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                                         AKDEMIS HAKKINDA 
   AkdeMIS, Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri 

bölümü öğrencileri tarafından, 2016 yılında kurulmuştur.  

  Kurulduğumuz andan itibaren, amacımız bilişim alanında yaşanan tüm gelişme ve 

yeniliklerin işletmelere yapacağı katkıların farkında olan, çözümler üretebilen ve 

işletmelerin her aşamasında karar verici konumunda olan insan gücü yetiştirmekle sorumlu 

olan bölümümüz ile eşzamanlı olarak çalışarak, gelişimimizi hızlandırmak, sektörü yakından 

takip edebilmek ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri üstlenmektir. 

Bu kapsam doğrultusunda düzenlediğimiz etkinliklerimizden bahsetmekten onur duyarız. 

❖ ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ VE ÇOCUK ŞENLİĞİ 
Her 23 Nisan’da kendi öğrenci arkadaşlarımızdan oluşan eğitmen 

ekibimizle, misafirimiz olan öğrenci arkadaşlarımıza,fakültemiz 

bilgisayar laboratuvarlarında robotik kodlama eğitimi veriyoruz. 

❖ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADIN KOLLARI 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, fakültemiz konferans salonunda 
düzenlediğimiz bu etkinliğimizde, bilişim sektöründe istihdam eden kadın girişimcileri, 
yöneticileri ve alanında başarılı kişileri, fakültemize davet ediyoruz. 

❖ PANDEMİ DÖNEMİ AkdeMIS 

Pandemi Döneminde ise çeşitli sektörlerde alanında yetkin kişileri ağırladığımız “Dijital 
Sohbetler” adlı video serimiz ve bölümümüzden mezun olup iş hayatına atılmış 
kişilerden bizlere tecrübelerini aktarmalarını istediğimiz “Mezun Söyleşileri” adlı video 
serimiz ile pandemi döneminde diğer kulüplere kıyasla dijital alanda tanınırlıkta büyük 
bir ivme kazandık. 

  



ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM 

ZİRVESİ 

     Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, sektördeki bilişimciler ile girişimciler arasındaki etkileşimi 

ve iletişimi arttırarak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin 

bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla 

düzenlenen mesleki ve sosyal zirvedir. Her yıl, içeriğinde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 

bulunan üniversitelerin öğrenci toplulukları tarafından düzenlenir.  

 

Bu yıl 7’ncisi Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek olan Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi 

sırasıyla, 

✓ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

✓ Bartın Üniversitesi, 

✓ Beykent Üniversitesi, 

✓ Sakarya Üniversitesi, 

✓ Aksaray Üniversitesi, 

✓ Yeditepe Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından düzenlendi. 
Bu zamana kadar yapılan Ulusal Yönetim Bilişim Zirvelerinde toplam 15+ şehir, 25+ 

üniversite, 100+ şirket, 5000+ katılımcı, 150+ konuşmacı ve onlarca akademisyen bir araya 

gelme fırsatı yakaladı. 

  



 VII. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM ZİRVESİ 
 

Akdeniz Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrenci topluluğu olarak 3 
yıldır aktif katılım gösterdiğimiz bu zirvenin son ayağı olan Yeditepe Üniversitesinde, resmi 
organizatörlük hakkı başvurusu yaptık. 

 

Topluluk olarak, “07. Zirve 07’de yapılır!” sloganıyla     yaptığımız başvuru, zirve 
komitesi tarafından, diğer başvuran üniversiteler arasında en başarılı ve heyecan verici 
başvuru seçildi ve VII. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi organizatörlüğü hakkı kazandık.  

 

 

 

 

 

 

 

AkdeMIS olarak düzenleyeceğimiz zirvenin tarihini 23 Ekim 2021 olarak belirledik.  

23 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan zirvede 30+ üniversiteyi, 1000+ 
öğrenciyi, 20+ konuşmacıyı, 35+ firmayı ve 50+ akademisyeni Antalya’da ağırlayarak bir 
zirve rekoru kırmayı hedefliyoruz. 

30+ üniversitenin, Antalya’da bir gece konaklayacağı bu etkinlikte, yerel ve ulusal 
sponsorlar ve destekçilerle anlaşarak, misafirlerimize bilgi ve network dolu bir hafta sonu, 
güzel bir Antalya hatırası ve başarılı bir Akdeniz Üniversitesi izlenimi vermek istiyoruz.  

Bu hedef doğrultusunda, -kendi bölüm öğrencilerimizden oluşan- ekibimiz, 
akademisyenlerimizin, dekan yardımcılarımızın, dekanımızın ve rektörümüzün yardımları ve 
yönlendirmeleriyle hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 

 
  



 

GEÇMİŞ DÖNEM ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM ZİRVESİ 

SPONSORLARIMIZ 

Bu zamana kadar tamamen üniversite ve akademisyenlerin yardımlarıyla, öğrenciler 

tarafından gerçekleştirilen VII. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, katılımın ücretsiz olduğu, 

sponsorluğa dayalı gerçekleşen bir etkinliktir. 

Ve fuaye alanında yer alan 80+ marka Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesini ayakta tutarak, 6000+ 

öğrenci, kariyer, network ve kişisel gelişim fırsatı yakaladı. 

       

   

 



VII. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM ZİRVESİ SPONSORLUK 

KATALOGU 

• Tüm baskılı malzeme, tanıtım, röportaj, duyurum ve markalaşma çalışmalarında, diğer 

katılımcı firma logolarının üstünde ve en az  misli büyüklüğünde “Platin Sponsorlar” başlığı 

altında logo 

• İçeriği Ana Tema ile ilgili olmak kaydıyla zamanlaması tarafınızca belirlenecek bir günde 25 

dakikalık sunum 

• Özel stant kurma hakkı 

• Gazete ve dergilerde çıkacak ilanlarda “Platin Sponsorlar” ibaresi altında logo kullanımı 

• Zirve web sitesi ana sayfasında “Platin Sponsorlar Logosu” konulacaktır. 

• Platin sponsorluk bedeli  15.000 TL + KDV’dir. 

• Tüm baskılı malzeme, tanıtım, röportaj, duyurum ve markalaşma çalışmalarında, 

“Sponsorlar” başlığı altında (Ana sponsorlar haricinde) diğer firma logolarından %50 daha 

büyük logo 

• Özel stant kurma hakkı 

• Gazete ve dergilerde çıkacak ilanlarda “Sponsorlar” ibaresi kullanımı 

• Zirve web sitesinde logo kullanım olanağı 

• Altın Sponsorluk bedeli 7.500 TL + KDV’dir. 

• Tanıtım, röportaj, duyurum ve markalaşma çalışmalarında, “… Sponsorlar” başlığı altında 

logo kullanımı 

• Özel stant kurma hakkı sağlanacaktır. 

• Zirve web sitesinde logo kullanım olanağı 

• Gümüş Sponsorluk bedeli 5000 TL + KDV’dir. 

• Tanıtım, röportaj, duyurum ve markalaşma çalışmalarında, “Destek Sponsorları” başlığı 

altında logo kullanımı 

• Zirve web sitesinde logo kullanım olanağı sağlanacaktır. 

• Ürün sponsorluğu sağlar. 

• Sosyal medya ve web sitelerinde “Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesine” destek verilmeli. 

• Organizasyon komitesinde yer alan öğrencilere mümkünse staj imkanı tanınmalı. 

 

 



 

 

Zeynep Cambaz 

VII. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi Genel 

Koordinatörü 

zzeynepcambaz@gmail.com 

0538 731 2074 

Elyesa Fidangül 

VII. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi Sponsorluk 

Derpatmanı Koordinatörü 

elyesa.fidangull@gmail.com 

0542 655 5540 

 

           
 

Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi Sosyal Medya Hesapları: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ybzirvesi/  
İnstagram: https://www.instagram.com/ybzirvesi/ 

Twitter: https://twitter.com/ybzirvesi 
YouTube: https://www.youtube.com/c/ybzirvesi/videos 

Facebook: https://www.facebook.com/ybzirvesi/ 
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