
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Değerli Paydaşlar, 

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında 

güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir.  Özel ve kamu 

kurumlarımızın dijital dönüşümleri sonucu artan dijital hizmetleri siber saldırganların 

hedefi konumuna gelmiş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma 

ulaşmıştır.  

Pandemi döneminde yaşantımıza devam edebilmek 

amacıyla başta evde çalışmaktan, uzaktan eğitime, dijital 

platformlardan alış veriş yapmaya ve çevrimiçi sağlık 

hizmetlerine kadar çok geniş alanda dijital teknolojileri hızlı 

bir şekilde kullanmak zorunda kaldık. Bu süreçte dijital 

becerileri gelişmiş bireyler ve/veya dijital dönüşümlerini 

gerçekleştirmiş olan kurumlar yeni normale hızla ve güvenli 

bir şekilde uyum sağlarken tehditleri fırsatlara dönüştürme 

şansı da bulmuşlardır. Diğer kesim ise yeni normale uyum 

sağlamada ciddi sorunlar yaşamış en önemlisi de siber saldırganların açık hedefi haline 

gelmişlerdir. Bu süreçte siber saldırılarda % 300’den fazla artış olduğu, özelliklede sosyal 

mühendisliğe yönelik zararlı URL ve kimlik avına yönelik oltalama saldırılarında yaklaşık 

10 katı artışlar olduğu görülmüştür.  

4.ncü Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, tüm paydaşların katılımıyla 

yeni normalde ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, insan, süreç, yasal mevzuat 

ve toplum boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl 

oluşturulacaktır. Ayrıca yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik 

altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları 

tartışılacak ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır. 

4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 18 Şubat 2021 tarihinde BTK Ana 

Konferans Salonunda Hibrit olarak gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oturumlar 

Oturum-1: İnsan Odaklı Siber Güvenlik Stratejileri 

Son yıllarda Devlet destekli saldırıların özellikle telekom altyapıları olmak üzere kritik 

altyapılara yöneldiği ve yeni normalde kamu kurumlarının ve evden çalışma programı 

uygulayan şirketlerin her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı 

bilinmektedir. Teknoloji ve insan en çok siber güvenlik alanında çözüm bekleyen 

zorlukları yaratmaktadır. Bu oturumda 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 

Eylem Planı ile Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulamaları başta olmak üzere dijital 

dönüşüm teknolojileri destekli yeni nesil siber güvenlik stratejileri, eylem planları ve 

uygulamaları insan odaklı bir yaklaşım ile ortak akıl oluşturulması amacıyla tartışılacaktır. 

Oturum-2: Yeni Normalde Siber Güvenlik Riskleri 

Pandemi ile yaygınlaşan uzaktan eğitim ve evden çalışmalarda siber saldırılara karşı 

korunması gereken süreçler ön plana çıkmakta ayrıca yeni riskler de yaratılmaktadır. 

Uzaktan çalışan personele ve cihazlarına olan tehditler, kurum içi sistemler ve kurum içi 

çalışanlara oranla daha yüksek riskler taşımaktadır. Siber güvenlikte açıklık analizi ve 

olası risklerin doğru olarak belirlenmesi uygulanacak tedbirlerin oluşturulmasında ve 

siber dayanıklılığın arttırılmasında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Yeni normalde 

uzaktan çalışma, bulut kullanımı ve benzeri uygulamaların yaratacağı ek risklerin göz 

önünde bulundurulması önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu oturumda ülkemizin önde 

gelen uzmanları hem T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan 

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hem de küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak 

yeni normalde siber güvenlik risklerinin belirlenmesini çok boyutlu olarak tartışacak ve 

bu konuda yol haritası çıkartılmasına katkı sağlayacaklardır. 

Oturum-3: Kuantum Sonrası Dijital Güvenlik 

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında 

güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Çağımızın petrolü olarak da 

tanımlanan verinin güvenliği, dijital güvenlik kavramı içinde ön plana çıkmaktadır. 

Kuantum hesaplama sonrasında, klasik bilgisayarlar tarafından çok uzun sürelerde 

çözülebilen bazı problemlerin 1000 qbit ve/veya üzeri kuantum bilgisayarlar ile çok kısa 



 

 

 

sürelerde çözülebileceği kanıtlanmıştır.  Kuantum hesaplama sonrası siber güvenliğin en 

önemli bileşeni olan kriptografi alanında özellikle anahtar değişimi, kimlik doğrulama ve 

sayısal imza protokollerinde ciddi gelişmeler yaşanmakta ve 2030 yılına yönelik 

planlamalar yapılmaktadır. Bu oturumda kuantum bilgisayarlar ve bunların siber 

güvenliğe etkileri çok boyutlu olarak tartışılacak ve ülkemizde yapılması gereken ön  

hazırlık çalışmalarının planlanmasına ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik olarak 

ortak akıl oluşturulması amacıyla tartışılacaktır. 

Oturum-4: Yapay Zeka Destekli Siber Dayanıklılık 

Dijital teknolojilerin hızla gelişimi, siber güvenlik kavram ve yaklaşımlarını kökten 

değiştirmektedir. Özellikle makine öğretisi ve derin öğrenme gibi yapay zeka 

teknolojilerinin hem siber saldırı hem de siber savunma amacıyla kullanılması bazı 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Yapay zeka teknolojileri ağ üzerinde oluşan 

anomalilerin kolayca saptanması ve/veya toplanan siber istihbaratın hızla analiz edilmesi 

sonucunda proaktif siber güvenlik önlemlerinin alınmasında yaygın ve maliyet etkin 

olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan yapay zeka teknolojileri port tarama ve zaafiyet 

bulma noktasında siber saldırganlar tarafından da etkin olarak kullanılmaktadır. Bu 

oturumda yapay zeka teknolojilerinin siber güvenliğe ve iş sürekliliği planlamasına olan 

etkisi hem saldırı hem de savunma profilleri baz alınarak çok boyutlu olarak tartışılacak 

ve ülkemizde siber dayanıklılığın toplumun tüm katmanlarında arttırılmasına yönelik 

yapılması gerekenler ortak akıl oluşturulması amacıyla tartışılacaktır. 

Oturum 5: Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Siber Güvenlikte Bir Açık mıdır? 

İnternet ve dijital çağ hayatımızı her yönüyle ve köklü bir şekilde dönüştürürken oyun ve 

oyun oynama alışkanlıklarımızda da ciddi değişikliklere neden olmuştur. Çok değil 

bundan 15, 20 yıl öncesine kadar sokaklarda oynanan oyunların yerini bugün telefonda, 

bilgisayarda, tablette ve internette oynanan dijital oyunlar almıştır. 

Sosyal ve teknolojik alanlarda çeşitli riskler içerebilen söz konusu dijital oyunlar, 

çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanın ilgisini çekmektedir. 

Diğer taraftan iş ve sosyal hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Google, Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, gibi etkileşimli Sosyal Medya platformları ve/veya 

WhatsApp, Telegram, Signal, Bip gibi anlık ileti uygulamaları tüketici alışkanlıkları ve  



 

tercihleri ile değişen kullanıcı eğilimleri hakkında bilgi toplamak amacıyla da kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Bu oturumda sosyal medya ve dijital oyunların siber güvenliğe olan etkisi ve barındırmış 

oldukları olası riskleri minimize edebilecek bilinçli ve denetimli kullanım alışkanlıklarının 

nasıl olması gerektiğine yönelik yapılması gerekenler ile toplumun tüm katmanlarında 

insan odaklı olarak siber güvenilir kullanıcılar yetiştirilmesine yönelik ortak akıl 

oluşturulması amacıyla tartışılacaktır. 

Eğitim-1: Siber Güvenilir Kullanıcı (1 Saat) 

Kişisel becerilerin geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim olanağı ve haberleşme özgürlüğü 

açısından internet kullanımı insanlara önemli kazanımlar sağlamaktadır. Ancak aynı 

zamanda internet siber zorbalık amacıyla da siber saldırganlar tarafından 

kullanılmaktadır.  Siber Güvenilir Kullanıcı eğitimi, internet ve sosyal medyanın güvenli 

olarak kullanılmasına ve siber uzaydan gelebilecek saldırılara karşı bireylerin kendilerini 

koruyabilmelerine yönelik önemli bilgileri içeren bir (1) saatlik eğitimdir. Söz konusu 

eğitim TBD İcra Kuru Başkan Yardımcısı İlker TABAK tarafından çevrimiçi olarak 

verilecektir. 

Eğitim-2: Bulut Bilişim Güvenliği (1.5 Saat) 

Dijital dönüşüm teknolojilerinin başında yer alan ve özelliklede KOVİD-19 Pandemisi 

sürecinde uzaktan eğitim ve/veya evde çalışma gibi uygulamalarda kurumlara önemli 

avantajlar sunması nedeniyle kullanımı hızla yaygınlaşan Bulut Bilişim ve Güvenliği 

hakkında temel bilgileri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir 

buçuk (1,5) saatlik bir eğitimdir. Söz konusu eğitim TBD Akademi ve Atlım Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Dr. Ziya KARAKAYA tarafından çevrimiçi olarak verilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eğitim-3: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (27001) Bilgi Güvenliği 

Farkındalığı (1.5 Saat) 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ne olduğunu ve standardın gerekliliklerinin 

nelerden oluştuğunu açıklayan,  bilgi ve bilgi güvenliği ile ilgili temel kavramların 

anlatıldığı ve standart hakkında genel farkındalık sağlamayı hedefleyen bir buçuk (1,5) 

saatlik bir eğitimdir. Söz konusu eğitim TBD İcra Kurulu Üyesi Dilek Şen KARAKAYA 

tarafından verilecektir. 

Eğitim-4: Kişisel verileri Koruma (KVKK ve GDPR) (2 Saat) 

Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Avrupa Birliğinde ise Genel 

Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci 

derecede yükümlülüğü haline gelmiştir.  Kişisel verilerin toplanması, saklanması, 

işlenmesi, silinmesi, imhası ve anonimleştirilmesine yönelik yapılması gerekenler ile veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin anlatıldığı iki (2) saatlik bir eğitimdir. Söz konusu 

eğitim TBD İcra Kuru Başkan Yardımcısı Mehmet Ali İNCEEFE tarafından çevrimiçi olarak 

verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZİRVE PROGRAMI (18 ŞUBAT 2021) 

09:30 - 09:45 | Kayıt  

Protokol Konuşmaları 

09:45 - 10:00 | Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı 

10:00 - 10:15 | Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı 

10:15 - 10:30 | Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

10:30 - 10:45 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. UAB Bakan Yardımcısı 

10:45 - 11:00 | Dr. Ali TAHA KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

 

11:00 – 11:15 | Ödül Töreni 

11:15 – 11:30 | Sanal Stant Ziyareti 

 

11:30 - 13:00 | Oturum-1: İnsan Odaklı Siber Güvenlik Stratejileri 

Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEY – T.C. Cumhurbaşkanlığı DDO Başkan Yrd. 

13:00 - 14:00 | Ara 

14:00 - 15:30 | Oturum-2: Yeni Normalde Siber Güvenlik Riskleri 

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHİR – HBVÜ Öğretim Üyesi 

15:30 - 16:00 | Ara 

16:00 - 17:30 | Oturum-3: Yapay Zeka Destekli Siber Dayanıklılık  

Panel Yöneticisi: Bülent ARSAL – BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı 

17:30 - 18:00 | Plaket Töreni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZİRVE PROGRAMI (19 ŞUBAT 2021) 

 

09:30 – 10:30 | Eğitim-1: Siber Güvenilir Kullanıcı 

Eğitmen: İlker TABAK – TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 

10:30 – 11:00 | Ara 

11:00 – 12:30 | Oturum-4: Kuantum Sonrası Dijital Güvenlik 

Panel Yöneticisi: Dr. Murat CENK – ÖDTÜ Öğretim Üyesi 

11:00 - 12:30 | Eğitim-2: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (27001) Bilgi Güvenliği  

      Farkındalığı 

Eğitmen: Dilek şen KARAKAYA – TBD İcra Kurulu Üyesi 

12:30 – 13:00 | Ara 

13:00 – 14:30 | Oturum-5: Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Siber Güvenlikte Bir Açık  

  mıdır? 

Panel Yöneticisi: Cabir BİLİRGEN, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2. BaşkanıS 

14:30 – 14:45 | Ara 

14:45 – 16:15 | Eğitim-3: Bulut Bilişim ve Güvenliği 

Eğitmen: Ziya KARAKAYA – Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 

14:30 – 16:30 | Ara 

16:30 – 18:30| Eğitim-4: Kişisel Verileri Koruma (KVKK ve GDPR) 

Eğitmen: Mehmet Ali İNCEEFE – TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 Platin Sponsor 

 Altın Sponsor 

 Gümüş Sponsor 

 Oturum Sponsoru 

 Yemek Sponsoru 

 Çanta Sponsoru 

 Stant Sponsoru 

 Kahve Molası Sponsoru 

 Yaka Kartı Sponsoru 

 Marka ve Destek Sponsoru 

 Ana Basın ve Medya Sponsoru 

 Medya Sponsorluğu 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi; Ofis Başkanı, Bakan Yardımcısı, Kurum 

Başkanları, Kamu üst düzey yöneticileri, sponsor firma ve basın temsilcilerinin yüz yüze katılımı ile 

BTK Ana Konferans Salonunda hibrit konseptinde gerçekleştirilecektir. Diğer katılımcılar ve 

izleyiciler ise TBD Web Sayfası üzerinden 360 derece tur özelliğine sahip dijital platform 

(SanalFuar360) aracılığıyla çevrimiçi olarak etkinliği izleyebilecek ve stant alanlarını ziyaret 

edebileceklerdir. Söz konusu dijital platform milli kabiliyetler ile TBD için özgün olarak 

geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu dijital platform aracılığıyla 16-17 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 37. 

Ulusal Bilişim Kurultayına iki gün boyunca yoğun ilgi olmuş ve 5514 kişi çevrimiçi olarak katılım 

sağlamıştır. Dijital platform üzerinden 2514 kişi sanal stantları ziyaret etmiştir. İki gün boyunca 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ana Sponsor 

70.000 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 bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
3. Sanalfuar360 sergileme alanında sanal stant alanı tahsis edilecektir. 
4. Zirve salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu 

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

yönlendirme linki verilecektir. 
7. www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  
9. Sanal standa 4 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
10. Sanal standa 3 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
11. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• e-Posta tanıtımlarında 

• e-Bültenlerde 

• e-Davetiyelerde 

• e-Medya banner reklamlarında 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilisim.org.tr/
http://www.bilisim.org.tr/


 

 

Platin Sponsor 

50.000 TL+ KDV 

Sponsorluk hakları üç Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
2. Sanalfuar360 sergileme alanında sanal stant alanı tahsis edilecektir. 
3. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.   
4. Diğer sponsorluklardan %15 indirim hakkı verilecektir. 
5. Logosu, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 
6. www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  
8. Sanal standa 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
9. Sanal standa 2 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
10. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
 
• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• E-medya banner reklamlarında 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Altın Sponsor 

30.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 
2. Sanalfuar360 sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir. 
3. Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir. 
4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Altın Sponsor başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.   
5. Sponsor logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun 

sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
6. Altın Sponsorun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 
7. Altın Sponsora, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 
8. Sanal standa 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
9. Sanal standa 1 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
10. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
 

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 
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Gümüş Sponsor 

20.000 TL+ KDV 

Gümüş Sponsorluk hakları yedi Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Sanalfuar360 sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir. 
2. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır. 
3. Diğer sponsorluklardan % 10 indirim hakkı verilecektir. 
4. Sponsor logosu, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve Gümüş 

Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
5. Sanal standa 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
6. Sanal standa 1 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
7. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
 
• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır 
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Oturum Sponsoru 

15.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları dört 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. Oturum öncesinde Sponsora 3 dakikalık tanıtım videosu kullanma hakkı verilecektir. 
3. Sanalfuar360 sergileme alanında stant 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.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve Oturum 

Sponsorunun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
7. Sanal standa 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
8. Sanal standa 1 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır 
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Sanal Stant Sponsoru 

8.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları onbeş 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. Sanalfuar360 sergileme alanında stant 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.siberguvenlikzirvesi.org adresinde yer alacak ve Oturum 

Sponsorunun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
6. Sanal standa 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 
7. Sanal standa 1 adet tanıtım videosu koyma hakkı verilecektir. 
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Stant Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 
 
• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 
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Dijital Yaka Kartı Sponsoru 

35.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı dijital yaka kartları verilecektir. 
2. Sponsorun logosu, www.bilisim.org.tr  adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir.  
3. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartında kullanılacaktır. 
4. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.  
5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Yaka kartının önünde 
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Marka ve Destek Sponsoru 

5.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Sponsor logosu, www.siberguvenlikzirvesi.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 
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Sponsorluk Hakları Özet Tablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON  

Serap ALTAN  

serap.altan@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) 

Atilla AYDIN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Dr. Şeyda ERTEKİN (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ceyda SÜER (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Prof. Dr. Fatoş YARMAN VURAL (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 

İ. İlker TABAK 

Prof. Dr. Dr. Ali YAZICI 

Mehmet YILMAZER 

 

 

*TBD tüm etkinliklerinin akış programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


