SPONSORLUK DOSYASI

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), 3-5 Ekim 2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi
Değerli Bilim İnsanları, Eğitimciler, Öğretmenler, Medya Temsilcileri ve Farklı
Kurumların Çalışanları;
Gerek bilim insanları, gerek eğitimciler ve gerekse medya temsilcilerinin
çoğunluğunun hemfikir olduğu konu, gelecek açısından doğa koruma ve çevre bilincine
yönelik toplumların ve insanın bakış açısının yetersiz olduğudur. Gelecek nesillerimize daha
temiz, daha korunmuş, daha sağlıklı bir doğa ve çevre bırakmak istiyorsak bu nesillerin
erken yaşlarda bu doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanması zaruridir. Doğa ile insanın uyum
içinde yaşamasını sağlayacak ve bu anlamda gelecek nesillere güçlü bir gelecek bırakmayı
hedefleyen bilimlerden biri de coğrafyadır. Ayrıca Coğrafya; hem ilköğretim hem de lise
çağlarında bireylere bu perspektifi kazandıracak fırsat derslerinden biridir.
Bu konulardaki farklı bakış açılarını tartışmak ve farkındalığı artırmak üzere, sizleri
hem akademisyenlerin, hem de eğitim camiasının ve medya temsilcilerinin yer alacağı
Eskişehir’deki Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019) davet ediyoruz.
Birincisi 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi tarafından
düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin ikincisi 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümü tarafından organize edilecektir. “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek”
temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019) sizleri
davet etmekten onur duyuyoruz. 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 mensupları,
Fen-Edebiyat Fakültelerinin coğrafya bölümü akademisyenleri ve öğrencileri,
Disiplinler arası çalışmalar yapan ve fen-edebiyat fakültelerinin arkeoloji, Sosyoloji,
Turizm, Şehir ve bölge planlama ve sosyal bilimler branşları akademisyen ve öğrencileri
ile
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.








Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek: Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa
etkinlikleri, ilkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi, ortaokulda sosyal bilgiler
eğitimi, lisede coğrafya eğitimi, yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda
coğrafya eğitimi, sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi, öğretmen yetiştirmede coğrafya
eğitimi, coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim, coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim,
özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi,
CBS eğitimi, çevre eğitimi, coğrafya eğitiminde; ders öğretim programları, öğrenmeöğretme süreçleri, arazi çalışmaları, teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.), coğrafi
öğrenme ortamları, aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri,
ders kitapları, ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.) ile ölçme ve değerlendirme,
coğrafya ve beceri eğitimi, coğrafya ve değer eğitimi, nicelik ve nitelik olarak coğrafya
eğitimi araştırmaları, coğrafyada tematik alanların (iklim değişikliği, sürdürülebilirlik,
çevre, geri dönüşüm, kentsel dönüşüm konu bazlı eğitimine ilişkin yatay (öğretim
programları, ders kitapları, eğitici eğitimleri vb. yönleriyle) ve dikey (okulöncesinden
üniversite sonrasına kadar farklı seviyelerde) araştırmalar gibi.



Güçlü Coğrafya Güçlü Gelecek: Klimatoloji, bitki örtüsü, hidrografya, biyocoğrafya,
afetler ve afet yönetimi, risk ve kriz yönetimi, çevre koruma, coğrafi işaret tescili ve
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markalaşma, çölleşme, peyzaj ekolojisi, ekosistemler, dağ ekosistemleri, sulak alanlar,
jeomorfoloji, havza yönetimi (nehirler, göller), doğal kaynaklar, enerji, gıda, su,
toprak, erozyon, sürdürülebilirlik, GIScience, uzaktan algılama, Ulusal ve uluslararası
nüfus hareketleri, göçler, yerleşme, yeniden yerleşim, kentleşme, kentsel dönüşüm,
tekno-coğrafya, siyasi coğrafya, coğrafya ve kent planlaması, çevre ve sürdürülebilirlik
sorunları, mekânın siyasi organizasyonu, bölge ve ülke çalışmaları, davranışsal
coğrafya, küreselleşme, kentsel ve bölgesel çalışmalar, turizm, eko-turizm, jeo-turizm,
mekansal / çevresel sosyoloji, tarihi coğrafya, arazi kullanımı, arazilerin değişimi ve
yönetimi, enerji üretimi, transferi ve ilgili sorunlar, coğrafyanın tarihçesi ve felsefesi.


Coğrafya ile İlgili Diğer Disiplinler: Astronomi ve uzay bilimleri, turizm ve turizm
eğitimi, çevre bilimleri, çevre mühendisliği, jeofizik mühendisliği, geomatik
mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji mühendisliği,
tapu kadastro, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, enerji yönetimi,
imalat mühendisliği, doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği, petrol ve
doğalgaz mühendisliği, dünyadaki enerji kaynakları, enerji koridorları, enerji ekonomisi
ve gelecek, girişimcilik ekosistemi ve mekanın önemi, harita mühendisliği, yer bilimleri,
jeopolitik, ekoloji, küreselleşme, ekonomi, iktisat, orman mühendisliği, jeoloji
mühendisliği, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, fizik, kimya, matematik, STEM,
sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji, siyaset bilimi, biyoloji, gıda
mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarımsal biyo-teknoloji, tarımsal genetik
mühendisliği, veteriner, zootekni, antropoloji, arkeoloji, Avrupa Birliği ilişkileri, felsefe,
insan ve toplum bilimleri, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, kültür varlıklarını koruma ve
onarım, müzecilik vb.
İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir
deneyim ve başarıya dönüşmesi için bize katılacağınızı umuyor ve sizleri aramızda
görmeyi diliyoruz. 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’de buluşmak dileğiyle,
organizasyon komitesi olarak,
Saygılar sunarız.
Prof. Dr. Eyüp Artvinli
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

NOT: Aşağıdaki sponsorluklar için en geç 10 EYLÜL 2019 tarihine kadar bu belgenin
en sonunda yer alan iletişim telefonlarına veya e-posta adresine başvurulması
gerekmektedir. Özellikle stant sponsorluğu için kongre alanındaki yer sınırlı olduğundan
başvurular başvuru sırasına göre sonlandırılacaktır.

ANA SPONSORLUK

10.000 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- 2 birim stant alanı (2 masa) firmaya tahsis edilecektir.
3- Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
4- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik
ortamda gönderilecektir.
5- Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü koyularak dağıtılacaktır.
6- Kongre çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin
edilecek çantalara koyularak dağıtılacaktır.
7- Kongrenin ana salonunda sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
8- 4 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır (Konaklama ve
diğer hizmetler hariç),
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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- 1 birim stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
3- Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
4- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik
ortamda gönderilecektir.
5- Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü koyularak dağıtılacaktır.
6- Kongre çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin
edilecek ve çantalara koyularak dağıtılacaktır.
7- Kongrenin paralel toplantı salonlarında sponsor firmanın görsellerine yer
verilecektir. 3 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır.
(Konaklama ve diğer hizmetler hariç),

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- 1 birim stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
3- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik
ortamda gönderilecektir.
4- Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü koyularak dağıtılacaktır.
5- 2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır (Konaklama ve
diğer hizmetler hariç).

GÜMÜŞ SPONSORLUK

3.500 TL

Kongrenin Gümüş Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:
1- Kongrenin Gümüş sponsorluk paketinde olarak ana sponsorun altında sunulacak
şekilde firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
2- 1 birim stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
3- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik
ortamda gönderilecektir.
4- Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü koyularak dağıtılacaktır.
5- 1 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır (Konaklama ve
diğer hizmetler hariç).

BRONZ SPONSORLUK

2.000 TL

Kongrenin Bronz Sponsorluk Paketine Aşağıdaki Servisler Dâhil Olacaktır:
1- Kongrenin Bronz sponsorluk paketinde olarak ana sponsorun altında sunulacak
şekilde firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
2- 1 birim stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
3- Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik
ortamda gönderilecektir.
4- 1 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır (Konaklama ve
diğer hizmetler hariç).
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BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI
1- KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU: 6.000 TL + % 18 KDV
Kongre çantası üzerinde kongrenin ismi ve firmanın logosu bulunacaktır. Çantanın renk
ve desen seçimi firma ve düzenleme kurulu tarafından yapılacak, standart kongre çanta
bedeline göre belirlenen sponsorluk, firmanın ek veya farklı malzeme talep etmesi
halinde revize edilebilecektir.
2- PROGRAM KİTABI SPONSORLUĞU: 6.000 TL + % 18 KDV
Kongrenin tüm programının detaylı olarak yer alacağı program kitabı arka dış kapağı
sponsor firma reklamına ayrılacaktır.
3- YAKA KARTI SPONSORLUĞU: 4.000 TL + % 18 KDV
En az 10 x 12 cm boyutlarında bastırılacak olan Yaka kartlarında sponsor olan firmanın
logosu yer alacaktır.
4. CEP PROGRAMI SPONSORLUĞU 2.000 TL + % 18 KDV
Katılımcıların bilimsel programı kolaylıkla takip edebilmeleri amacı ile yaka kartlarının
içine konacak ve üzerinde sponsor firmanın logosunun bulunduğu mini programlar
hazırlanacaktır.
5. ÇANTA İÇİ MALZEME SPONSORLUĞU: 5.000 TL+ % 18 KDV
Kongre çantalarına sponsor firmaların tanıtım broşürleri, bloknot, kalem ve USB bellek
konulacaktır.

REKLAM SPONSORLUĞU ( 1 TAM İÇ SAYFA)

1.500 TL

Tüm katılımcılara dağıtılacak program kitabında firmanın tam sayfa reklamı yer alacaktır.

STANT SPONSORLUĞU:

1 TAM GÜN: 500 TL;

2 GÜN: 1000 TL;

3 GÜN: 2.000 TL

Kongre süresince sektörden veya sektör dışından kongreye katılacak firmaların ürünlerini
tanıtmaları ve katılımcılara doğrudan satış yapabilmeleri amacıyla, kongre merkezinde
stant alanı oluşturulacaktır.
 Yayınevlerinin 2 günlük stant talep etmeleri durumunda, kongre temasına uygun
yayınlamış oldukları en fazla 2 kitap kongre esnasındaki KİTAP TANITIM PANELİ’nde
tanıtılabilir. Bu konuda kitap yazarlarının doğrudan dinleyici ile buluşmasına fırsat
verilecek olup, kitap yazarları bu panelde kitaplarını 20-30 dk süre ile katılımcılara
doğrudan tanıtma imkânına kavuşacaktır.
 1 birim stant sponsorluğu kapsamında sağlanacak hizmetler: Genel temizlik, 1 masa ve
2 sandalye, 2 firma temsilcisi kaydı.
 Stant alanı yerleşimi esnasında, firmalara stant yerlerini seçme hakkı başvuru sırası
önceliğine göre tanınacaktır.
 Stant yerleşim planı firmalara gönderilecektir.
Stant alanında verilecek ücretsiz servisler:
Aşağıda belirtilmiş olan servisler stant alanında kongre boyunca ücretsiz olarak
sunulacaktır:
 Masa & sandalye: 1 adet masa ve 2 adet sandalye tahsis edilecektir.
 Uzatma Kablosu: Stantların soketlerden elektrik alabilmesi için her firmaya 1’er adet
uzatma kablosu verilecektir.
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 Stant Alanı Danışmanlık Masası ve Hizmeti: Stant alanında kurulacak olan danışma
masasından kongre günlerinde 08:30 - 18:00 saatleri arasında her türlü bilgi ve
desteği alabileceksiniz.

YURTDIŞI DAVETLİ KONUŞMACI SPONSORLUĞU ( 2 KONUŞMACI)

20.000 TL

Uçak Bileti ve 3 Günlük Konaklama Dâhil.
• Davetli Konuşmacı 1: 10.000 TL
• Davetli Konuşmacı 2: 10.000 TL

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU
(Kısmi sponsorluk sağlanabilir)




10.000 TL

1. Gün Akşam (200 Katılımcı)
Yemek sırasında masalara sponsor broşürü dağıtılacaktır,
Yemek mekanındaki 2 yere sponsor rol lup koyacaktır.

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU
(Kısmi sponsorluk sağlanabilir)




20.000 TL

2. Gün Akşam (200 Katılımcı)
Yemek sırasında masalara sponsor broşürü dağıtılacaktır,
Yemek mekanındaki 2 yere sponsor rol lup koyacaktır.
GENEL BİLGİLER & KURALLAR

 Stant alanının açık olduğu saatlerde, standınızın güvenliğinden stant yetkililerinizin
sorumlu olacağını bildirmek isteriz.
 Stant alanı ve sponsorluk yapılan alanlar dışında şirket veya ürün tanıtımının
yapılmamasını önemle rica ederiz.
 Stant alanında tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları
rahatsız etmeyecek, firmaların görüntülerini kapatmayacak şekilde kullanılmasını rica
ederiz.
 Stant alanında ikram edilecek veya dağıtılacak tüm yiyecek & içecek malzemeleri için
Kongre Kültür Merkezi yetkililerine kongre öncesinden bilgi vermenizi rica ederiz.
 Stant alanında kullanılacak teknik ekipman talepleriniz için Kongre Kültür Merkezi
yetkililerine başvurmanızı rica ederiz.
 Stant kurulum ve demontaj saatleri, kongrenin bilimsel ve sosyal programına göre
düzenlenecek olup, bu saatlere uyulması konusunda şimdiden hassasiyetinizi rica
ederiz.
 Stant alanı olarak belirlenmiş alandaki ölçülerin dışına çıkılmaması konusunda
hassasiyetinizi rica ederiz.
 Kongre Merkezinin duvarlarına Kongre Kültür Merkezi yetkililerine bilgi vermeden
herhangi bir dokümanın asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.
 Kongre Merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan
sonra zarar veren firmadan tahsil edilecektir.
MALİ KOŞULLAR
1. Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
2. Firmaların talep ettikleri stant veya sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk
sözleşmesi düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile belirlenecek tarihte sponsorluk
ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
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3. Ödemeler aşağıda belirtilen hesap numarasına, EFT veya havale yolu ile yapılabilir.
HESAP NUMARASI:
Banka Adı: İş Bankası / Şube Adı: Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir
Hesap Adı: 2UA COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ
IBAN: TR830006400000144060267824 (TÜRK LİRASI)
ETKİNLİK YERİ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi (600 kişilik
ana salon ve oturumlar için 7 küçük salon). Merkezin özelliklerine
https://basinhalk.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/27/kongre-ve-kultur-merkezi linkinden
ulaşılabilir.
İLETİŞİM/ KONGRE MALİ İŞLER SORUMLUSU:
Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ / GSM: 0505 778 55 45 / Telefon: +90 222 239 37 50 / 6300
Belge Geçer: +90 222 239 82 05
Elektronik posta: ucek2019@ogu.edu.tr , ucek2019@gmail.com
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