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SPONSORLUK DOSYASI 

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler ve Farklı Kurum Çalışanları; 

Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 

2019, UCEK 2020 (Covid 19 salgınından dolayı ertelendi), UCEK 2021…..)’nin ortak amacı; 

alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki 

bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek, düşünerek, planlayarak ve birlikte 

hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır. 

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 

2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası 

Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilmesi 

planlanmış, ancak COVİD-19 pandemi salgını nedeniyle ertelenmesi zorunluluk halini almıştı.  

Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için 

gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir. 

İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını 

elinde tutan branştır” der. 

Özetle; 

Coğrafya uzakları yakın eden “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan 

“beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir 

sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak 

amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021)’nin ana 

teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak 

belirlenmiştir. 

Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler; III Uluslararası 

Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya 

dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 14-17 Ekim 2021 

tarihleri arasında buluşmak ümidiyle... 

Prof. Dr. Hakan KOÇ 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dekanı  

 

Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer 

disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir 

sınırlama yapılmamıştır. 

Kongreye aşağıdaki meslek gruplarının katılması beklenmektedir:  

 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektöre bağlı Coğrafya Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri ve Fen Bilimleri Öğretmenleri,  

 Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf 

Öğretmenliği ve Fen Bilimleri Öğretmenliği anabilim dallarında görev yapan akademisyenler 

ile öğrenimine devam eden veya mezun olmuş lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile doktora 

öğrencileri, 



 Fen-Edebiyat Fakültelerinin coğrafya bölümü akademisyenleri ve öğrencileri ile ilgili 

bölümde öğrenimine devam eden veya mezun olmuş lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile 

doktora öğrencileri, 

 Disiplinler arası çalışmalar yapan ve fen-edebiyat fakültelerinin arkeoloji, sosyoloji, turizm, 

şehir ve bölge planlama ve sosyal bilimler branşları akademisyen ve öğrencileri,  

 Mühendislik fakültelerinin jeoloji, harita, astronomi ve uzay bilimleri başta olmak üzere çevre 

bilimleri, çevre mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji 

mühendisliği, tapu kadastro, enerji mühendisliği, inşaat mühendisliği vb branşlardan katılım 

beklenmektedir. 

Aşağıdaki sponsorluklar için en geç 01.09.2021 tarihine kadar bu belgenin en sonunda yer alan 

iletişim telefonlarına veya e-posta adresine başvurulması gerekmektedir.  

ANA SPONSORLUK                                        15.000 TL 

Kongrenin Ana Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:  

1- Kongrenin web sitesinde Ana Sponsor adı ile sunulacak şekilde firmanın logosu bulunacak 

ve link verilecektir.  

2- 4 adet sanal oturum salonlarında firmanın logosu 4 gün süre ile görüntülenecektir.  

3- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı 

bulunacaktır. 

 4- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 

gönderilecektir.  

5- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabının ek kısmına 1adet tanıtım 

broşürü eklenecektir 

6- Kongrenin sanal oturum ve panel salonlarında sponsor firmanın reklamını sağlayacak ürün 

yerleştirmesine dört gün süre ile (resim, video, tanıtım sunumu….vb) yer verilecektir.  

7- 4 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye online katılımı sağlanacaktır (yüz yüze katılmak 

istemesi durumunda konaklama ve diğer hizmetler bu maddeye dahil olmayacaktır).  

8- Kongre açılışında tüm sponsorlara teşekkür edilecek olup ana sponsor / sponsorlara açılış 

konuşma programında ve  (beş adet) atölye çalışma salonunda firma yetkilisine 10dk süre ile 

tanıtım yapma imkanı verilecektir.  

9- Kongre sonrası Uluslararası Coğrafya Eğitimi youtube kanalında yayınlanmak üzere 

hazırlanan atölye çalışmalarının videolarının sonlarına ana sponsorun reklam tanıtımı ve logosu 

eklenecektir.  

10. Ana sponsor bir eğitim kurumu olması durumunda, anasponsorluğu üstlenen eğitim 

kurumunun, öğretmenlerinden 100 kişi ücret almaksızın kongrenin tüm faaliyetlerinden 

yararlanabileceklerdir.  

PLATİN SPONSORLUK                                        7.500 TL 

Kongrenin Platin Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:  



1- Kongrenin web sitesinde Platin Sponsor adı ile sunulacak şekilde firmanın logosu bulunacak 

ve link verilecektir.  

2- 3 adet  sanal oturum salonlarında firmanın logosu 4 gün süre ile görüntülenecektir.  

3- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı 

bulunacaktır. 

 4- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 

gönderilecektir.  

5- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabının ek kısmına 1adet tanıtım 

broşürü eklenecektir 

7- Kongrenin paralel sanal toplantı salonlarında sponsor firmanın görsellerine (resim, video, 

tanıtım sunumu….vb)  yer verilecektir. 

8-  3 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye online katılımı sağlanacaktır (yüz yüze 

katılmak istenmesi durumunda konaklama ve diğer hizmetler bu maddeye dahil olmayacaktır). 

9- Panellerde  ve 3 adet atölye çalışma salonunda firma yetkilisine tanıtım için 10dk süre ile 

izin verilecektir. (Hangi panelde sunum yapılacağı sponsor firmanın tercihine bırakılacaktır. En 

fazla iki panel seçebilecektir. ) 

10. Platin sponsor bir eğitim kurumu olması durumunda, platin sponsorluğu üstlenen eğitim 

kurumunun, öğretmenlerinden 50 kişi ücret almaksızın kongrenin tüm faaliyetlerinden 

yararlanabilecektir.  

 

ALTIN SPONSORLUK                                       5.000 TL 

Kongrenin Altın Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:  

1-Kongrenin web sitesinde Altın sponsor olarak ana sponsorun altında sunulacak şekilde 

firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir. 

2- 2 adet sanal oturum salonlarında firmanın logosu 4 gün süre ile görüntülenecektir. 

3-Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

4- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabının ek kısmına 1adet tanıtım 

broşürü eklenecektir 

5-2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye online katılımı sağlanacaktır (yüz yüze katılmak 

istenmesi durumunda konaklama ve diğer hizmetler bu maddeye dahil olmayacaktır). 

6. Panellerde ve 2 adet atölye çalışmalarında firma yetkilisine tanıtım için 10dk süre ile izin 

verilecektir. (Hangi panelde sunum yapılacağı sponsor firmanın tercihine bırakılacaktır. En 

fazla bir panel seçebilecektir. ) 

10. Altın sponsor bir eğitim kurumu olması durumunda, altın sponsorluğu üstlenen eğitim 

kurumunun, öğretmenlerinden 25 kişi ücret almaksızın kongrenin tüm faaliyetlerinden 

yararlanabilecektir.  



GÜMÜŞ SPONSORLUK                                      2500 TL 

Kongrenin Gümüş Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:  

1-Kongrenin web sitesinde Gümüş sponsor olarak ana sponsorun altında sunulacak şekilde 

firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir. 

2- 1 adet  sanal oturum salonlarında firmanın logosu 4 gün süre ile görüntülenecektir. 

3-Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

4- Katılımcılara web ortamında gönderilecek olan program kitabının ek kısmına 1adet tanıtım 

broşürü eklenecektir 

5-1 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye online katılımı sağlanacaktır (yüz yüze katılmak 

istenmesi durumunda konaklama ve diğer hizmetler bu maddeye dahil olmayacaktır). 

6- 1 adet oturum ve 1 adet atölye çalışmalarında firma yetkilisine tanıtım için 10dk izin 

verilecektir.  

BRONZ SPONSORLUK                                          1500 TL 

Kongrenin Bronz Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:  

1- Kongrenin web sitesinde Bronz sponsor olarak ana sponsorun altında sunulacak şekilde 

firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir. 

2- 1 adet sanal oturum salonlarında firmanın logosu 4 gün süre ile görüntülenecektir. 

3-Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

4-1 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır (yüz yüze katılmak 

istenmesi durumunda konaklama ve diğer hizmetler bu maddeye dahil olmayacaktır). 

PROGRAM KİTABI SPONSORLUĞU: 3.000 TL + % 18 KDV  

Kongrenin tüm programının detaylı olarak yer alacağı ve e posta ile katılımcılara sunulacak 

olan e-kitap formatındaki program kitabı arka dış kapağı sponsor firma reklamına ayrılacaktır. 

ÜRÜN YERLEŞTİRME SPONSORLUĞU: 5.000 TL + % 18 KDV 

Ana sponsor ile birlikte dört gün boyunca tüm oturumların giriş kısmının ilk beş dakikası içinde 

bir defa bu sponsorluğa talip olan firmanın logo veya afişine 1dk süre ile yer verilecektir.  

REKLAM SPONSORLUĞU ( 1 TAM İÇ SAYFA)1.000 TL 

E-posta ile katılımcılara sunulacak olan e-kitap formatındaki program kitabında firmanın tam 

sayfa reklamı yer alacaktır. 

GENEL BİLGİLER & KURALLAR 

Firmanıza ait logo, video, resimlerinizin yayınlanacağı saatlerde izleyici olarak yetkililerinizin 

sorumlu olacağını bildirmek isteriz.  



 Firmanıza ait sponsorluk türüne göre yayınlanacak olan reklam ile ilgili içeriklerin 

hazırlanmasında yetkililerinizin sorumlu olacağını bildirmek isteriz. 

 Sponsorluk yapılan alanlar dışında şirket veya ürün tanıtımının yapılmamasını önemle rica 

ederiz. 

 Tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları rahatsız etmeyecek, 

şekilde hazırlanmasını rica ederiz.  

MALİ KOŞULLAR 

1. Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir. 

2. Firmaların talep ettikleri sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk sözleşmesi 

düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile belirlenecek tarihte sponsorluk ödemesinin 

tamamlanması gerekmektedir. 

3. Ödemeler aşağıda belirtilen hesap numarasına, EFT veya havale yolu ile yapılabilir. 

HESAP NUMARASI 

Hesap Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi 

IBAN:TR150001001507831410895001 (TÜRK LİRASI) 

Hesap No: 83141089-5001      

Hesap Sahibi: Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 

Ziraat Bankası / Sivas Kampüs Şb. 

İLETİŞİM/KONGREMALİ İŞLER SORUMLUSU: Prof. Dr. Hakan KOÇ  

NOT: Açıklama Kısmına III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi ve Hangi Sponsorluk 

Olduğuna dair açıklama yapılması rica olunur. 

 

 


