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06-10 Nisan 2020 tarihlerinde Anka-
ra’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Si-
tesi’nde düzenlenecek olan 73. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı Sponsorluk şartları aşa-
ğıda sunulmaktadır.

SAĞLANACAK OLANAKLAR
• Kurultay Bildiriler Kitabının giriş bölü-

münde Altın sponsor olarak yazılacak-
tır.

• Kurultay  Bildiriler Kitabının son bölü-
münde yer alan reklam sayfalarında 
ana sponsor reklamı ilk sırada “Altın 
Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır. 

• Kurultay açılışında “Kurultayımıza Des-
tek Verenler” bölümünde “Altın Spon-
sor” olarak zikredilecektir.

• Kurultay Program kitapçığında yer 
alan destekçilerimiz bölümünde firma 
logosu “Altın Sponsor” ibaresinin al-
tında yer alacaktır. 

• Kurultay çantasına Altın sponsorun bir 
adet tanıtım broşürü konulacaktır. 

• Altın sponsor logosu, hazırlanacak te-
şekkür panosunda ‘Altın Sponsor” iba-
resi ile yer alacaktır. 

• Kurultay web sayfasında oluşturulacak 
sponsorlar bölümünde firma logosu 
‘Altın Sponsor’ ibaresi ile birlikte yer 
alacaktır. Firma logosuna firmanın 
web adresi link olarak eklenecektir.

• Sergi alanında 6 m2 tanıtım standı tah-
sis edilecektir. 

• Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 

• Kurultay için basılacak bloknotlarda 
arka kapak içinde destekçilerimiz bö-
lümünde firma logosu “Altın Sponsor” 
ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

• .....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırla-
nan flamalarda ‘Altın Sponsor’ başlığı 
altına firma logosu yerleştirilecek ve 
her salona 1 adet asılacaktır. 

73rd Geological Congress of Turkey will 
be held in Ankara on April 06-10, 2020 
at the MTA General Directorate Cultural 
Center. The conditions for being the main 
sponsor of the congress are explained be-
low.
OPPORTUNITIES TO BE PROVIDED
• The main sponsor will be announced in 

the introduction section of the Proceed-
ings Book.

• The advertisement of the main sponsor 
will take the first place and labeled as 
the main sponsor in the advertisement 
pages in the last section of the Proceed-
ings Book.

• The main sponsor will be announced 
during the opening ceremony of the 
Congress in the ‘’Sponsors of the Con-
gress’’ section.

• The company logo will be placed un-
der the Main Sponsor label in the “Our 
Sponsors” section of the Programme 
Booklet.

• The advertisement brochure of the 
main sponsor will be inserted in the 
Congress bag.

• The main sponsor logo will be posted 
on the appreciation board with the 
‘’Main Sponsor’’ label. 

• The company logo will take place in the 
sponsors section of the Congress web 
page as the “Main Sponsor’’. The web 
address will be linked to the company 
logo.

• 8 m2 stand area will be given in the ex-
hibition hall. 

• Appreciation document and a plaque 
will be presented.

• The company logo will be placed with 
the ‘’Main Sponsor’’ label in the spon-
sors section on the back cover of the 
notepads printed for the Congress. 

• On the banners with the label ‘pre-
pared by the contribution of …’,   the 
company logo will be placed under the 
‘’Main Sponsor’’ heading and the ban-
ners will be posted in each hall.

Altın Sponsorluk/ Main Sponsorship                       25.000 TL
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Ana sponsorun yanı sıra sunacakları 
katkılar ile Kurultayımızın düzenlenme-
sine destek olacak sponsorlarımıza su-
nulacak olanaklar ve sponsorluk şartları 
aşağıdadır. 

SAĞLANACAK OLANAKLAR

• Kurultay Bildiriler Kitabının giriş bö-
lümünde “Gümüş Sponsorlar” olarak 
yazılacaktır.

• Kurultay  Bildiriler Kitabının son bölü-
münde yer alan reklam sayfalarında 
“Gümüş Sponsorlar” reklamları alfa-
betik sırada yer alacaktır. 

• Kurultay açılışında “Kurultayımıza 
Destek Verenler” bölümünde “Gümüş 
Sponsorlar” olarak zikredilecektir.

• Kurultay Program kitapçığında yer 
alan destekçilerimiz bölümünde firma 
logosu “Gümüş Sponsorlar” ibaresinin 
altında yer alacaktır. 

• Firma logoları hazırlanacak teşekkür 
panosunda “Gümüş Sponsorlar” iba-
resi altında yer alacaktır. 

• Kurultay web sayfasında oluşturula-
cak sponsorlar bölümünde firma lo-
gosu “Gümüş Sponsorlar”  ibaresi ile 
birlikte yer alacaktır. Firma logosuna 
firmanın web adresi link olarak ekle-
necektir.

• Sergi alanında 6 m2 tanıtım standı tah-
sis edilecektir. 

• Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 

• Kurultay için basılacak bloknotlarda 
arka kapak içinde destekçilerimiz bö-
lümünde firma logosu “Gümüş Spon-
sorlar” ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

• .....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırla-
nan flamalarda “Gümüş Sponsorlar”  
başlığı altına firma logoları yerleştiri-
lecek ve her salona 1 adet asılacaktır. 

Besides the main sponsorship, the 
opportunities and conditions for being 
the co-sponsors of the Congress are ex-
plained below.

OPPORTUNITIES TO BE PROVIDED
• The co-sponsors will be announced in 

the introduction section of the Pro-
ceedings book as “co-sponsors”.

• The advertisement of the co-spon-
sors will take place in alphabetical or-
der in the advertisement pages in the 
last section of the Proceedings Book.

• The co-sponsors will be announced 
during the opening ceremony of the 
Congress in the ‘’Sponsors of the 
Congress’ section.

• The company logo will be placed un-
der the co-sponsors label in the “Our 
Sponsors” section of the Programme 
Booklet.

• The logos of the co-sponsors will be 
posted on the appreciation board 
with the “co-sponsors” label. 

• The company logo will take place in 
the sponsors section of the Congress 
web page as the “co-sponsors”. The 
web address will be linked to the 
company logo.

• 4 m2 stand area will be given in the 
exhibition hall. 

• Appreciation document and a plaque 
will be presented.

• The company logo will be placed with 
the “co-sponsors” label in the spon-
sors section on the back cover of the 
notepads printed for the Congress.

• On the banners with the label ‘pre-
pared by the contribution of … ’,   the 
company logo will be placed under 
the “co-sponsors” heading and the 
banners will be posted in each hall.

Gümüş Sponsorluk/ Co- Sponsorship                       15.000 TL
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Bronz Sponsorluk/ Bronze Sponsorship                       
BASKI SPONSORLUĞU
Kurultay boyunca kullanılacak Kurultay 
Programı, Kurultay Bildiriler Kitabı, pankart, 
flama ve kırlangıçların temini veya bedelinin 
ödenmesini kapsamaktadır.
a- Program Kitapçığı Sponsoru     6.000 TL
b- Bildiri Özleri Kitabı Sponsoru       5.000 TL
c- Bildiri Özleri Hafıza Kartı     8.000 TL
Program ve Bildiriler Kitabı’nın özel bölü-
münde katkılarınız ile bastırıldığı logonuz ile 
yer alacaktır. Hafıza kartının içine silinmez 
bir şekilde firma tanıtımınızın yerleştirilme-
sinin yanı sıra hafıza kartının bir yüzeyi fir-
manıza ayrılacaktır. 
d- Kalem ve Bloknot Sponsoru  
          3000 + 3000 TL
1.000 adet Kalem ve Bloknot isim ve logo-
nuz ile yaptırılacaktır. Hazırlanacak teşekkür 
panosunda, Kurultay web sayfasında oluştu-
rulacak sponsorlar bölümünde firma logola-
rınız yer alacak, teşekkür belgesi ve plaket 
verilecektir.

ÇANTA SPONSORLUĞU 25.000 TL
500 adet Kurultay çantası, logonuz yer ala-
cak şekilde yapılacak ayrıca  gümüş sponsor-
lara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU 15.000 TL
Kurultayın 3. Günü yapılacak 200 kişilik ye-
mek için salonda yer alacak afiş ve pankart-
larda, katkılarınız ile yapıldığı ibaresi logo-
nuz ile yer alacak, ayrıca gümüş sponsorlara 
sağlanan olanaklar sunulacaktır.

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU
   15.000 TL
Kurultayın 1. günü akşamında düzenlenecek 
Açılış Kokteyli davetiyelerinde, salon afiş ve 
pankartında katkılarınız ile yapıldığı ibaresi 
logonuz ile yer alacak, ayrıca gümüş spon-
sorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

ÇAĞRILI KONUŞMACI SPONSORLUĞU
 Yurtiçi: 2.500 TL
 Yurtdışı: 6.000 TL
Kurultayda “.... ‘nin katkılarıyla” ibaresi sa-
londa bez afiş ve flamalarda yer alacaktır. 
Çağrılı konuşma için hazırlanacak afişlerde 
aynı ibareye yer verilecektir.  

PRINTING SPONSORSHIP
The printing sponsorship includes the supply 
or payment of the Congress Program, Pro-
ceedings, banners, streamer and swallowtail 
flags.
a - Program Booklet Sponsorship    6.000 TL
b- Proceedings Book Sponsorship    5.000 TL
c- Memory Card      8.000 TL
The sponsorship will be indicated with your 
company logo in the special section of the 
Program Booklet and Proceedings.
d- Pen and Notepads Sponsorship 
                                  3.000+3.000 TL  
1000 pens and notepads will be prepared 
with your name and logo. In addition, your 
company logo will be placed on the appre-
ciation board and in the sponsors section of 
the Congress web page.  

BAG SPONSORSHIP                        25.000 TL 
500 Congress bags will be prepared with 
your logo and in addition all the opportuni-
ties provided to co-sponsors will be presen-
ted.

GALA DINNER SPONSORSHIP        15.000 TL
All the posters and banners at the 3rd Day 
Gala Dinner (with 200 expected participants) 
will include your logo as well as a statement 
indicating your contribution; in addition all 
the opportunities provided to co-sponsors 
will be presented.

WELCOME COCTAIL SPONSORSHIP
   15.000 TL
Welcome Cocktail will be held on the first 
evening of the congress for 500 participants. 
Invitation cards, all the posters and banners 
at the Welcome Cocktail hall will include 
your logo as well as a statement indicating 
your contribution; in addition all the oppor-
tunities provided to co-sponsors will be pre-
sented.

INVITED SPEAKER SPONSORSHIP 
       2.500 TL
       6.000 TL
A banner will indicate a note “With ....’s 
Contribution”. The same statement will be 
shown on the invited speaker banners.
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Firmalarımızın kendi ürün ve hizmet tanıtımlarını yapabilmeleri için talebe göre 
4- 6-12 m2’lik stant açma imkanı sağlanacaktır.  

4-6-12 m2 stands will be available per request for advertising opportunities for the 
companies.

Tanıtım Standı Açılması/Stands       750 TL/m2
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Bekir Levent MESCİ - Mustafa AKYILDIZ - Hafize AKILLI
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı  Sekreteryası

73rd Geological Congress of Turkey,  Executive Secretary 
sekreter73.tjk@jmo.org.tr

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Chamber of Geological Engineers of Turkey

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
http://jeolojikurultayi.org/73

JMO Tel: + 90 312 434 36 01 - Fax: +90 312 434 23 88

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında
MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.

73rd Geological Congress of Turkey will be held at the MTA General 
Directorate Cultural Center / ANKARA, between  April 06-10, 2020
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