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DAVET
15. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTURKEY 2022)
Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi (GÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ), Ankara
Üniversitesi (AÜ) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) işbirliği ile düzenlenen ve
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ,T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
(CBDDO), T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) tarafından desteklenen “15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Konferansı”, 19 - 20 Ekim 2022 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans
Salonunda gerçekleştirilecektir.
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, düzenlendiği ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki
bilimsel ve sektörel çalışmalarının paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği,
kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar
arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli etkinliktir. Ülkeler ve kurumlar
için çok önemli hale gelen Siber Güvenlik konusunda bireyler ve kurumların farkındalığının artmasına
yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilgi ve tecrübe birikiminin arttırılmasına katkı sağlamak,
kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.
15 incisi düzenlenmekte olan “Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”nın bu yılki ana
teması “Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Sanal Gerçeklik (Metaverse),
kurgusal evren olarak da tarif edilmektedir. Sanal Gerçeklik’te insanların alışveriş yapabileceği,
hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta
çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D
sanal bir ortam sunmaktadır. Sanal Gerçeklik, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine
girmesine izin vermektedir. Sanal Gerçeklik’te kullanıcılar kendilerini bir hologram şeklinde başka
yerlere yansıtabilmekte, sadece bakmak yerine sanal ortamın içine girebilmekte ve somutlaştırılmış bir
internet gibi hayal edilebilmektedir. Sanal Gerçeklikte, gerçeğe dayalı olarak önceden oluşturulmuş
sanal dünyalardaki karikatürize edilmiş avatarların aksine, kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini
dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek görüntüleriyle etkileşime girebilmelerine imkan sağlayacağı
öngörülmektedir.
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Her türlü bilgi ve işlemin elektronik ortama taşınması ve kritik altyapılarda da yoğun olarak internet
uygulamalarının kullanılmasıyla birlikte güvenlik ihlalleri de hızla artmaktadır. Siber tehdit ve
tehlikeler, Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka, 5G, Dijital
Diplomasi, Dezenformasyon ve Deepfake, Siber Savaş gibi konularda olağan üstü artış göstermekte
olup, bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale gelmektedir.
ISCTURKEY 2022 Konferansında, “Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik” ana başlığında oluşan yeni
gelişmeler, değişimler, siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler uzmanlar tarafından
değerlendirilecektir.
Konferans süresince; paneller, sunumlar, eğitimler ve davetli konuşmacıların konuşmalarının yanında,
seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük
katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme
kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman hakemlerin görüşlerine başvurularak
değerlendirilecektir. Hakem heyetleri tarafından uygun bulunan bildiriler “Konferans Bildiriler”
kitabında basılacak, sözlü veya poster sunumu şeklinde katılımcılara sunulacaklardır.
Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, siber/bilgi güvenliği sorumluları, bu konulara
ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkese açık ve tamamen ücretsiz olan bu etkinliğe katılım
ve katkılarınız bizi memnun edecektir.

TAHA YÜCEL
BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANI

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI
19-20 EKİM 2022

KONFERANS KONULARI

➢
➢
➢
➢
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Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve 5G
Sanal Gerçeklikte Gelecek ve Siber Güvenlik
Dijital Diplomasi, Dezenformasyon ve Deepfake (Derin Sahte)
Siber Savaş ve Güvenlik
Akademik Bildiriler ve Siber Güvenlik Eğitimleri
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BGD, amacı doğrultusunda; tüm paydaşlarla işbirliği yaparak mevzuatın
oluşturulmasında ve
geliştirilmesinde aktif rol almakta, gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, çalıştay ve eğitimlerin yanı
sıra, yayımladığı rapor ve yazılar ile farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Bu çerçevede, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi” hazırlanması görevini üstlenmiş ve hazırladığı taslak
metin kabul görmüştür. Bilahare Bakanlar Kurulu Kararı taslağının
oluşturulmasında da başrol
oynamıştır.
BGD, 2018 yılında onbirincisini düzenlediği “Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı –
ISCTURKEY” ile kurulduğu günden bu yana kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversiteleri bir
araya getirmeyi başarmıştır. Bu konferansın sonuç bildirgelerinde yer alan hususlar bilgi güvenliği
alanında çalışan akademisyenlere, şirketlere ve kamu kurumlarına yol gösterici olmuştur.
BGD, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı”, “Veri Merkezleri ve Siber Güvenlik Çalıştayı”, “Siber
Güvenlik Hukuku Çalıştayı”, “Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği Sempozyumu”, “Kritik Enerji
Altyapılarının Korunması Sempozyumu”, “Siber Güvenlik Yaz Kampı” gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi
güvenliğinin dokunduğu her alanda paydaşlar oluşturmuştur. BGD, tüm dünyadaki gelişmeleri güncel
olarak takip ederek ülkemizde siber güvenlik üzerine farkındalık ve sinerji oluşturmayı ve bilgi birikimi
sağlamayı amaçlayan, Türkiye’nin ilk dijital ve basılı yayın kuruluşu olan CyberMag’i desteklemekte ve
çalışmalarını CyberMag aracılığı ile kamuoyuna
duyurmaktadır. Bununla birlikte, Bilgi Güvenliği
Derneği’nin bünyesinde bir gençlik platformu olarak oluşturulan BGDGenç; dernek ile birlikte; bilgi ve
iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, orta ve yüksek
öğrenim gören genç üyelerimizin mesleki gelişimini artırmak, bilgi güvenliği alanında farkındalık
oluşturmak ve bir sinerji yaratmak adına kurulmuştur. Böylece muhtelif
kanallardan yapılan
bilgilendirmelerle her seviyede siber güvenlik farkındalığının oluşmasına katkı sağlanmaktadır.
BGD, ulusal bazda üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve STK’lar ile uluslararası bazda ise
ITU ve özellikle ENISA ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda BGD, ISCTURKEY
Konferansı ile ENISA tarafından oluşturulan “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna dâhil olmuştur.
BGD, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşu olarak katılımcı, paylaşımcı ve
işbirliğine açık bir çalışma yöntemiyle ve bütüncül bakış açısıyla sürdürülebilir ve milli çözümlerden
yana
bir
mevzuatın
geliştirilmesi,
ulusal kapasitenin arttırılması, bilgi ve bilinç düzeyinin
yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarına devam edecektir.
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DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
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DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
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GENEL BİLGİLER

Konferans Tarihleri
19-20 Ekim 2022

Beklenen Katılımcı Sayısı
1000- 1500 Katılımcı

Konferans Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Konferans Dili
Konferans Dili Türkçe –İngilizce Olacaktır.

Kayıt ve Bilgi Hizmetleri
Kayıt ve bilgi masaları Konferans Merkezinde yer alacak, 08:30 ile 19:00 saatleri
arasında hizmet verecektir. Daha önce kayıt yaptıramayan katılımcılarımız
konferans merkezinde kurulacak kayıt masalarından kayıt işlemlerini
tamamlayabilirler. Yaka kartları kayıt masalarından temin edilecektir. Yaka kartı
olmadan konferans merkezine giriş imkanı olmayacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri gönderim son tarihi:
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi:
Bildiri son teslim tarihi:
Konferansa kayıt için son tarih:

20 Temmuz 2022
20 Ağustos 2022
1 Eylül 2022
1 Ekim 2022
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KONFERANS İÇERİĞİ
15 incisi düzenlenmekte olan “Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”nın
bu yılki ana teması “Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Sanal
Gerçeklik (Metaverse), kurgusal evren olarak da tarif edilmektedir. Sanal Gerçeklik’te
insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte
çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve
gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunmaktadır. Sanal
Gerçeklik, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin vermektedir.
Sanal Gerçeklik’te kullanıcılar kendilerini bir hologram şeklinde başka yerlere
yansıtabilmekte, sadece bakmak yerine sanal ortamın içine girebilmekte ve
somutlaştırılmış bir internet gibi hayal edilebilmektedir. Sanal Gerçeklikte, gerçeğe dayalı
olarak önceden oluşturulmuş sanal dünyalardaki karikatürize edilmiş avatarların aksine,
kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek görüntüleriyle
etkileşime girebilmelerine imkan sağlayacağı öngörülmektedir.
Her türlü bilgi ve işlemin elektronik ortama taşınması ve kritik altyapılarda da yoğun
olarak internet uygulamalarının kullanılmasıyla birlikte güvenlik ihlalleri de hızla
artmaktadır. Siber tehdit ve tehlikeler, Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik, Nesnelerin
İnterneti (IoT), Yapay Zeka, 5G, Dijital Diplomasi, Dezenformasyon ve Deepfake, Siber
Savaş gibi konularda olağan üstü artış göstermekte olup, bu durum ülkeler, kurumlar ve
bireyler için hayati hale gelmektedir.
ISCTURKEY 2022 Konferansında, “Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik” ana başlığında
oluşan yeni gelişmeler, değişimler, siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek
önlemler uzmanlar tarafından değerlendirilecektir.
Konferans süresince; paneller, sunumlar, eğitimler ve davetli konuşmacıların
konuşmalarının yanında, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha
verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Akademisyenler
ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler,
alanında uzman hakemlerin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem heyetleri
tarafından uygun bulunan bildiriler “Konferans Bildiriler” kitabında basılacak, sözlü veya
poster sunumu şeklinde katılımcılara sunulacaklardır.
Konferans Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, siber/bilgi güvenliği
sorumluları, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkese açık ve
tamamen ücretsiz.
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PLATİN SPONSORLUK
• Firmanın logosu konferans öncesinde hazırlanacak olan tanıtım materyallerinde
(broşür, el ilanı, program, vs.) kullanılacaktır.

• Konferans merkezi ana girişinde ve fuaye alanında yer alacak panolarda firma
logosuna yer verilecektir.

• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna “Platin Sponsor” olarak yer verilecektir.
• Konferans web sitesine firmanın logosu “Platin Sponsor” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Konferans esnasında sahne dekorlarında ve kayıt masasında firma logosu “Platin
Sponsor” olarak yer alacaktır.

• Konferans esnasında sunum aralarında konferans görseli ile beraber firma logosu
“Platin Sponsor” olarak yer alacaktır.

• Kongre kitapçığının sponsorlar bölümünde, sponsor firmanın logosu en üstte yer
alacaktır.

• 2 Birim Stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir.
• Konferans çantasına 2 adet reklam broşürü yerleştirme hakkı tanınacaktır.
• Diğer sponsorluk paketlerinden herhangi birini alması durumunda % 20 indirim hakkı
sağlanacaktır.

• Birden fazla Platin Sponsor alınacaktır.
Zirve Katılım Hakkı

• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için konferans programı dâhilinde konuşma
yapma hakkı tanınacaktır.

• Platin sponsor olarak Workshop düzenleme hakkı, ve bu doğrultuda salon tahsisi
yapılacaktır.

Teşekkür

• Konferans bitiminde firmaya “Platin Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi”
sunulacaktır.

• Plaketi teslim almak için firmadan bir temsilcinin mutlaka belirtilen tarih ve saatte
hazır bulunması gerekmektedir.
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ALTIN SPONSORLUK
• Firmanın logosu Konferans öncesinde hazırlanacak olan tanıtım materyallerinde
(broşür, el ilanı, program, vs.) kullanılacaktır.

• Konferans merkezi ana girişinde ve fuaye alanında yer alacak panolarda firma
logosuna “Altın Sponsor” olarak yer verilecektir.

• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna “Altın Sponsor” olarak yer verilecektir.
• Konferans web sitesine firmanın logosu “Altın Sponsor” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Konferans esnasında sahne dekorlarında ve kayıt masasında firma logosu “Altın
Sponsor” olarak yer alacaktır.

• Konferans esnasında sunum aralarında Konferans görseli ile beraber firma
logosu “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.

• Kongre kitapçığının sponsorlar bölümünde, sponsor firmanın logosu yer
alacaktır.

• 1 Birim Stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir.
• Konferans çantasına 1 adet reklam broşürü yerleştirme hakkı tanınacaktır.
• Diğer sponsorluk paketlerinden herhangi birini alması durumunda % 10 indirim hakkı
sağlanacaktır.

• Birden fazla Altın Sponsor alınacaktır.

Teşekkür

• Konferans bitiminde firmaya “Altın Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
• Plaketi teslim almak için firmadan bir temsilcinin mutlaka belirtilen tarih ve
saatte hazır bulunması gerekmektedir.
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GÜMÜŞ
G SPONSORLUK
ÜMÜŞ SPONSORLUK
• Konferans merkezi ana girişinde ve fuaye alanında yer alacak panolarda
firma logosuna “Gümüş Sponsor” olarak yer verilecektir.

• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna “Gümüş Sponsor” olarak yer
verilecektir.

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Gümüş Sponsor” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Konferans esnasında sahne dekorlarında ve kayıt masasında firma logosu
“Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.

• Kongre kitapçığının sponsorlar bölümünde, sponsor firmanın logosu yer alacaktır.
• 1 Birim Stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir.
• Birden fazla Gümüş Sponsor alınacaktır.

Teşekkür

• Konferans bitiminde firmaya “Gümüş Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi”
sunulacaktır.
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KONFERANS ÇANTASI SPONSORLUĞU
Organizasyon komitesi tarafından belirlenecek modelde katılımcı sayısı kadar
hazırlanacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Konferans Çantası Sponsoru” olarak yer
alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Çantanın iç ve dış yüzeyinde görünür bir şekilde konferans adı, tarihi yeri ile birlikte
firma logosuna yer verilecektir.

YAKA KARTI VE İPİ SPONSORLUĞU
Organizasyon komitesinin onayladığı model ve tasarımda tüm katılımcılar için yaka
kartı ve ipi hazırlanacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “Yaka Kartı ve İpi Sponsoru” olarak yer alacaktır.
• Hazırlanan yaka kartı ve ipi üzerinde kongre adı, tarihi ve yerinin yanı sıra firma
logosuna yer verilecektir.

SİMULTANE TERCÜME SPONSORLUĞU
Konferans esnasında farklı dillerde simültane tercüme uygulaması yapılacaktır.
Kullanılacak olan diller organizasyon komitesi tarafından belirlenecektir.

Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Simültane Tercüme Sponsoru” olarak yer
alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Salon önlerinde dağıtılacak olan kulaklıklarda firma logosu yer alacaktır.
• Kanal bilgilendirme sunumlarında firma logosu yer alacaktır.
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ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU
Menüler organizasyon sekretaryası tarafından
belirlenecektir.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Öğle Yemeği Sponsorluğu" gün bazında satılmaktadır. En fazla iki adet sponsor
alınacaktır.

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Öğle Yemeği Sponsoru” olarak yer
alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “Öğle Yemeği Sponsoru” olarak yer
alacaktır.

• Programda öğle yemeği ibaresinin yanında firma logosuna yer verilecektir.
• Etkinlik mekânında firma bayrak, kırlangıç ve görsellerine yer verilecektir.
Lunch Box kutularının üzerine firmanın logosu işlenecektir.

• Etkinlik gününde öğle yemeği alanında uygun bir yerde firma sergi masasına sahip
olacaktır. Basılı materyalleri ve promosyon malzemeleri dağıtılabilir.

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU
Konferansa kayıt yaptıran tüm katılımcılara, etkinlik mekânında, günde 2 defa olmak
üzere kurabiyeli kahve molası verilecektir.
Menüler organizasyon sekretaryası tarafından belirlenecektir.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• "Kahve Arası Sponsorluğu" gün bazında satılmaktadır. En fazla iki adet sponsor
alınacaktır.

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Kahve Molası Sponsoru” olarak yer alacak
ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “Kahve Molası Sponsoru” olarak yer alacaktır.
• Sponsor panosunda "Kahve Molası" ibaresinin yanında firma logosuna yer verilecektir.
• Etkinlik mekânında firma bayrak, kırlangıç ve görsellerine yer verilecektir.
• Etkinlik gününde kahve molası alanında uygun bir yerde firma sergi masasına sahip
olacaktır. Basılı materyalleri ve promosyon malzemeleri dağıtılabilir.
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USB SPONSORLUĞU
Organizasyon komitesinin onayladığı model ve tasarımda tüm katılımcılar için
U S B hazırlanacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Konferans web sitesine firmanın logosu “USB Sponsoru” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “USB Sponsoru” olarak yer alacaktır.
• Hazırlanan USB üzerinde kongre adı, tarihi ve yerinin yanı sıra firma logosuna yer
verilecektir.

KALEM VE BLOKNOT SPONSORLUĞU
Organizasyon komitesinin onayladığı model ve tasarımda tüm katılımcılar için
not defteri ve kalem hazırlanacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Not Defteri ve Kalem Sponsoru”
olarak yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “Not Defteri ve Kalem Sponsoru” olarak
yer alacaktır.

• Hazırlanan defter ve kalem üzerinde kongre adı, tarihi ve yerinin yanı sıra
firma logosuna yer verilecektir. Not Defterinin iç sayfalarında logo
kullanılmayacaktır.
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ÇALIŞTAY SPONSORLUĞU
Çalıştay düzenlemek isteyen firma, Bilimsel program içerisinde ayrılmış
olan saatlerde çalıştay düzenleyebilecektir.
Çalıştay’ın konusu ve konuşmacısı Konferans Düzenleme Kurulu onayından
sonra duyuruda ilan edilecektir.
Çalıştay Sponsorluğu ücretinin kapsadıkları;
• 18-20 Ekim 2022 günlerinde firmalar 45 dakikalık çalıştay düzenleyebilir.

• Çalıştay’ın cep programı ve sempozyum web sitesinde duyurulması
• Kongre çantasına çalıştay davetiyesinin konulması
• Standart Teknik Ekipman (Ses Düzeni, 1 PC, Barco, Mikrofon, Laser Pointer,1
Teknik Eleman, 1 Hostes)

• Özel teknik ekipman ve dekor ayrıca bütçelendirilecektir.

PANEL SPONSORLUĞU
Konferans esnasında, ana oturumlara paralel paneller düzenlenecektir. Bu
düzenlenecek olan panellere katılım açık olacaktır. Panel Sponsorluğu, 90
dakikaya kadar, program Organizasyon Kurulu’nun onayına tabidir.
Konuşmacılar sponsor firma tarafından davet edilecek olup tüm masrafları sponsor
firma tarafından karşılanacaktır
Panel Sponsoru olacak firmalara sunulacak imkânlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Konferans web sitesine firmanın logosu “Panel Sponsoru” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.

• Firma adı Konferans Bildiri kitapçığında “Panel Sponsoru” olarak yer alacaktır.
• Ana salonda gerçekleşecek olan panellerin birinde, 1 adet konuşmacı verme
hakkına sahip olacaktır.
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STAND ALANI SPONSORLUĞU
Konferans esnasında firmaların tanıtımlarını yapabilecekleri ve katılımcılar
ile bire bir görüşmelerini yürütebilecekleri stantları için bir alan tahsis
edilecektir.
Tüm katılımcıların faydalanabileceği kahve molaları ve öğle yemekleri stant
alanında servis edilecektir.
Stant başvurusu için lütfen organizasyon sekretaryasından "Stant Başvuru
Formu" isteyiniz.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü

• Stand Alanı 6 (3 m x 2 m) metrekaredir.
• Stand alanında her 6 m2’lik yer için bir masa, iki sandalye ve 220w monofaze
elektrik sağlanacaktır.

• Stand alanında istenilen ekstra ekipman (TV, PC, Plazma Ekran, Video, Halı, Dolap
vs.) için lütfen ekteki ekipman talep formunu doldurarak REFLECT EVENT ile
temasa geçiniz.

• Stand alanı veya ticari panolar dışında firma veya ürünün tanıtımının herhangi bir
şekilde yapılması yasaktır.

• Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım görevlisi bulunması ve
isminin REFLECT EVENT’e bildirilmesi zorunludur.

• Stand alanına ve kongre merkezine otel dışından yiyecek ve içecek getirilmesi
yasaktır. Bu tür istekeleriniz için lütfen REFLECT EVENT ile temasa geçiniz.

• Kongre merkezi içerisinde bulunan güvenlik sadece kongre merkezinin
güvenliğinden sorumludur. Stand alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana
gelebilecek olan zarar, kayıp, çalınma olaylarında REFLECT EVENT sorumluluk kabul
etmez.

• Firma görevlisine verilecek yaka kartı giriş çıkışlarda görevliler tarafından kimlikle
birlikte gösterilmesi istenebilir. Stand görevlisinin isim değişikliğinin REFLECT
EVENT’e bildirilmesi gerekmektedir.

• Konuşmacı / Katılımcı Kayıt desteği karşılığı stand ücretleri için lütfen REFLECT
EVENT ile irtibata geçiniz.

• 6m2’ lik her bir stand için bir firma temsilcisine ücretsiz kayıt hakkı sağlanacaktı
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TANITIM BROŞÜRÜ SPONSORLUĞU
• Kongre çantasının içerisine arzu eden firmalar Düzenleme Kurulu’ndan alınacak onay
sonrasında A4 boyutunda, 2 adet ürün tanıtıcı broşür koyabilirler. Broşür maliyetleri
sponsor firmaya aittir.

KATILIM SERTİFİKASI SPONSORLUĞU
• Kongre sertifikaları dosya içinde sponsor firmanın standından verilecek olup,
sertifika dosyasına sponsor firma logosu ile kongrenin tam adı yazılacaktır.
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KATEGORİ

BİRİM FİYAT

BGD ÜYESİ

PLATİN SPONSORLUK (ANA SPONSOR)

250.000,00TL

200.000,00TL

ALTIN SPONSORLUK

200.000,00TL

150.000,00TL

GÜMÜŞ SPONSORLUK

150.000,00TL

100.000,00TL

KONFERANS ÇANTASI SPONSORLUĞU

80.000,00 TL

60.000,00 TL

YAKA KARTI VE İPİ SPONSORLUĞU

70.000,00 TL

50.000,00 TL

SİMÜLTANE TERCÜME SPONSORLUĞU

30.000,00 TL

25.000,00 TL

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU - günlük

30.000,00 TL

25.000,00 TL

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU - günlük

30.000,00 TL

25.000,00 TL

USB SPONSORU

40.000,00 TL

35.000,00 TL

KALEM VE BLOKNOT SPONSORU

35.000,00 TL

30.000,00 TL

ÇALIŞTAY SPONSORU

35.000,00 TL

30.000,00 TL

35.000,00 TL

30.000,00 TL

STAND ALAN SPONSORLUĞU

25.000,00 TL

20.000,00 TL

TANITIM BROŞÜRÜ

15.000,00 TL

10.000,00 TL

15.000,00 TL

10.000,00 TL

PANEL SPONSORU

KATILIM SERTİFİKASI SPONSORU

Not: Sponsorluk ücretlerine KDV (%18) dahil değildir
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SPONSORLUK VE STAND KONTRATI
Firma İsmi
..........................................................................................................................................
Yetkili Kişi
..........................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Posta Kodu
..............................................
Şehir ..............................................
Telefon ..............................................
Faks ..............................................
E-posta ..............................................@.........................................................................................
Vergi Dairesi
..............................................
Vergi No ........................................
ALINAN SPONSORLUKLAR ve BEDELİ
123GENEL TOPLAM..............................TL
Yukarıda belirtilen tutarı ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
ÖDEME KOŞULLARI
Ödeme koşulları firmamız tarafından size gönderilecek olan sipariş formunda detaylandırılacak ve imzalanmadığı
takdirde anlaşma konfirme edilmeyecektir.
Faturamızı ödemeye istinaden istiyoruz. Fatura karşılığı ödeme yapmak istiyoruz.
İmza yetkisini gösterir Noter tasdikli belge veya imza sirkülerini ibraz etmenizi önemle rica ederiz.
Firma Yetkilisi
İsim – Soyad – İmza

Reflect Event
İsim – Soyad - İmza

Tarih

ÖDEME ŞEKLİ
Banka Havalesi
Banka Adı
Şube Adı
Hesap Adı
Hesap No TL
IBAN No TL

: QNB FİNANSBANK A.Ş.
: Ankara Gaziosmanpaşa Şubesi
: REFLECT EVENT TURİZM REKLAM ORGANİZASYON PROMOSYON YAZILIM VE TİC. LTD. ŞTİ. / ISC TURKEY 2022
: 1118/ 85766
: TR74 0011 1000 0000 0111 8857 66
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Konferans Sekretaryası:

Bilgi Güvenliği Derneği
Telefon +90 312 231 18 10
E-posta bilgi@bilgiguvenligi.org.tr
Adres
Mutlukent Mahallesi 1979. Cad. Binsesin Sitesi No: 15/3 Ümitköy Çankaya/ANKARA

Organizasyon Sekretaryası:

REFLECT EVENT
Telefon +90 312 809 53 22
Fax
+90 312 809 43 22
Mail
iscturkey2022@reflectevent.com
Adres
Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. 54/9 Çankaya/ ANKARA

