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IEEE HAKKINDA
DÜNYADA
IEEE
IEEE mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine,
elektro teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık
alanlarına katkıda bulunan kar amacı olmayan teknik bir mesleki
organizasyondur.

Tarihi gelişimine baktığımızda; AIEE (Amerikan Elektrik Mühendisleri
Enstitüsü) ve IRE (Radyo Mühendisleri Enstitüsü) topluluklarının birleşmesi ile
1963 yılında resmen kurulan IEEE, dünya genelinde 850.000’den fazla
mühendis ve mühendis adayını barındıran en büyük teknik organizasyondur.
IEEE tüm dünyada Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği yayınlarının
yaklaşık %35‘ini tek başına yayınlamaktadır. Sene içerisinde gösterdiği
faaliyetlere ve sunduğu imkânlara bakarsak;
✓ Ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler,

kariyer geliştirme ve network üzerine mesleki
toplantılar,
✓ Gönüllü aktivitelerle liderlik ve diğer kişisel becerileri
geliştirme fırsatı,
✓ 300 den fazla sürekli-eğitim ve geliştirme programı,

✓ Kariyer yönetimi ekipmanları ve diğer materyaller,
✓ Finansal servisler ve portatif yarar programları,
✓ Yılda 300’den fazlakonferans.
✓ IEEE dünya çapındaki üyelerinden oluşanbir
✓
✓
✓
✓

topluluğu şöyle oluşturur:
IEEE “Society”,“Section”, “Chapters” ve "Student
Branch” lerden oluşan geniş bir ağdır,
Endüstriyel ve mesleki hayatın gelişmesinehizmet
eden bir araçtır,
Mühendislerin başarılarını ödüllendirerek varlıklarını
kabul eder,
Dünya çapındaki diğer teknik
organizasyonlarla birliktelik kurar.

TÜRKİYE’DE IEEE

Dünya üzerinde 10 bölgeye ayrılarak dağılım
gösteren bu kuruluşta Türkiye, Asya, Afrika ve
Avrupa’yı içine alarak en büyük bölge olma özelliğini
taşıyan 8. bölgede yerini almakta.
✓Bölgeler, öğrenci toplulukları gibi çeşitli alt grupları
kendi aralarında kapsamlı organizasyon, seminer ve
kongreler yapmaya teşvik eder.

✓Bölge dâhilindeki alt grupların birbirleriyle iletişimini
sağlar. Öğrenci toplulukları ve coğrafi birliklerin IEEE
ile iletişiminde aracılık yapar.
✓Üyelik ihtiyaçlarına paralel olarak var olan veya
geliştirilmekte olan eğitim aktivitelerini teşvik eder ve
üyelere bu konuda yardımlarda bulunur.
✓ IEEE üyelerine profesyonel çalışmalara dâhil olma

imkânı sağlar. Bu konulardaki organizasyonlara
katılmalarını teşvik eder, teknik kaynak sağlar,
çalışmaları destekler.

IEEIEEEEBEBEYKEYKENTNT

✓ IEEE Region 8’te ve tüm dünyada öğrenci kolları
sayısı bakımından 1. sırada yer alan Türkiye IEEE
Öğrenci Kolları, IEEE Öğrenci Üyeler arasında
ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

✓ Bu ayrıcalığın en önemli nedeni, IEEE Türkiye
Öğrenci Kolları’nın sürekli aktif ve birbiriyle
iletişim içinde bulunan büyük bir topluluk olmasıdır.

✓ IEEE Türkiye çapında 90 okulda aktif olarak
bulunmaktadır.

✓

Beykent IEEE 2011 yılında kurulmuş, sağlam alt yapısıyla gelişerek
büyüyen öğrenci kollarından biridir. Beykent Üniversitesi içerisinde
ve dışarısında her yıl düzenlediği sayısız etkinlik ve katıldığı fuarlar
sayesinde, Beykent Üniversitesi‘nin en büyük ve en aktif öğrenci
kulüplerinden biri olarak adını duyurmaktadır. Türkiye’de 90’a yakın
üniversitede bulunan IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ile birebir iletişim
içinde bulunan, bilişim ve teknolojinin gelişimi için sorumluluk alan,
kamu ve özel sektörden kurumlarla ortak etkinlik düzenleyerek
onların desteğini alan bir topluluğuz.

✓

Yönetim Kurulu ve İdari Kuruldan oluşan yapımızla, amatör
ruhumuzu şirket profesyonelliğiyle birleştiriyoruz ve üyelerimize bir
çok farklı komite ve koordinatörlüklerle çeşitli alanlarda kişisel gelişim
imkânı sunuyoruz. 4 Yönetim Kurulu Üyesi, 16 İdari Kurul Üyesiyle
kurumsal dinamik bir İdari Kurul’da yer alan bu komite ve
koordinatörlüklerin her biri, kulübe bağlı fakat kendi içerisinde
bağımsız olup, bir komite/koordinatörlük sorumlusundan ve sonradan
seçilen komite yardımcılarından oluşmaktadır.

✓ Vizyonumuz; teknolojik yenilikçiliği geliştirerek,

üyelere kariyer olanakları tanıyarak ve dünya
genelinde insanlığı ilerleterek küresel gönenci
artırmaktır.
✓ Misyonumuz; elektronik, haberleşme ve bilgi

teknolojilerinde mühendisliğin yaratma, geliştirme,
paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve
mesleğin yararı için güçlendirmektir .

IEEE BEYKENT BÜNYESİNDE FAALİYET
GÖSTERDİĞİMİZ KOMİTELER
Power & Energy Society

Computer Society

Robotics and Automation Society

Women in Engineering

Educational Activities Commite

FAALİYETLERİMİZ

✓ Kulüp için büyük önem arz eden komiteler sayesinde

kulüp içerisinde takım çalışması, iş bölümü gibi
kavramlar netlik kazanmaktadır. Hemen her bölümden
ve sınıftan 600’den fazla sorumluluk sahibi gönüllü
bireylere sahip bu topluluk “Komiteler, Proje Grupları ve
Teknik Alt Birimleri” ile iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir.
✓ Yıl içerisinde 30’dan fazla başarılı aktiviteye ve 7000

‘den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen 3 büyük
organizasyona imza atmaktayız. Yılda 5’ten fazla fuarın
20’ye yakın konferans ve toplantı davetlerinde katılımcı
olarak yer alıyoruz. Beykent IEEE sadece öğrencilerin
değil; üniversitenin, akademisyenlerin ve şirketlerin
gözünde de her geçen gün değer kazanmaktadır.
Amatör ruhun ortaya çıkarmış olduğu birbirinden
kapsamlı etkinlikler, her yıl insanlara profesyonel bir el
değmiş gibi sunulmaktadır.

IEEE MAKER LAB
NEDEN IEEE MAKER LAB?
MAKER demek; üreten yapan kişi demektir. Maker
özellikle teknoloji ile ilgilidir.
Teknolojiyi tüketmez, üretir. Maker olmanın yaşı,
cinsiyeti, meslek ayrımı olmaz. Eğer çocuğunuz
oyuncaklarının içini açıyor, aldığınız oyuncaklar bir
hafta dayanmıyorsa tebrikler maker bir çocuğunuz var.
Eğer sizde öyle bir çocukluk geçirmişseniz sizde
makersiniz. Çünkü maker araştırır, meraklıdır, tüketmekten
çok üretmekle ilgilenir, teknolojiyi takip eder, heveslidir,
sabırlıdır, çözüm odaklıdır.
Bugün maker’lar çok pahalı olan, üretimi aylarca süren
endüstriyel ürünleri kendileri tasarlıyor, gerektiğinde kendi
yaptığı üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile gerçeğe
dönüştürüyorlar. Üstelik daha hızlı ve az maliyetle!
İhtiyaçtan kaynaklanan çözümlerin gerçekleştirilmeye
çalışıldığı maker çalışma ortamlarında bir icadın fikirden çıkıp
gerçeğe dönüştürülmesi, altyapısı, prototipi veya basit işlevsel
gerçekliğe dönüşümü realize edilebiliyor.
Özellikle kol uzuvu ve eli olmayan çocuklarda zamanla
büyüdükleri için altı ayda bir el, kol protezlerinin değişmesi şart.
Bir protezin fiyatı 10-40 bin dolar arasında.
Maker’lar gerektiğinde işlevsel, hareket edebilen bir protezi
200-300 dolara mal edebilmektedir. IEEE Türkiye de böyle
bir sosyal sorumluluk projesini desteklemektedir.

IEEE MAKER LAB
Büyük bir farklı düşünce potansiyeline sahip olan
öğrencilerin bulunduğu (Üniversitemizin verilerine göre
yaklaşık 30.000 öğrenci) üniversitemizde, IEEE
Beykent Öğrenci Kulübü bünyesinde, Hayallerin gerçeğe
dönüştürülme noktasında bir arada olmaya çalışan bizlerin,
ihtiyacımız olan bu çalışma ortamında düşüncelerimizi ortaya
döküp gerçekleştireceğimiz somut çalışmalar eğitimimize
ayrıca olumlu bir katkı verecektir.
KULLANIM AMAÇLARI:
Öncelikli olarak kulüp bünyesinde bulunan öğrencilerin
kullanımına sunulacak olan bu IEEE MAKER LAB amacına
uygun şartlarda kullanmak isteyen tüm Beykent Üniversitesi
öğrencilerinin belirli saatler arasında kullanımına açık olacaktır.
Evlerinde yeterli alanı ve ekipmanı olmayan teknik uygulama
yapacak arkadaşlarımıza fırsat verilmesi (IEEE Beykent Kulübü
şartlarına uygunluk koşuluyla).

Kulüp bünyesinde gerçekleştirilecek projelerin
uygulamasının yapılması ve ekipmanların muhafaza edilmesi. (
3D Printer Yapımı, Çizgi İzleyen Robotlar, Sumo Robotlar,
Otonom Araçlar, Protez El uygulamaları, Robot Kol, Drone
veya
Multicopter uygulamaları, Sunum ve Tanıtım Robotu
çalışması, Yenilenen Enerji Projeleri, Yapay Zekâ
çalışmaları, Nesnelerin İletişimi uygulamaları vs.)

IEEE MAKER LAB
Kulüp programı dahilinde yapılacak olan eğitim ve pratik
uygulama alanında daha yoğun kullanmak ( Lehim Günleri,
Arduino Programlama Eğitimi, C
Programlama Eğitimi, Kodlama Eğitimi, HTML & CSS Web
Site Geliştirme Eğitimi, AutoCAD-Solidworks gibi bilgisayarda
teknik Çizim Programları eğitimleri)
Daha verimli olması amacıyla, IEEE Beykent Öğrenci Kulübü
olağan
toplantıları, devam eden proje sunum hazırlıkları (EGAProjesi ) ,
Teknik yeni düşüncelerin alınacağı “ Fikir Günleri “ yapılacaktır.
KAZANIMLARI:

IEEE MAKER LAB’da ilk hareketi alabilecek bir fikir;
gelecekte Üretim
Sanayinde, Sağlık cihaz teknolojisinde, Enerji Sektöründe,
Ulaşım araçları ve
Savunma Sanayinde veya Kişisel Kullanım Alanlarında işlevsel
bir ürün haline gelip ekonomimize pozitif bir katkı sağlayabilir.
IEEE Beykent Öğrenci Kolu'nun bir uygulama odası olması,
kulüp bünyesinde olmayan bu tarz hobileri olan öğrencilerin de
dikkatini çekecek ve aktif olarak kulübe katılmasını
sağlayacaktır (Özellikle teknik bölümlerde okumayan fakat bu
tarz bilgi, birikim ve hobi uğraşları olan öğrenciler ).
Uygulaması yapılacak olan projeler sonucunda sosyal medya
hesaplarımızda yapılacak olan paylaşım, sunum ve tanıtımlar
yerel ve ulusal haber noktalarına da ulaşabilecektir. Bu da
üniversitemizin daha çok tanınması ve bilinirliğinde etken
olacaktır.

IEEE MAKER LAB
IEEE Türkiye etkinliklerinde tanıtımı yapılacak olan
bu IEEE MAKER LAB Odası muhakkak dikkat çekecek ve
geçiş yapmak isteyen Lisans öğrencileri,
eğitimini ilerletmek isteyen Ön Lisans adaylarının
üniversitemizi seçmesinde tercih sebebi olacaktır ( Eğitim
gören öğrencilerimizin içerisinde üniversitemizde IEEE
Öğrenci Kulübünün aktifliğini bilerek tercih edenler mevcuttur).
Üniversitemizi ziyaret edecek olan Vakıf bünyemizdeki
kolej öğrencileri, orta öğretim düzeyinde eğitim veren diğer özel
kurum öğrencileri veya devletokullarında eğitim gören
öğrencilerin; kurulan düzeni, sonuçlanan ürün çalışmalarını
görebilmesi, IEEE kulübünün amaç ve çalışmalarını öğrenmesi
onların Lisans eğitiminde BEYKENT ÜNİVERSİTESİ’ni tercih
etmelerinde katkı sebebi olacaktır.

IEEE MAKER LAB
IEEE BEYKENT LAB TASARIMI

IEEE MAKER LAB

IEEE MAKER LAB

IEEE MAKER LAB

IEEE MAKER LAB

GELENEKSEL ETKİNLİKLERİMİZ
YÜKSELEN TEKNOLOJİ
2016 yılından bu yana düzenli olarak alanında uzman kişilerce seminerler
düzenlenen IEEE Beykent’in en büyük salon etkinliğidir.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERİMİZ

MÜHENDİSLİKTE İNSAN ZİRVESİ
Women In Enginnering Komitesinin düzenlediği IEEE Beykent’in Yükselen
Teknoloji’den sonra en büyük salon etkinliğidir. İçeriği ise daha çok kadınların iş
hayatındaki başarılarını anlatan alanında uzman kişilerin katılımı ile gerçekleşir.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERİMİZ

AGAIN & AGAIN
Women In Enginnering Komitesi’nin gerçekleştirdiği konferans-söyleşi tarzı bir
etkinliktir. İçeriğinde ise, başarısız girişimcilerin nasıl pes etmeden tekrar başarılı
girişimci olduklarını ve bizlere tecrübelerini anlatmasıyla ilgilidir.

BAŞARILARIMIZ
ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 Akademik dönemleri
boyunca Beykent Üniversitesi‘nin en büyük, en teknik ve en aktif öğrenci
kulübü olarak adını ilk sıraya yazdırmıştır.

IEEE TÜRKİYE BÜNYESİNDE
13-17 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşen IEEE Türkiye 16. Öğrenci
ve Genç Profesyoneller Kongresi 45 farklı Üniversitenin, 240 IEEE Global
Üyesinin katılımı ile gerçekleşti.
Tüm katılımcı Üniversite Öğrenci Kolları, IEEE Türkiye Yönetmeliğine
göre kendi kollarını ve gerçekleştirmiş olduğu etkinlikleri tanıtan Poster
Sunumları gerçekleştirilmiştir.
21 Üniversitenin hak kazandığı Poster Sunumu Yarışması'nın Birincili
Ödülüne, IEEE Beykent Üniversitesi Öğrenci Kolu layık görülmüştür.

BAŞARILARIMIZ
IEEE DÜNYA BÜNYESİNDE

“IEEE Regional Exemplary Student Branch Award Adaylığı”
Bu ödülün amacı, halkın tanınırlığı ve örnek teşkil eden Öğrenci Şubesi
operasyonunu teşvik etmektir. Bir önceki öğretim yılı boyunca belgelerin bir listesini
sağlayarak, Öğrenci Şubesi örnek çalışmalarını gösterir. Bununla birlikte, Şube
IEEE Yönetmeliğine uygun olmalı, aktif bir programa sahip olmalı ve IEEE
hedeflerini nasıl desteklediğini göstermelidir.
IEEE Beykent Üniversitesi Öğrenci Kolu, 2017-2018 döneminde
gerçekleştirdiği organizasyonlar ve vizyonu ile Dünyaca yaygın olan IEEE Bölgesel
Örnek Öğrenci Kolu Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

BAŞARILARIMIZ
IEEE DÜNYA BÜNYESİNDE

“IEEE Regional Exemplary Student Branch Award Ödülü”
Bu ödülün amacı, halkın tanınırlığı ve örnek teşkil eden Öğrenci Şubesi
operasyonunu teşvik etmektir. Bir önceki öğretim yılı boyunca belgelerin bir listesini
sağlayarak, Öğrenci Şubesi örnek çalışmalarını gösterir. Bununla birlikte, Şube
IEEE Yönetmeliğine uygun olmalı, aktif bir programa sahip olmalı ve IEEE
hedeflerini nasıl desteklediğini göstermelidir.
IEEE Beykent Üniversitesi Öğrenci Kolu 2018-2019 döneminde
gerçekleştirdiği organizasyonlar ve vizyonu ile Dünyaca yaygın olan IEEE Bölgesel
Örnek Öğrenci Kolu Ödülü’ne layık görülmüştür.

YÜTEK’20

Ülkemizde üniversitelerde bulunan IEEE kolları aralarında
güçlü bir bağlantı oluşturmak ve teknolojik açıdan gelişen,
değerlenen ürün ile firmaların değerlerini, istikrarlı ve sürekli bir
halde sağlamak amacıyla üniversitemizde yılda bir kere olmak
üzere bir araya gelmekteyiz. Farklı üniversitelerin IEEE kolları
arasında bilgi alışverişi ve teknolojik açıdan gelişmenin,
yükselmenin yollarını pekiştirmek amacıyla her yıl periyodik
olarak konferanslar gerçekleştirmekteyiz.
Beykent Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı 2019-2020
eğitim ve öğretim dönemi Yükselen Teknoloji’20 (YÜTEK’20),
Beykent Üniversitesi ve Çevre üniversitelerin IEEE gönüllüsü
öğrencinin katılımıyla, 5-6 Mart 2020 tarihinde 400-450 kişilik
katılımla Ayazağa-Maslak kampüsünde bulunan konferans
salonunda gerçekleşecektir.

ETKİNLİK OTURUM BİLGİSİ

UZAY
TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİ 4.0 VE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
PANELİ

DEĞİŞİM LİDERLİĞİ
VE İNOVASYON

SANAL GERÇEKLİK
(VIRTUAL REALITY)

ROBOTİK DEVRİM

ETKİNLİK OTURUM BİLGİSİ

UZAY
TEKNOLOJİLERİ
OTONOM
ARAÇLAR

DRONE
TEKNOLOJİSİ

YAPAY ZEKA VE
TRENDLER

TÜRKİYE’DE
GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİNİN
FIRSAT ALANLARI

ETKİNLİK YAYIN AKIŞI

YÜTEK’16

YÜTEK’17

YÜTEK’18
YÜTEK’18

YÜTEK’19
YÜTEK’18

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
AYAZAĞA- MASLAK
YERLEŞKESİ KONFERANS
SALONU
Konferans Salonumuz 800 kişilik kapasiteye sahiptir.

YÜKSELEN TEKNOLOJİ ETKİNLİK GİDERLERİ
ANA
SPONSOR

SAHNE YAPIM
SPONSORLUĞU

7.000 TL

2.000 TL

İKRAM MOLASI
SPONSORLUĞU

STANT KİRALAMA
(Metre kare+2
sandalye)

ÜRÜN SPONSORLUKLARI

600 TL

PROMOSYON ÜRÜN
SPONSORLUĞU

YAKA
KARTI

600 TL

500 TL

KONAKLAMA
SPONSORLUĞU

ÇEKİLİŞHEDİYE ÜRÜN
SPONSORLUĞU

3.000 TL

ANA SPONSORLUK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında en önde ve
daha büyük punto ile yer alması ,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Etkinliğin resmi sosyal medya hesaplarından sponsor olan firmanın logoları ile
paylaşım,
1 sponsorlu panel ve ayrıca 1 panelde konuşmacı olma hakkı,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 50 davetiye,
Etkinlik alanında stand açma hakkı,
Video gösterim hakkı (Toplam 6 dakika),
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde ana sponsor olarak anons edilmesi ve teşekkür plaketi
verilmesi.

STANT SPONSORLUKLARI
•
•
•
•
•
•

•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında önde yer
alması,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Etkinlik alanında stand açma hakkı,
Video gösterim hakkı (Toplam 4 dakika),
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.

PROMOSYON ÜRÜN SPONSORU

•
•
•
•
•
•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer alması,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Video gösterim hakkı (Toplam 3 dakika),
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.

YAKA KARTI SPONSORU

•
•
•
•

•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer
alması.Yaka kartında ana sponsordan sonra en büyük punto ve logoya sahip
olması,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.

SOSYAL MEDYA SPONSORU
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
• Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer
alması.Yaka kartında ana sponsordan sonra en büyük punto ve logoya sahip
olması,
• Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
• Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları.

DERGİ SPONSORU

•
•
•
•
•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer alması,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.
ULAŞIM SPONSORU

•
•

•
•
•
•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer
alması,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Etkinlik alanında stand açma hakkı,
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.

İKRAM MOLASI SPONSORU & HEDİYE-ÇEKİLİŞ SPONSORU

•
•
•
•
•

Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında yer alması,
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından ya da bizim
tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 10 davetiye,
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web sitelerinde, radyo,
televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber, reklam, jingle gibi tanıtım
unsurları,
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı her türlü
malzemeyi bulundurma hakkı,
Kapanış töreninde sponsor olarak anons edilmesi.

BEDELSİZ SPONSORLUKLAR
SOSYAL MEDYA SPONSORU
• Etkinliğimizin çeşitli kitlesel iletişim araçları ile duyurulması için çözüm ortaklığı
yapılabilir.

DERNEK - VAKIF
• Siyasi,ırkçı,ideolojik içerik bulundurmayan, teknoloji ve eğitimi destekleme
amacı güden her dernek-vakıf ücretsiz stand açabilir.

Etkinlik: Yükselen Teknoloji’19
Konuşmacı: Çağla Ünal
Konu: Elektrikli Araçlar

Etkinlik: Yükselen Teknoloji’19
Kreatif Biri
Sosyal Medya Sponsoru

Etkinlik: Yükselen Teknoloji’19
Akınsoft
Destek Sponsoru

Etkinlik: Yükselen
Teknoloji’19
Yeşil Science
Destek Sponsoru

Etkinlik: Yükselen
Teknoloji’19
Üniaktivite
Sosyal Medya Sponsoru

Etkinlik: Yükselen Teknoloji’19
Sanat Performans
Destek Sponsoru

Merve ELMAS
5. YÜTEK Koordinatörü
0535 324 50 25

Aslı MERİÇ
5. YÜTEK Koordinatörü
0546 488 00 75

