k

SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ HAKKINDA
Dünyada sektörün ilk derneği. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuştur.
Ülke genelinde yapılanma. Merkez ve 10 Şube (Adana, Ankara, Antalya, Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Van), 10 İl Temsilciliği (Afyon, Denizli, Gaziantep, Giresun,
Hatay, Sivas, Trabzon, Uşak, Londra ve Montreal) ve Bilişimle Girişimci Kadın ve 33 üniversitede
TBD-Genç yapılanması ile tüm Türkiye’ye yayılmıştır.
Üye profilindeki farklılık. Bireysel ve gönüllülük esaslı yapısı ile
bilişim sektöründe çalışan ve bilişimle ilgilenen her kesimden
üyeler bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör
firma çalışanları, akademisyenler, gençler, kadınlar ve emekliler.
Diğer derneklerden farkı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 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. TBD,
aynı zamanda, güncel konularda iş dünyası ve kamu kurumlarının ortak

çözüm önerilerinin geliştirildiği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı birçok çalışma ve etkinlikleri yapmakta
olan bir STK olarak 21 Nisan 1994 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu
Yararı” statüsünde çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu statüsünü kazanmıştır. 2022 yılı itibariyle ülkemizde
faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 122 bin STK arasında bu statüye sahip olan 362 STK bulunmaktadır.
TBD’nin en önemli gücü. Gücünü her kesimden 14 bini aşan
üyelerinin yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ülkemiz
Bilişim Sektörünün kendisine verdiği desteklerden almaktadır.

KAMUBİB’25-BİMY’29 BÜTÜNLEŞİK ETKİNLİĞİ
Yer ve Tarih
Tarih : 17 -20 Kasım 2022
Yer

: Xanadu Resort / Belek

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. Kamu-BIB
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.
2021 yılında düzenlenmiş olan KAMU BIB'24 BİMY’28 Bütünleşik Etkinliğine 650 kişi katılım sağlamış
ve 86 Firma sponsor olarak destek vermiştir.
17 – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında “Dijital Gelecek ve Ötesi” ana teması ile Xanadu Resort Belek /
Antalya’da yirmibeşincisi düzenleyeceğimiz “Kamu-BİB” ile yirmidokuzuncusu düzenleyeceğimiz “BİMY”
bütünleşik etkinliği Ülkemizde Dijital Dönüşüm Politikalarının ve Uygulamalarının 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
•
•
•
•

Politika ve Stratejiler
Siber Güvenlik
Dijital Ekonomi
KamuBİB Çalışma Grubu 1

•

KamuBİB Çalışma Grubu 2

OTURUMLAR
Oturum - 1: Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri
Türkiye’nin ulusal verimliliğini artırarak küresel rekabet edebilirliğini desteklemek, inovasyon
endeksinde daha üst sıralara yükselmesine katkı sağlamak ve dijital ekonomisini güçlendirmek için
geliştirilen politikaların ve benimsenen stratejilerin şeffaf, kapsayıcı, iklim değişikliklerini göz önünde
bulunduran, Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun ve sürdürülebilir nitelikte olması önem arz etmektedir.
Dijital Türkiye yolculuğunda 2023 yılı için işaret edilen hedeflere ulaşmak için ülkemizin makro ölçekte
dijital dönüşüm endeksinin isabetli bir şekilde ölçülebilmesi ve söz konusu ölçüm sonuçları üzerinde
yapılacak detaylı çözümleme çalışmaları ile uygulanabilir politikaların ve stratejilerin belirlenmesi, eylem
planlarının hazırlanması ve uygulanması önem taşımaktadır. Böylelikle hem dijital ekonominin gelişimine
hem de vatandaşların dijital becerilerinin ve yeteneklerinin artırılmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Diğer taraftan, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve dijital ekonomisinin geliştirilmesi,
ArGe kültürünün gelişimine ve yaygınlaşmasına, yenilikçilik ve rekabetçilik endekslerinin artmasına
dolayısıyla da yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine, kamuda kullanımlarının arttırılmasına ve söz
konusu teknolojilerin ihracatına yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu panelde, konusunda uzman olan panelistler bir araya gelerek ülkemizin dijital dönüşüm politikaları
ve stratejileri, yönetişim biçimleri ve gelecek öngörülerini tartışacaklardır. Bu kapsamda ülkemizin
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, katma değeri yüksek yerli ve milli teknolojilerin
özgün olarak geliştirilmesi ve bunların devlete ve özel sektöre sağlayacağı dijital ekonomik imkanlar
insan, süreç, teknoloji, hukuk ve ekonomi boyutlarıyla çok yönlü olarak değerlendirilecektir.

Oturum – 2: Kamu BT Tedarik Yönetimi Çalıştayı (KamuBİB ÇG-1)
Kamu sektöründe BT tedarik işlemleri birden fazla yöntem/kurum üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Ana tedarik yöntemi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kullanılıyor olmasının yanı sıra farklı
kurumlar ve mevzuat üzerinden de tedarik gerçekleştirilmektedir.
BT tedarik hizmetleriyle; son kullanıcıdan-veri merkezine, yerel çalışma alanından geniş alana kadar
tüm ortam ve platformlar için donanım ve yazılım alımları, otomasyon projeleri, dış kaynak personel
kullanım hizmetleri yürütülmeye çalışılmaktadır. Bütün bu hizmetlerde; ihtiyaç ve mimarinin
belirlenmesi, şartnameleştirilmesi, ihale edilmesi ve sözleşme yönetimi süreçlerinin karmaşıklığı
nedeniyle fayda/maliyet oranında etkinlik ve verimlilik sağlanmasında zorluklar yaşanmaktadır. Söz
konusu ihtiyaç ve problem sahalarının yanı sıra günümüzde BT hizmetlerinde bulut bilişim kullanımın
hızla yaygınlaşması hem konunun yeni olması, hem de belirli standartların netleşmemiş olması
nedeniyle BT birimlerinin etkin kararlar almasını zorlaştırmaktadır.
Bu çalıştayda Kamu sektöründe BT tedarik yönetimi süreçlerinde maliyet etkinliğin arttırılması,
ihtiyaçların daha etkin yöntemlerle karşılanmasına ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi, diğer
taraftan da bulut hizmeti tedarik yöntemleri, hizmet alımından önce yapılması gerekenler, ihtiyaçların
belirlenmesi ve tedarik sonrası sözleşme yönetimi konularının incelenmesi ve çözüm önerilerinin
tartışılması sağlanacak ve karar vericilere ışık tutulacaktır. Çalıştay sonucunda görüş ve önerilere
göre Çalışma Grubu Raporu nihai haline getirilerek karar vericilere iletilecektir.

Oturum - 3: Vizyon 2023 4. Kamu ve Sektör Buluşması
Birincisi Kamu-BİB’22/BİMY’26 Bütünleşik Etkinliğinde gerçekleştirilen, Dijital Türkiye Yolculuğunda,
Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli
teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Covid19 ile mücadele süreci göz önünde bulundurularak 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 dördüncüsü gerçekleştirilecek söz konusu oturuma, Kamu kurumlarının üst düzey
yöneticilerinin yanı sıra sadece Kamu-BİB’25 / BİMY’29 Bütünleşik Etkinliğine sponsor* olan firmaların
üst düzey yöneticileri katılabilecektir.
* Sponsorluk özet tablosunda yer alan sponsor firmalar

Oturum - 4: Evren Ötesi ve Siber Güvenlik
Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve
kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Yeni normalde, uzaktan eğitim, evden çalışma, dijital platformlar
aracılığıyla alışveriş yapma, uzaktan abonelik, mesafeli sözleşmeler, bulut kullanımı, video konferans, sanal
müzeler ve/veya teletıp gibi çeşitli uygulamalar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüştür. Söz
konusu uygulamalar hem saldırı yüzeylerinin genişlemesine hem de saldırı yöntemlerinin gelişmesine neden
olmaktadır. Dijital dönüşümün bir sonraki aşaması olarak da tanımlanan Evren Ötesi (Metaverse) kavramı
hayatımıza girmeye başlamıştır. 3 boyutlu internet olarak da yorumlanabilecek bu evrende AR/VR giyilebilir
teknolojileri aracılığında gerçek ve sanal evrenin bütünleşmesini yaşayacağız. Diğer taraftan Evren Ötesine
yönelik yeni siber güvenlik açıklıkları ve riskleri ortaya çıkacaktır.

Bu oturumda başta evren ötesi olmak üzere dijital dönüşüm teknolojileri ışığında değişen ve gelişen
siber tehdit yüzeyleri ve ortaya çıkan yeni açıklıklar ve/veya riskler panelistlerce insan, süreç ve
teknoloji boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Oturum - 5: Kamuda Veri Alanı Çalıştayı (KamuBİB ÇG-2)
Teknolojinin geldiği noktada, toplanan dijital verinin sadece veriyi toplayan kuruluş tarafından değil ihtiyaç
duyan diğer kuruluşlarca da kullanılması veriden en yüksek katma değerin yaratılması adına kaçınılmaz hale
gelmektedir. Diğer taraftan, mahremiyet ve güvenlik çekinceleri ile yasal düzenlemeler nedeniyle kuruluşlar
birbiriyle veri paylaşmaktan imtina edebilmektedir. Söz konusu sorun kamuda da oldukça yaygındır.

Kamu kurumlarının rutin operasyonları çerçevesinde oluşturdukları dijital verilerin, diğer kurumlarca
yenilikçi hizmet ve uygulamalar geliştirmek ve mevcut hizmetleri etkinleştirmek amacıyla ortak şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere, Kamu Veri Alanının oluşturulması Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinde de
yer verilen bir tedbirdir. Avrupa Birliği de, farklı paydaşların birbiriyle güvenli şekilde veri paylaşabileceği
sektörel veri alanları oluşturma yönünde politikalar belirlemektedir. Yine bu doğrultuda, Kamu Veri Alanı
konusu AB’nin Dijital Avrupa Programı’nda destekleyeceği başlıklar arasında yer almaktadır.
Bu çalıştayda Kamusal Veri Alanı (Data Spaces) konusunda ülkemizde teknik, idari ve yasal olarak atılması
gerekli adımları pro-aktif bir bakış açısıyla incelenecek, ülke dışındaki örnekler ve çalışmalar özetlenerek kamu
sektöründe belirlenecek yol haritasına ortak akıl ile girdi oluşturulması sağlanacaktır. Çalıştay sonucunda
görüş ve önerilere göre Çalışma Grubu Raporu nihai haline getirilerek karar vericilere iletilecektir.

KAMUBİB’25 / BİMY’29 ETKİNLİK PROGRAMI
17 Kasım 2022 Perşembe
14:00 – 24:00 | Kayıt ve Otele Giriş
18 Kasım 2022 Cuma
08:30 – 09:10 | Kayıt ve Çay-Kahve
09:10 – 09:15 | İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Protokol Konuşmaları
09:15 – 09:25 | Kenan ALTINSAAT, TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
09:25 – 09:40 | Ana Sponsor Konuşması
09:40 – 09:55 | Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
09:55 – 10:10 | Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı
10:10 – 10:25 | Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
10:25 – 10:40 | Özgül ÖZKAN YAVUZ, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
10:40 – 10:55 | Dr. Şuayip BİRİNCİ, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı
10:55 – 11:10 | Prof. Dr. Petek AŞKAR, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
11:10 – 11:25 | Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL, T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı
11:25 – 11:40 | Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
11:40 – 11:55 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
11:55 – 12:15 | Dr. Ali Taha KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
12:15 – 14:00 | Yemek
14:00 – 15:30 | Oturum-1: Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri (Salon A)
Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı

15:30 – 15:45 | Çay-Kahve
15:45 – 16:00 | Davetli Konuşmacı: Metaverse (Salon A)
16:00 – 17:30 | Oturum-2: Kamuda BT Tedarik Yönetimi Çalıştayı (KamuBİB Çalışma Grubu1) (Salon A)
Çalıştay Yöneticisi: Dr. Cebrail TAŞKIN, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

19 Kasım 2022 Cumartesi
10:00 – 12:30 | Oturum-3: Vizyon 2023 4. Kamu Özel Sektör Buluşması (Salon B)
Yöneticiler: Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
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. Tayyip Sabri ERDİL, T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı*
Prof. Dr. Petek AŞKAR, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Dr. Şuayip BİRİNCİ, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı*

Özgül ÖZKAN YAVUZ, T.C. Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı* Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı
10:00 – 12:30 | Oturum-4: Evren Ötesi ve Siber Güvenlik (Salon A)
Panel Yöneticisi: Onur GENÇER, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı HGM Genel Müdür Yardımcısı
12:30 – 14:00 | Yemek
14:00 – 14:30 | Davetli Konuşmacı: Dijital Varlıklar (Salon A)
14:30 – 16:00 | Oturum-5: Kamuda Veri Alanı Çalıştayı (KamuBİB Çalışma Grubu – 2) (Salon A) Çalıştay
Yöneticisi: Kenan Nurhan ALTINSAAT, Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

16:00 – 16:30 | Plaket Töreni ve Kapanış
20 Kasım 2022 Pazar
11:30 – 12:00 | Otelden Çıkış

NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ
•

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

•

Bilişim ve Siber Güvenlik Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir parçası olmak

•

Marka farkındalığını artırmak ve marka imajını güçlendirmek

•

Küresel bir hareketin destekçisi olarak sektörde daha saygın 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 gerçekleştirmek

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Sponsor
Platin Sponsor
Altın Sponsor
KamuBİB Çalışma Grubu Çalıştay Sponsoru
Gümüş Sponsor
Bronz Sponsor
Çanta Sponsoru
Stant Sponsoru
Yaka Kartı Sponsoru
Marka ve Destek Sponsoru

•

Etkinlik Sponsorluğu (B2B Toplantı, Demo, Kokteyl, Balo vb.)

•
•
•

Kahve Molası Sponsoru
Basın ve Medya Ana Sponsoru
Medya Sponsorluğu

ANA SPONSOR

250.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Altı (6) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 5 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Etkinliğin açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
3. Etkinlik dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
4. Etkinlikte gerçekleştirilecek “Vizyon 2023 : 4. Kamu Özel Sektör
Buluşması” kapalı toplantısına katılma hakkı tanınacaktır.
5. Sergileme alanında 12m2 stant alanı tahsis edilecektir.
6. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor”
başlığı ile logosu kullanılacaktır.
7. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
8. Ana Sponsorun basın bülteni, https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde
yer alacaktır.
9. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
10. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
11. Etkinlik çantasına 4 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
12. 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
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

PLATİN SPONSOR

150.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Yedi (7) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 4 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Etkinlik dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
3. Etkinlikte gerçekleştirilecek “Vizyon 2023 : 4. Kamu Özel Sektör
Buluşması” kapalı toplantısına katılma hakkı tanınacaktır.
4. Sergileme alanında 9m2 stant alanı tahsis edilecektir.
5. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Platin Sponsor”
başlığı ile logosu kullanılacaktır.
6. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
7. Platin Sponsorun basın bülteni, https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde
yer alacaktır.
8. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ 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, “Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
• Etkinlik davetiyesi ve afişlerinde

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

ALTIN SPONSOR

110.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Onbeş (15) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 3 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Etkinlik dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
3. Etkinlikte gerçekleştirilecek “Vizyon 2023 : 4. Kamu Özel Sektör
Buluşması” kapalı toplantısına katılma hakkı tanınacaktır.
4. Sergileme alanında 9m2 stant alanı tahsis edilecektir.
5. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Altın Sponsor”
başlığı ile logosu kullanılacaktır.
6. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
7. Altın Sponsorun basın bülteni https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde
yer alacaktır.
8. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ 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, “Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
• Etkinlik davetiyesi ve afişlerinde

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

KamuBİB ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAY SPONSORU

100.000 TL +

KDV
Sponsorluk hakları İki (2) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 1 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Çalıştay dahilinde bir sunum yapma hakkı tanınacaktır.
3. Etkinlikte gerçekleştirilecek “Vizyon 2023 : 4. Kamu Özel Sektör
Buluşması” kapalı toplantısına katılma hakkı tanınacaktır.
4. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “KamuBİB Çalışma
Grubu Çalıştay Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
5. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6. “KamuBİB Çalışma Grubu Çalıştay Sponsoru”nun basın bülteni,
etkinliğin https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacaktır.

7. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
9. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
10. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “KamuBİB Çalışma Grubu Çalıştay
Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
• Etkinlik davetiyesi ve afişlerinde

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

GÜMÜŞ SPONSOR

75.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Dokuz (9) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 2 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Etkinlikte gerçekleştirilecek “Vizyon 2023 : 4. Kamu Özel Sektör
Buluşması” kapalı toplantısına katılma hakkı tanınacaktır.
3. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir.
4. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Gümüş
Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
5. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6. Gümüş Sponsorun basın bülteni, https://www.kamubib-bimy.org/2022/
adresinde yer alacaktır.
7. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
9. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
10. 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
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

BRONZ SPONSOR

55.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Bir (1) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 1 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir.
3. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Bronz Sponsor”
başlığı ile logosu kullanılacaktır.
4. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Bronz Sponsorun basın bülteni, https://www.kamubib-bimy.org/2022/adresinde
yer alacaktır.
6. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
8. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
9. 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
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

STANT SPONSORU

30.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Sekiz (8) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sponsorluk dahilinde 1 kişilik katılımcı olma hakkı verilecektir.
2. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir.
3. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Stant Sponsoru”
başlığı ile logosu kullanılacaktır.
4. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Stant Sponsorunun basın bülteni, https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde
yer alacaktır.
6. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
8. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
9. 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
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

YAKA KARTI SPONSORU

90.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları Bir (1) Firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Tüm katılımcılara verilecek “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, sponsor

logosunun yer aldığı boyun bağına takılarak verilecektir.
2. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacak olup organizasyon

tarafından hazırlanacaktır.
3. Etkinlik salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Yaka Kartı
Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
4. Logosu https://www.kamubib-bimy.org/2022/adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Yaka Kartı Sponsorunun basın bülteni, https://www.kamubibbimy.org/2022/ adresinde yer alacaktır.
6. Sponsora https://www.kamubib-bimy.org/2022/ adresinde banner yayınlama
hakkı verilecektir.
7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
8. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Yaka Kartı Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:

• Etkinlik davetiyesi ve afişlerinde

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• e-Posta tanıtımlarında
• e-Bülten, e-Davetiye ve e-Medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında.

SPONSORLUK ÖZET TABLOSU
Ana
Sponsor

Platin
Sponsor

KamuBİB
Altın ÇG. Çalıştay Gümüş
Bronz
Stant
Yaka Kartı
Sponsor Sponsoru Sponsor Sponsor Sponsoru Sponsoru

250.000

150.000

110.000

100.000

75.000

55.000

30.000

90.000

Sponsorluk
Sayısı

6*

7

15

2

9

1

8

1

Katılım Hakkı

5

4

3

2

2

1

1

1

10 dk.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

12

9

9

-

6

6

6

-

Broşür Koyma
Hakkı (Adet)

4

3

2

1

1

1

1

-

Oturum:3’e
katılım hakkı

√

√

√

√

√

-

-

-

Sponsorluk
Bedeli (TL)

Açılışta
Konuşma Hakkı
Çalıştayda
Sunum Yapma
Hakkı

Oturumlarda
Konuşma Hakkı

Sergi Alanı
(m2)
Etkinlik
Çantasına

SPONSORLUK
BEDELİ

250.000 150.000 110.000 100.000

75.000 55.000 30.000

90.000

*Ana Sponsorluk; “KamuBİB Ana Sponsoru”, “BİMY Ana Sponsoru”, “Teknoloji Ana Sponsoru” ve “Resmi Ulaşım
Ana Sponsoru” olarak dört (4) kategoride verilecektir. Dört Ana Sponsor da eşit haklara sahip olacaktır.

** Gala Sponsorluğu; 18.11.2022 akşamı yapılacak olan Gala Organizasyonu Sponsorluğu için Türkiye Bilişim
Derneği yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

BİREYSEL KATILIM BEDELLERİ
•

Kamu Kurum Temsilcisi veya TBD Üyesi

Erken Rezervasyon (17 Haziran 2022 Son Tarih)
• 1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı
• 2 (İki) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

8.970 TL + KDV
6.340 TL + KDV

Rezervasyon (18 Haziran 2022 ve Sonrası)
• 1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı
• 2 (İki) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

9.555 TL + KDV
6.825 TL + KDV

•

Özel Sektör Firma Temsilcisi

Erken Rezervasyon (17 Haziran 2022 Son Tarih)
• 1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı
• 2 (İki) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

9.945 TL + KDV
7.020 TL + KDV

Rezervasyon (18 Haziran 2022 ve Sonrası)
• 1 (Bir) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı
• 2 (İki) Kişilik Odada Konaklama Fiyatı

10.725 TL + KDV
7.410 TL + KDV

•

Refakatçi Katılım (Kişi Başı)

2.825 TL + KDV

