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Dünya Tünelcileri Türkiye’de Buluşuyor.

Oturumlar

Tünelcilik derneğinin ana amaçlarından bazıları, paydaşlarını tünelcilik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerden 
haberdar etmek, belirli zamanlarda sempozyumlar düzenleyerek fikir alışverişinde bulunmak ve dayanışmayı 
kuvvetlendirmektir. İşte bu amaçla hazırladığımız Tunnel Tukey 2020 ye hepinizi davet ediyoruz.

İki yıldır yavaşlayan tünel projelerinin son zamanlarda hızlandığını görüyoruz. Türkiye tünelsiz yapamıyor. Büyük şehirlerde 
trafik sorunlarının artması yarım kalan projelerin tekrar başlamasını mecbur kıldı. İzmir, Konya ve Mersin’de de büyük metro 
projelerinin hazırlıklarına başlandı. İstanbul’daki üç katlı tünelin projesi tamamlandı ve en yetkili kişilerin söylediğine göre 
projenin ihalesi yakında yapılacak. Teknik olarak zor olan bu proje birçok uygulamacıyı ve tedarikçiyi bir araya getirecektir.

Ekonominin canlanması ve insanların daha rahat yaşayabilmesi için insanların ve ürettikleri malların bir yerden diğer yerlere 
daha kolay ve çok hızlı bir şeklide nakledilmesi gerekiyor. Türkiye’nin dağlık bir bölge olması nedeniyle karayolu ve demiryolu 
tünellerinin açılması kaçınılmaz oluyor. Keza yeni sulama, su nakil tünelleri ve enerji tünelleri Türkiye’nin kalkınması için 
kaçınılmaz. Bu tünellerin birkaç sene içerisinde yapılması planlanan uzunlukları 300km’nin üzerinde. Hazırladığımız bu 
sempozyumda bu tüneller hakkına en yetkin kişilerden bilgi alacak gelecekte kendinizi bu gelişmelere göre planlama 
imkanınız olacak.

Türkiye bir deprem kuşağında yer alıyor. Her taraf aktif ve aktif olmayan faylarla dolu. Bunların mevcut tüneller üzerindeki 
etkileri, açılacak tünellerin ve yeraltı yapılarının planlanmasındaki tasarım kriterlerini ve açılmasında alınması gereken 
önlemleri en yetkili kişilerden dinleyecek ve sorunlarınızı tartışma imkanı bulacaksınız. Yangın gibi tünel emniyetinin en 
önemli konuları tartışmaların ayrılmaz parçası olacak. Ayrıca sempozyumda tünel tasarımı ve uygulamalarda yeni gelişmeler,  
zor şartlarda açılan tünellerde örnekler ve çözüm önerileri de sempozyumun ana konuları arasında olacak.

Türkiye de, devam eden ve planlanan tünel projeleri 

1. Oturum Metro tünelleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Mersin ve diğerleri.
2. Oturum Karayolları, DSİ projeleri, İSKİ projeleri, DDY projeleri, üç katlı tünel ve diğerleri
3. Oturum Doğal Afetler ve Tünelcilik. 

    a. Depremlerin Tüneller ve yeraltı yapıları üzerindeki etkisi. Depremlere ne kadar dayanıklı tüneller ve yeraltı yapıları inşa 
edebiliriz, sismik contalar bir çözüm mü? Fay hatlarına yakın bölgelerde tünel kazılarında rastlanan problemler, 
Türkiye’den bazı örnekler. 
    b. Tünel kazısı sırasında ve sonrasında çıkan yangınlar, sebepleri alınması gereken tedbirler.
    c. Sel ve yağmur suyu tünelleri

4. Oturum Tünel tasarımı ve uygulamalarda yeni gelişmeler, zor şartlarda açılan tüneller
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GÜMÜŞ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ                        
45.000 + KDV 

•Yalnızca 3 şirket ile sınırlıdır
•Ücretsiz 9m2 (3x3m2) sergi alanı
•6 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Şirket logosunun diğer sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Gümüş Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Gümüş Sponsor’’ olarak gösterilmesi 
•Sempozyum kitabında 1 tam sayfa ücretsiz reklam 

PLATİN İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ                        
60.000 + KDV

ALTIN İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ                        
50.000 + KDV

•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•Ücretsiz 12m2 (4x3m2) sergi alanı
•10 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Şirket logosunun diğer sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Platin Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Platin Sponsor’’ olarak gösterilmesi 
•Sempozyum kitabında 2 tam sayfa  ücretsiz reklam (ön kapak içi)

•Yalnızca 3 şirket ile sınırlıdır
•Ücretsiz 12m2 (4x3m2) sergi alanı
•8 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Şirket logosunun diğer sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun “Altın Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Altın Sponsor’’ olarak gösterilmesi 
•Sempozyum kitabında 2 tam sayfa  ücretsiz reklam (arka kapak içi)
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GALA YEMEĞİ (BANKET) SPONSORLUĞU
30.000 + KDV

KOKTEYL (RESEPSİYON) SPONSORLUĞU
60.000 + KDV

•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Resepsiyon alanında masalarda firma logosu/bayrağı
•Resepsiyon esnasında kısa (5-10dk) konuşma hakkı
•Tercihe göre resepsiyon esnasında kısa tanıtım videosu gösterim hakkı
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Kokteyl Sponsoru’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Kokteyl Sponsoru’’ olarak 
gösterilmesi 

BRONZ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ                        
40.000 + KDV

•Yalnızca 3 şirket ile sınırlıdır
•Ücretsiz 9m2 (3x3m2) sergi alanı
•4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Şirket logosunun diğer sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Bronz Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Bronz Sponsor’’ olarak gösterilmesi 
•Sempozyum kitabında 1 tam sayfa ücretsiz reklam
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•Yalnızca 4 şirket ile sınırlıdır
•Her firma için 4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Her firma için 10 kişiye ücretsiz Gala Yemeği katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, yemek alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Yemek alanında masalarda firma logosu/bayrağı ve yemek esnasında kısa (5-10dk) konuşma hakkı
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun “Gala Yemeği Sponsoru’’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında “Gala Yemeği Sponsoru’’ olarak 
gösterilmesi 
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SEMPOZYUM ÇANTASI SPONSORLUĞU
30.000 + KDV

YAKA KARTI SPONSORLUĞU
30.000 + KDV

•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Yaka kartları ve yaka askı ipinde firma ismi veya logosu
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Sektörel Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Sektörel Sponsor” olarak 
gösterilmesi 

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU
15.000 + KDV

•Yalnızca 2 şirket ile sınırlıdır (her gün 1 firma)
•4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, yemek alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Öğle Yemeği alanında masalarda firma logosu/bayrağı
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Öğle Yemeği Sponsoru’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Öğle Yemeği Sponsoru’ olarak 
gösterilmesi 
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•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•3 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Çanta içinde ya da üzerinde firma ismi veya logosu
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Sektörel Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Sektörel Sponsor” olarak 
gösterilmesi 
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DİĞER REKLAM OLANAKLARI
6.000 + KDV

NOT DEFTERİ VE KALEM SPONSORLUĞU
22.500 TL + KDV

•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•4 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Not defteri ve kalem üzerinde firma ismi veya logosu
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Sektörel Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Sektörel Sponsor” olarak 
gösterilmesi 

FLASH BELLEK SPONSORLUĞU
30.000 + KDV

•Yalnızca 1 şirket ile sınırlıdır
•3 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Flash bellek üzerinde firma ismi veya logosu, flash bellek içinde firma reklamları ve sempozyum bildirileri
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Sektörel Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Sektörel Sponsor” olarak 
gösterilmesi 
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•Sempozyum çantasında sınırlı firma broşürü ve promosyon ürünleri

Not-1: Tüm fiyatlara KDV dahildir.
 Not-2: Sempozyuma tüm destek veren (sponsorluk, sergi) firmaların isimleri sempozyum kitabının jenerik kısmında belirtilecektir.  

 Not-3: Sergi alanlarının düzenlenmesinde  sıvama (giydirme usulü) esas alınmıştır. Firmaların belirleyeceği dekorasyon görsellerinin 
alana  giydirilmesi belirli bir ücret karşılığında sempozyumun organizasyon firması yetkilileri tarafından sağlanabilir.  

 

KOLTUK GİYDİRME SONSORU
30.000 + KDV
•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
•3 kişiye ücretsiz sempozyuma katılım hakkı 
•Sempozyum sahnesinde, kayıt masası alanında, resepsiyon alanında ve internet sitesinde logo gösterimi
•Sunumların yapılacağı salondaki tüm koltukların başlarına şirket logosu bulunan başlık geçirilecektir.
•Etkinlik öncesi ve sonrasında, gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde şirket 
logosunun ‘Sektörel Sponsor’ olarak paylaşılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında ‘Sektörel Sponsor” olarak 
gösterilmesi 
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30.000 + KDV
9M2 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ (VİNİL) 

www.tunnelturkey.org

 
 

 

Dahil Olan Hizmetler:

•3x3m. stant alanı
•3 kişiye ücretsiz sempozyum katılma hakkı
•Baskılı vinil stand duvarı (yükseklik 2,5 m)
•Logolu banko ve bar taburesi
•1 Masa + 2 sandalye
•Spot aydınlatma
•Elektrik

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda, 
tasarım bedeli uygulanacaktır.
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32.500 + KDV
122 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ (VİNİL) 

www.tunnelturkey.org

 
 

 

Dahil Olan Hizmetler:

•4x3m. stant alanı
•3 kişiye ücretsiz sempozyum katılma hakkı
•Baskılı vinil stand duvarı (yükseklik 2,5 m)
•Logolu banko ve bar taburesi
•1 Masa + 2 sandalye
•Spot aydınlatma
•Elektrik

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda, 
tasarım bedeli uygulanacaktır.
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35.000 + KDV
152 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ (VİNİL) 
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Dahil Olan Hizmetler:

•5x3m. stant alanı
•3 kişiye ücretsiz sempozyum katılma hakkı
•Baskılı vinil stand duvarı (yükseklik 2,5 m)
•Logolu banko ve bar taburesi
•1 Masa + 2 sandalye
•Spot aydınlatma
•Elektrik

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda, 
tasarım bedeli uygulanacaktır.
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YERLEŞİM PLANI

Toplantı Salonu
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Toplamda 32 stant alanı bulunmaktadır.
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ETKİNLİK YERİ

www.tunnelturkey.org

İLETİŞİM

 
Otel Bilgisi:

İletişim:

Yurtiçi Sergi, Sponsorluk ve Katılım Adına;

Tünelcilik Derneği

  
 Fairmont Quasar İstanbul

Eşref Yıldırım
esref@kontrolmedya.com
+90 533 810 54 89

Prof. Dr. Nuh Bilgin
info@tunelder.org.tr
+90 212 438 17 54

 

 
Adres:  
Mecidiyeköy, Büyükdere Cd. No 76, 34393 Şişli/İstanbul
Telefon: 
(0212) 403 85 00

 

 

 
 Sempozyum ile ilgili daha fazla bilgi “tunnelturkey.org” internet adresinde bulunabilir.  

Özet ve bildiri metinlerinin yüklenmesi, kayıt ve ödeme işlemleri ile diğer bazı 
 etkinlikler sempozyumun internet adresinden yapılabilmektedir.
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