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Değerli Paydaşlar, 

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim 

Derneği (TBD) 50 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu 

Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 8 şehrimize yaygınlaşan 

şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli 

katkılar vermeye devam etmektedir. 

Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi desteği ile İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından 

itibaren düzenlenen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultaylarının altıncısı “Bilişim Hukuku 

6.0” ana teması ile 22-25 Eylül 2021 tarihlerinde Çevrim İçi gerçekleştirilecektir. 

Hukuk ve bilişim alanındaki birçok uzmanı bir araya getirecek ve açılış konuşması Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Faruk BİLİR tarafından yapılacak Kurultayda 

“Sosyal Medya”, “Biyometrik İmza”, “Nesnelerin İnterneti (Akıllı Şehirler - Akıllı Evler, 

Hacking Boyutu)”, “Kayıt Zinciri”, “Fintech”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Tüketici”, 

“Yapay Zeka”, “Dijital Platformlar ve Rekabet Hukuku”, “Açık Veri” ve “Bilişim 

Hukukunda Gelecek Öngörüleri”  başlıkları ile onbir (11) oturum, akademik bildiri sunumları 

ve eğitimler gerçekleştirilecektir. 

Türkiye’de bilişim ve hukuk alanında karşılaşılan sorunlara ışık tutması ve sektörü bir araya 

getirmesi açısından büyük önem taşıyan Kurultaya herkesi bekliyoruz.. 

 

 

Rahmi AKTEPE 

Türkiye Bilişim Derneği 

Genel Başkanı



KURULTAYIN AMACI 

 

6. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel 

sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere 

bilişim hukukunun değindiği alanların giderek artması, bilişimdeki gelişmelere paralel olarak 

hukuki düzenlemelerin önceden yapılması çalışmalarına katkı sağlanması olarak 

belirlenmiştir. 

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların 

katılacağı toplam onbir (11) oturumda, “Sosyal Medya”, “Biyometrik İmza”, “Nesnelerin 

İnterneti (Akıllı Şehirler – Akıllı Evler, Hacking Boyutu)”, “Kayıt Zinciri”, “Fintech”, “Kişisel 

Verilerin Korunması”, “Tüketici”, “Yapay Zeka”, “Dijital Platformlar ve Rekabet Hukuku”, “Açık 

Veri” ve “Bilişim Hukukunda Gelecek Öngörüleri” tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak 

ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır. 

 

HEDEF KİTLE 

 

 Hâkimler, 

 Savcılar, 

 Avukatlar, 

 Noterler, 

 Hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyoneller, 

 Hukuk ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler, 

 Bilişim güvenliği uzmanları, 

 Adli bilişim uzmanları, 

 Güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.



1. GÜN 22.09.2021 

09:00 - 10:30 | Açılış ve Protokol Konuşmaları 

Av. Mehmet Ali KÖKSAL, TBD Bilişim Hukuku Çalışma Grubu Başkanı 

Fikret KAVZAK, TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı 

Mahmut ÖZGENER, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı 

Dr. Ali Taha KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

Abdülhamit GÜL, T.C. Adalet Bakanı 

 

11:00 - 12:00 | Oturum 1: Sosyal Medya 

13:00 - 14:00 | Oturum 2: Biyometrik İmza 

14:10 - 15:10 | Oturum 3: Nesnelerin İnterneti (Akıllı Şehirler - Akıllı Evler, Hacking Boyutu) 

15:20 - 16:20 | Oturum 4: Kişisel Verilerin Korunması 

16:30 - 18:00 | Panel: Bilişim Hukukunda Gelecek Öngörüleri 

 

2. GÜN 23.09.2021 

09:00 - 10:00 | Oturum 5: Tüketici 

10:10 - 11:10 | Oturum 6: Yapay Zeka 

11:20 - 12:20 | Oturum 7: Dijital Platformlar ve Rekabet Hukuku 

13:30 - 14:30 | Oturum 8: Açık Veri 

14:40 - 15:40 | Oturum 9: Kayıt Zinciri 

15:50 - 16:50 | Oturum 10: Fintech 

17:00 - 18:00 | Panel: Bilişim Hukukunda Bitmeyen Sorunlar 

 

3. GÜN 24.09.2021 

09:00 - 12:30 | Akademik Bildiriler 

13:00 - 18:30 | KVKK Eğitimi 

 

4. GÜN 25.09.2021 

09:00 - 12:30 | Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi 

13:00 - 18:30 | e-Ticaret Eğitimi



NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ 
 

 Bilişim Hukuku Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak 

 Bilişim Hukuku Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin kitlesine ürün 

ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak 

 Bilişim Hukuku 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 SEÇENEKLERİ 
 

SPONSORLUK TÜRLERİ ve BEDELLERİ 

ANA SPONSOR 120.000 TL + KDV 

OTURUM SPONSORU 40.000 TL + KDV 

DİJİTAL SPONSOR 20.000 TL + KDV 

ROZET SPONSORU 10.000 TL + KDV 

MARKA ve DESTEK SPONSORU 5.000 TL + KDV 

BASIN ve MEDYA SPONSORU 25.000 TL + KDV 

 



ANA SPONSOR 

120.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 1 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

 Kurultay açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir 

 Kurultay dahilinde iki oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır 

 Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” 

başlığı ile logosu kullanılacaktır. 

 Logosu https://www.ubhk.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

 Ana Sponsorun basın bülteni, https://www.ubhk.org.tr/ adresinde yer alacaktır. 

 https://www.ubhk.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 

 Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

 

o Kurultay davetiyesi ve afislerinde 

o Çevrimiçi reklamlarda 

o Gazete ve dergi ilanlarında 

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-Bültenlerde 

o e-Davetiyelerde 

o e-Medya banner reklamlarında 

o Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

o Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında.



OTURUM SPONSORU 

40.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 6 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

 Kurultay dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

 Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan panolarda, Oturum Sponsoru 

başlığı ile logosu kullanılacaktır. 

 Logosu, https://www.ubhk.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

 https://www.ubhk.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 

 Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

 

o Kurultay davetiyesi ve afislerinde 

o Çevrimiçi reklamlarda 

o Gazete ve dergi ilanlarında 

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-Bültenlerde 

o e-Davetiyelerde 

o e-Medya banner reklamlarında 

o Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

o Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında. 

  



DİJİTAL SPONSOR 

20.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 5 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

 Kurultay dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

 Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan panolarda, Dijital Sponsor 

başlığı ile logosu kullanılacaktır. 

 Logosu, https://www.ubhk.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 

yönlendirme linki verilecektir. 

 https://www.ubhk.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 

 Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda 

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

 

o Kurultay davetiyesi ve afislerinde 

o Çevrimiçi reklamlarda 

o Gazete ve dergi ilanlarında 

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-Bültenlerde 

o e-Davetiyelerde 

o e-Medya banner reklamlarında 

o Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

o Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında. 

  



ROZET SPONSORU 

10.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 10 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

 Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan panolarda, Rozet Sponsoru 

başlığı ille logosu kullanılacaktır. 

 Rozet Sponsora, https://www.ubhk.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı 

verilecektir. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

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

 

o Kurultay davetiyesi ve afişlerinde 

o Çevrimiçi reklamlarda 

o Gazete ve dergi ilanlarında 

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-bültenlerde 

o e-davetiyelerde 

o Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

o Kurultay kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

  



MARKA DESTEK SPONSORU 

5.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 1 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

 Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan panolarda sponsor logosu 

kullanılacaktır. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

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

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-bültenlerde 

o e-davetiyelerde 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

  



BASIN VE MEDYA SPONSORU 

25.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları 1 adet Firmaya verilecektir. 

 

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

 

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

seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak 

belirlenecektir. 

 Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır; TV - Radyo - 

Gazete - Dergi 

 Kurultay öncesinden başlayarak, Kurultay tarihlerinde ve sonrasında sponsorun 

kanalında ve kanala ait web sayfasında Kurultay haberlerine geniş yer verilmesi. 

 Kanalın web sayfasında banner yayınlanması. 

 Organizasyonun belirttiği kişilerle, Kurultay hakkında en az 4 röportaj yapması ve 

Kurultay 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 

“Basın Sponsoru” adı ile; Fiziksel ve/veya çevrimiçi kurultay salonlarında bulunan 

panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır. 

 Sponsor firma logosu https://www.ubhk.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun 

sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

 Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda 

belirlenen alanlarda, "Ana Basın Sponsoru" ibaresi ile yer alacaktır: 

 

o Kurultay davetiyesi ve afişlerinde 

o Açık hava ve iç mekân reklamlarında 

o Gazete ve dergi ilanlarında 

o e-Posta tanıtımlarında 

o e-Bültenlerde 

o e-Davetiyelerde 

o Yerleşim planı ve bilgi panosunda 

o Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 



İLETİŞİM 

 

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON 

 

Serap KILIÇDOĞAN 

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 

 


