
  Ekonominin itici gücü KOBİLER,  

           KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM 

 

 

 

 

 

1. KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ 

 

 

 

 

 

 

 

26 Eylül 2017  

Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 

 

www.kobibilisim.org.tr 

  



 

 

www.kobibilisim.org.tr 

 
  
Ülke Kalkınmasına, Sosyal Refahın Artmasına, 
Gelişmişlik Farklarının Azalmasına, Sürdürülebilirliğe,  
İstikrarın Sağlanmasına ve Rekabet Gücünün Artırılmasına 
Katkı Sağlama Daveti 
 

 
Sayın İlgili,  

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 46 yıldır Türkiye 

Bilişim Derneği (TBD) çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı 

faaliyete bir yenisini ekliyoruz. TBD olarak, Eylül ayı içinde “1.KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ”NİN Ankara’da 

yapılacağını bildirmekten memnunuz. 

Kongremiz, konularında uzman konuşmacıları seçkin katılımcılar ile Ankara Sheraton Oteli veya Büyük Ankara 

Oteli’nde buluşturacaktır. Bu yıl birincisini Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası ile beraber 

düzenleyeceğimiz Kongreyi her yıl Eylül aylarında düzenlenmeye devam ederek gelenekselleşen bir organizasyon 

yapmayı hedeflemekteyiz. Bu kararı almamızın en önemli nedeni, ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan 

KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana 

erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların 

yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasını görmemiz olmuştur. 

Bu olumsuzluklara çözüm arayacak Kongremizde sizleri stratejik ortağımız olarak yanımızda görmekten büyük 

mutluluk duyacağız. Finans, teknoloji ve dönüşüm konusunda her zaman KOBİ’lerin yanında olmanızdan ve bir 

farkındalık yarattığınızdan dolayı sizleri önemsiyoruz.  

Kongremizin iş dünyası ve medyada çok konuşulan bir etkinlik olarak yerini alacağı inancımızla katkılarınızı 

bekliyorum. 

Saygılarımla, 

Rahmi AKTEPE 

TBD Genel Başkanı 
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Türkiye Bilişim Derneği 

Türkiye Bilişim Derneği, kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, gerçekleştirdiği etkinlikler ve karar alıcılara 
sunduğu politika önerileriyle ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkı veren Türkiye’nin 
bilişim sektöründe en büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu olarak görev yapmaktadır. 46 yıllık geçmişi süresince 
birçok çalışmaya öncülük yapan TBD, 7 Mart 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“kamu yararına çalışan dernek” statüsünü alan çok az dernekten biridir. TBD, faaliyetlerini günümüzde 12 bine 
yaklaşan üyeleriyle sürdürmektedir.  Bazı faaliyetlerden örnekler:  

   



 

 

www.kobibilisim.org.tr 

Kongre Bilgileri 

 KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanısıra yenilikçiliğin 
geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. 
Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı 
önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik 
düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum 
sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü 
yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.  

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her 
biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol 
gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının 
azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

ETKİNLİĞİN ADI 

• 1. KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi 

ETKİNLİĞİN SLOGANI  

• Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM 

DÜZENLENECEK ŞEHİR 

• Ankara 

ETKİNLİĞİN TARİHİ 

• 26 Eylül 2017 

DÜZENLEYEN KURUMLAR 

• Türkiye Bilişim Derneği 

• Ankara Sanayi Odası 

• Ankara Ticaret Odası 

ETKİNLİĞİN AMACI 

• KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım 

destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak. 

• İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması 

gerekenleri belirlemek. 

• Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf 

ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak. 
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• Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan 

çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim 

politikalarını değerlendirmek.  

• Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları 

ortaya koymak.  

• Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri 

gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin 

desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek. 

• KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret 

yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek. 

HEDEF KİTLE 

• ASO Üyeleri 

• ATO Üyeleri 

• KOBİ’lerin yöneticileri  

• KOBİ’lerde karar alıcılar 

• KOBİ’lerin bilişim sorumluları 

• İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları 

• Genç KOBİ’ler 

• Girişimciler ve melek yatırımcılar. 

HEDEFLENEN KATILICI SAYISI 

• 250-300 Kişi 

KONGRE KONULARI 

• Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar  

• Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı  

• Yenilikçilik ve Ar-Ge  

• Verimlilik  

• KOBİ’lere Güç Veren Çözümler  (siber güvenlik sigortası, tares taşınır rehin sicili, kümelenme)  

• Bilişim Güvenliği Farkındalığı  

• Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri 

• Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları 

• Rekabet Stratejileri ve Yönetişim  

• Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması 
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DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Ekonomi Bakanlığı 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• KOSGEB 

• Kredi Garanti Fonu 

• TOSYÖV 

• TBV 

 

Sponsorluk Seçenekleri  

• Ana Sponsor  

• Platin Sponsor  

• Altın Sponsor  

• Gümüş Sponsor  

• Yaka Kartı Sponsoru  

• Marka ve Destek Sponsoru  

• Genç Girişimci Sponsoru  

• Ana Basın/Medya Sponsoru  

• Basın Medya Sponsorluğu  

 

Ana Sponsor 

100.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Kongrenin açılış konuşmalarında konuşma hakkı verilecektir.  
2. Sabah bölümünde yapılacak “Dijital Dönüşümün KOBİ’lere Sağladığı Fırsatlar ve Çözümler” özel 

oturumda konuşma hakkı tanınacaktır. 
3. Stant alanında stant tahsis edilecektir. 
4. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu 

kullanılacaktır.   
5. Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir. 
6. Logosu www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 
7. Ana Sponsorun basın bülteni, www.kobibilisim.org.tr  adresinde yer alacaktır. 
8. www.kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
9. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  

http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
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10. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 
“Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• Gazete ve dergi ilanlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-Bültenlerde 
• e-Davetiyelerde 
• e-Medya banner reklamlarında 
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında. 

Platin Sponsor 

30.000 TL+ KDV 

Sponsorluk hakları üç Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. “Özel Oturum” veya “Çözüm ve Farkındalık Oturumları”nda konuşma hakkı verilecektir. 
2. Stant alanında stant tahsis edilecektir. 
3. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor başlığı ile logosu 

kullanılacaktır.   
4. Diğer sponsorluklardan %15 indirim hakkı verilecektir. 
5. Logosu, www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki 

verilecektir. 
6. Sponsorun basın bülteni, www.kobibilisim.org.tr   adresinde yer alacaktır. 
7. www.kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.  
9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 

“Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• Gazete ve dergi ilanlarında 
• E-Posta tanıtımlarında 
• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 
• E-medya banner reklamlarında 
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında. 

Altın Sponsor 

20.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.  

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Altın Sponsor başlığı ile logosu kullanılacaktır.   
2. “Özel Oturum” veya “Çözüm ve Farkındalık Oturumları”nda konuşma hakkı verilecektir. 

http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
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3. Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir. 
4. Sponsor logosu www.kobibilisim.org.tr  adresinde yer alacak ve altın sponsorun sitesine yönlendirme 

linki verilecektir. 
5. Altın Sponsorun basın bülteni, www.kobibilisim.org.tr  adresinde yer alacaktır. 
6. Altın Sponsora, www.kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir. 
7. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 

“Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 

• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 

• Gazete ve dergi ilanlarında 

• E-Posta tanıtımlarında 

• E-bültenlerde 

• E-davetiyelerde 

• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 

• Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

Gümüş Sponsor 

10.000 TL+ KDV 

Gümüş Sponsorluk hakları On Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu kullanılacaktır. 
2. Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir. 
3. Sponsor logosu, www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Gümüş Sponsorun sitesine yönlendirme 

linki verilecektir. 
4. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 

“Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• Gazete ve dergi ilanlarında 
• E-Posta tanıtımlarında 
• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır. 

Yaka Kartı Sponsoru 

10.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, boyun bağına takılarak verilecektir. 
2. Sponsorun logosu, www.kobibilisim.org.tr  adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine 
3. yönlendirme linki verilecektir.  
4. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır. 

http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
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5. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.  
6. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “ 

Yaka Kartı Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır: 
• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• E-Posta tanıtımlarında 
• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda 
• Yaka kartının önünde 
• Yaka kartının boyun bağında. 

Marka ve Destek Sponsoru 

5.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir. 

Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı 
salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Sponsor logosu, www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme 

linki verilecektir. 
2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 

“Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile yer alacaktır. 
• E-Posta tanıtımlarında 
• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 

Genç Girişimci Sponsoru* 

2.000 TL + KDV 

Sponsorluk hakları on firmaya kadar verilecektir. 

Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı 
salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır. 

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 
1. Sponsor logosu, www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme 

linki verilecektir. 
2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 

“Genç Girişimci Sponsor ” ibaresi ile yer alacaktır. 
• E-Posta tanıtımlarında 
• E-bültenlerde 
• E-davetiyelerde 

• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 
*Bu kategori şirket yaşı 1 yılı aşmamış Teknoparklarda yer alan genc ̧girişimci firmalara özeldir. 

http://www.ublk.org/
http://www.ublk.org/
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Ana Basın/Medya Sponsoru 

Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir. 
 
Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak 
görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir. 
 
Basın/Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır; 

TV – Radyo – Gazete - Dergi 
Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait web 
sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Kanalın web sayfasında banner yayınlanması. Organizasyonun 
belirtiği kişilerle, kongre hakkında en az 2 röportaj yapması ve Kongre süresince, organizasyon hakkında yayın 
yapması talep edilmektedir. 
 
Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen yerlerde diğer sponsorların 
logoları ile birlikte kendisi için ayrılan bölümde “Ana Basın Sponsoru ” adı ile; 

1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu 
kullanılacaktır. 

2. Sponsor firma logosu, www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme 
linki verilecektir. 

3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “ 
Ana Basın Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 

• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• Gazete ve dergi ilanlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-bültenlerde 
• e-davetiyelerde 
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 

Basın Medya Sponsorluğu  

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak 
görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir. 

 
Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır; 

TV – Radyo – Gazete - Dergi - e-Medya - Portallar 
Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında ve yayın organına 
ait web sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Yayın organının web sayfasında banner yayınlanması. 
Kongre öncesinde, Kongre zamanı ve Kongre sonrasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. İyi konumda 
banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Kongre haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması. Web 
sitesinde Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve Kongre sonrasında Kongrea ait haberlere geniş 
yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. 

Online Medya Pazarlama 
Kongre bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması. 
 

http://www.ublk.org/


 

 

www.kobibilisim.org.tr 

Basın ve Medya Sponsoru; 
1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu 

kullanılacaktır. 
2. Sponsor firma logosu www.kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki 

verilecektir. 
3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Basın 

Medya Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır: 
• Kongre davetiyesi ve afişlerinde 
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında 
• Gazete ve dergi ilanlarında 
• e-Posta tanıtımlarında 
• e-bültenlerde 
• e-davetiyelerde 
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda 
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda. 

 

Sponsorluk Kontratı 

• www.kobibilisim.org.tr adresinden temin edilebilir. 

 

Kongre Sekreteryası 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA 

Tel +90 (312) 473 8215 (pbx) 

Fax +90 (312) 473 8216 

www.tbd.org.tr, www.kobibilisim.org.tr 

Evrim Oya GÜNER (Etkinlik Koordinatörü) 

evrim.guner@tbd.org.tr 

 

 

http://www.ublk.org/
http://www.kobibilisim.org.tr/
http://www.tbd.org.tr/
http://www.kobibilisim.org.tr/
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