
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSORLUK DOSYASI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Uzaktan çalışma, e-ticaret, bulut bilişim altyapıları, mobil cihazların kullanımı ve internete bağlı 

cihaz sayısındaki artış gibi yeni eğilimler sonucu siber 

tehditlerin geliştiği ve saldırı yüzeylerinin genişlediği 

bilinmektedir. Bu süreçte siber saldırılarda %300’den 

fazla artış olduğu, özelliklede sosyal mühendisliğe 

yönelik saldırılarda yoğunlaştığı görülmektedir. Küresel 

olarak Siber suçların maliyetinin her yıl yaklaşık % 15 

artmakta olduğu ve söz konusu maliyetin 2025 yılında 

yaklaşık 11 trilyon ABD dolar büyüklüğe ulaşacağı ifade 

edilmektedir. Bu dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi 

anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre 

işletmelerin %45’inde risk yönetiminin uygulanmadığı ve 

işletmelerin %60’ının da siber saldırılara maruz kaldığı 

görülmektedir.  

 

6. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, 

tüm paydaşların katılımıyla Cumhuriyetin II. Yüzyılında 

siber dayanıklılığın arttırılmasına ve siber güvenlik 

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 

tartışılacaktır. 6. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 14-15 Mart 2023 tarihinde BTK 

Ana Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Türkiye Bilişim Derneği  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Türkiye Bilişim Derneği  
 

Türkiye Bilişim Derneği, kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, gerçekleştirdiği 

etkinlikler ve karar alıcılara sunduğu politika önerileriyle ülkemizin ekonomik, toplumsal ve 

kültürel kalkınmasına katkı veren Türkiye’nin bilişim sektöründe en büyük ve köklü sivil toplum 

kuruluşu olarak görev yapmaktadır. 53 yıllık geçmişi süresince birçok çalışmaya öncülük 

yapan TBD, 7 Mart 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 

“kamu yararına çalışan dernek” statüsünü alan çok az dernekten biridir. TBD, faaliyetlerini 

günümüzde 12 bine yaklaşan üyeleriyle sürdürmektedir. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  Zirve Bilgileri   
 

14 – 15 Mart 2023 tarihinde BTK Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TBD 

6. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinin teması “Siber Güvenlikte Teknolojik 

Egemenlik” olarak belirlenmiştir. Teknolojideki hızlı gelişim ve son yollarda görülen hızlı 

dijitalleşme sonucu gelişen siber tehditlerin ve ortaya çıkan yeni siber güvenlik risklerinin 

giderilmesine ve ulusal siber dayanıklılığın arttırılmasına yönelik politika, strateji, teknoloji ve 

uygulamaların tüm boyutlarıyla tartışılacağı 6. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi 

Zirvesine Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite 

Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Siber 

Güvenlik Uzmanları katkı sağlayacaktır.  

 
 

 ETKİNLİĞİN ADI 

• 6. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 

 ETKİNLİĞİN TEMASI 

• Siber Güvenlikte Teknolojik Egemenlik 

 ETKİNLİĞİN TARİHİ & YERİ 

• 14-15 Mart 2023 / BTK Konferans Salonu, Ankara  

 DÜZENLEYEN KURUMLAR 

• Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 

 HEDEF KİTLE 

• Siber Güvenlik Politika ve Strateji Belirleyicileri  
• İlgili Bakanlıklar, Kamu ve Kuruluşları 

• Siber Güvenlik Uzmanları 

• Düzenleyici Kurumlar  
• Bilişim Profesyonelleri  
• Üniversitelerin Akademik Personeli  
• Sektör Temsilcileri 

• KOBİ’lerin Yöneticileri 

• Yerel Yönetimler 

• Öğrenciler 
 

 HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI 
 

• 1000-1500 Kişi 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 Zirve Oturumları  
 

 Panel-01: Siber Güvenliğin Yeni Yüzyılında Politika ve Stratejiler  
 

Son yıllarda Devlet destekli saldırıların haberleşme altyapıları başta olmak üzere 

kritik altyapılara yoğunlaştığı bilinmektedir. Özellikle uzaktan çalışma ve bulut 

altyapı kullanımının yaygınlaşması sonucunda kamu kurumlarının, kritik 

altyapıların ve şirketlerin her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında 

yer aldığı bilinmektedir. Diğer taraftan ulusal kapasitenin arttırılması, 

sürdürülebilirliği ve siber dayanıklılığın geniş tabana yayılmasının sağlanması 

amacıyla dijital dönüşüm teknolojileri destekli yeni nesil siber güvenlik 

kavramlarının zorunlu kullanımı gündeme gelmiştir. 

 

Bu oturumda ülkemizin siber dayanıklılığının arttırılmasına yönelik politika, 

strateji ve eylem planlarının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik hususlar 

tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır. 

 

 

 Panel-02: Dijital Güvenlik Teknolojileri  
 

Son yıllarda hızla artan dijitalleşme, siber tehditlerin ve siber güvenlik açıklarının 

da aynı oranda artmasına neden olmuştur. Sistemlerde saklı güvenlik 

açıklıklarının hızlı bulunması ve saldırı yüzeyinin genişletilmesi amacıyla siber 

saldırganlar tarafından yaygın olarak kullanılan dijital dönüşüm teknolojileri diğer 

taraftan insan hatasını azaltma, tehditleri tanıyabilme/tahmin edebilme, siber 

istihbaratın analizi ve hızlı müdahale edebilme amacıyla siber güvenlikte de 

etkin olarak kullanılmaktadır. 

 

Milli teknoloji hamlesi kapsamında milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilen 

siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin kamuda ve kritik altyapılarda kullanımının 

yaygınlaştırılması ulusal güvenliğin sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde önem 

arz etmektedir. 

 

Bu oturumda siber güvenliğin etkinleştirilmesine yönelik dijital dönüşüm 

teknolojilerinin kullanım senaryoları başta olmak üzere teknolojideki gelişmeler 

ve gelecek öngörüleri uzmanlar tarafından tartışılacak ve karar vericilere yön 

vermek amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır. 
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 Zirve Oturumları  
 

 Panel-03: Dijital Ekonomi ve Siber Güvenlik Ekosisteminde Girişimcilik  
 

Son yıllarda rehin alma (fidye) ve tedarik zinciri saldırılarında büyük artışlar 

gözlemlenmektedir. Dijital altyapılara yönelik siber saldırıların ekonomik 

etkilerinin de gün geçtikçe büyüdüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre 

2020’de yapılan rehin alma (fidye) saldırılarının toplam maliyetinin yaklaşık 170 

milyar dolar olduğu raporlanmaktadır. Küresel olarak siber suçların maliyetinin 

her yıl yaklaşık % 15 artmakta olduğu ve 2025 yılında yaklaşık 11 trilyon ABD 

doları büyüklüğe ulaşacağı ifade edilmektedir.  

  

Diğer taraftan siber güvenlik ürün, sistem, hizmet ve çözümlerinin milli 

kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesinin hem girişimcilik hem de küresel 

marka oluşturma açısından ekonomiye katkısı yadsınamaz. 

 

Bu oturumda siber tehditlerin ve siber güvenlik çözümlerinin ekonomiye etkisi 

fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle tartışılacak ve karar 

vericilere ışık tutması amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır. 

 

 

 Panel-04: Siber Güvenlik Uygulama ve Çözümleri  
 

Son yıllarda siber saldırganlar tarafından yapay zeka, makina öğretisi ve derin 

öğrenme başta olmak üzere dijital dönüşüm teknolojileri güvenlik açıklıklarının 

bulunması ve sömürülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Diğer taraftan yaygın 

olarak kullanılan bulut bilişim altyapı ve uygulamaları ise saldırı yüzeylerinin 

genişlemesine ve yeni risklerin oluşmasına neden olmaktadır.  

 

Bu oturumda dijital teknoloji destekli siber tehditlerin gelişimleri, genişleyen 

saldırı yüzeyleri ve bunlara karşı alınan koruma yöntem ve uygulamalarına 

yönelik hususlar uzmanlar tarafından mevcut durum ve gelecek öngörüleri 

boyutuyla tartışılacaktır. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 Zirve Programı  
 

 14 Mart 2023 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 Mart 2023 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
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 

• Bilişim ve 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANA SPONSOR       250.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları İKİ 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 12m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.  

5. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

6. Ana Sponsorun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

7. Sponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

9. Etkinlik çantasına 4 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

10. 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 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten ve e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 
 

 

 

 

PLATİN SPONSOR      120.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları BEŞ Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

2. Sergileme alanında 12m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

3. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Platin Sponsor” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.  

4. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

5. Platin Sponsorun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

6. Saponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

8. Etkinlik çantasına 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten ve e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 

 

 

 

ALTIN SPONSOR       90.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları SEKİZ Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

2. Sergileme alanında 9m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

3. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Altın Sponsor” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.  

4. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

5. Altın Sponsorun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

6. Sponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

7. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

8. Etkinlik çantasına 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• 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.siberguvenlikzirvesi.org.tr/
http://www.siberguvenlikzirvesi.org.tr/
http://www.siberguvenlikzirvesi.org.tr/


 

 
 

 

 

 

 

GÜMÜŞ SPONSOR      60.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları ON Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

2. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Gümüş Sponsor” başlığı 

ile logosu kullanılacaktır.  

3. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

4. Gümüş Sponsorun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

5. Sponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

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, “Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten ve e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 
 

 

 

 

 

YEMEK SPONSORU      100.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları BİR Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

2. Oturum salonunda Sponsorun ürün / flama, bayrak ve diğer görsellerini kullanma 

hakkı verilecektir. 

3. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

4. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Yemek Sponsoru” başlığı 

ile logosu kullanılacaktır.  

5. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

6. Yemek Sponsorunun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

7. Sponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr 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, “Yemek Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten ve e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 

 

 

 

STANT SPONSORU      30.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları YİRMİ Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

2. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Stant Sponsoru” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır.  

3. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

4. Stant Sponsorunun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer 

alacaktır. 

5. www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 

6. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

7. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten ve e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 
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YAKA KARTI SPONSORU     80.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları BİR Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

2. Tüm katılımcılara verilecek “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, sponsor logosunun 

yer aldığı boyun bağına takılarak verilecektir. 

3. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacak olup organizasyon tarafından 

hazırlanacaktır. 

4. Sergileme alanında 6m2 stant alanı tahsis edilecektir. 

5. Zirve salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Yaka Kartı Sponsoru” 

başlığı ile logosu kullanılacaktır.  

6. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

7. Yaka Kartı Sponsorunun basın bülteni, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde 

yer alacaktır. 

8. Sponsora www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

9. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

10. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

11. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bülten  vee-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Zirve kataloğunun teşekkür sayfasında. 
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MARKA DESTEK SPONSORU     5.000 TL + KDV 

 

Sponsorluk hakları YİRMİ Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

1. Logosu www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, “Marka Destek Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 

• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bültenlerde 
• e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
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BASIN / MEDYA ANA SPONSORU     BARTER 

 

Sponsorluk hakları BİR Firmaya verilecektir.  

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve 

koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.  

Basın/Medya Ana 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 “Basın Medya Ana 

Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır. 

2. Sponsor firma logosu, www.siberguvenlikzirvesi.org.tr adresinde yer alacak ve 

sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen 
alanlarda, “Basın / Medya Ana Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Zirve davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• 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. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

SPONSORLUK ÖZET TABLOSU 

 

• Sponsor Olmadan Stant Alanı Kiralama (m2) : 4.000 TL + KDV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


