

SPONSORLUK BAŞVURULARI
Ceren TUNC
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

