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Dünya Tünelcileri Türkiye’de Buluşuyor.

Oturumlar

Tünelcilik Derneği’nin ana amaçlarından bazıları paydaşlarını tünelcilik konusunda ulusal ve uluslararası 
gelişmelerden haberdar etmek, belirli zamanlarda sempozyum ve benzeri toplantılar düzenleyerek fikir alışverişinde 
bulunmak ve dayanışmayı kuvvetlendirmektir. İşte bu amaçla hazırladığımız Tunnel Turkey 2021’e tüm sektör 
paydaşlarını davet ediyoruz.

Son iki senedir özellikle pandemi nedeniyle birçok sektör yavaşlasa da, Tünel sektörü hız kesmeden yoluna devam 
etmiştir. Türkiye tünelsiz yapamıyor. Altyapı Yatırımları (AYGM), Karayolları (KGM), Devlet Su İşleri (DSİ), Devlet Demir 
Yolları (DDY), Büyükşehirlerin Su İdareleri gibi kurumlarımızda çok sayıda tünel ve altyapı projesi gündemdedir. 
İstanbul ve Ankara’da metro çalışmaları devam ederken, İzmir, Konya, Mersin ve diğer bazı şehirlerde büyük metro 
projelerinin hazırlıklarına başlandı. 

Ekonominin canlanması ve insanların daha rahat yaşayabilmesi için insanların ve ürettikleri malların bir yerden diğer 
yerlere daha kolay ve çok hızlı bir seklide nakledilmesi gerekiyor. Türkiye’nin dağlık bir ülke olması nedeniyle karayolu 
ve demiryolu tünellerinin açılması kaçınılmaz oluyor. Keza yeni sulama, su nakil tünelleri ve enerji tünelleri kalkınma 
için kaçınılmazdır. 

Türkiye’de bu tünellerin birkaç sene içerisinde yapılması planlanan uzunlukları 300 km’nin üzerindedir. Bu projeler 
birçok uygulamacıyı ve tedarikçiyi bir araya getirecektir. Hazırladığımız bu sempozyumda bu tüneller hakkında en 
yetkin kişilerden bilgi alacak, tüm sektör paydaşları bir araya gelecek ve gelecekte kendinizi bu gelişmelere göre 
planlama imkanınız olacak.

1 GÜN: TÜRKİYE’DE DEVAM EDEN VE PLANLANAN TÜNEL PROJELERİ
        1. Oturum: Tünel Yapımında Karşılaşılan Sorunlar (Tünelcilik Derneği)
        2. Oturum: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Mersin vs. Metro Projeleri
        3. Oturum: AYGM, KGM, DSİ, TCDD, İSKİ, vs. Projeleri

2. GÜN: TBM SEKTÖRÜNDE YENİLİKLER VE YÜKLENİCİ PROJELERİ
        1. Oturum: Çağrılı Konuşmacılar (TBM Üreticileri)
        2. Oturum: Çağrılı Konuşmacılar (Yükleniciler)
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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 TL + 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, �ash 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: Sempozyuma tüm destek veren (sponsorluk, sergi) firmaların isimleri sempozyum kitabının jenerik kısmında belirtilecektir.  
 Not-2: 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.

STANTLI KATILIM
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32.500 + KDV
122 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ (VİNİL) 
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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.

Organizasyon:
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ETKİNLİK YERİ
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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.

Katılım Bedeli (2 gün için): 300 TL’dir.
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