
 
 
  

SPONSORLUK DOSYASI 

2017 

SATINALMA PROFESYONELLERİ  
ve  

YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ 



 Derneğin Amacı 

Satınalma Mesleğini Türkiye’de ve Uluslararası Alanda 
Geliştirmek … 

SÜ
R

D
Ü

R
Ü

LE
B

İL
İR

 S
A

TI
N

A
LM

A
 

2 



3 

Profesyonel 

Etik 

Global 

Akademik 

Saygın 

Güçlü 

 Mesleki Değerlerimiz 



4 

 Kurumsal Satınalma Yönetim İlkeleri 

TÜSAYDER, globalleşen dünyada, ülkemizdeki 
şirketlerin küresel rekabetçiliğini arttırmak için 
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde 
“Kurumsal Satınalma Yönetim İlkeleri”ni aşağıdaki 
şekilde belirlemiştir : 

 “Adil” Satınalma Yönetimi 
 

 “Sorumlu” Satınalma Yönetimi 
 

 “Şeffaf” Satınalma Yönetimi 
 

 “Hesap Verebilir” Satınalma Yönetimi 

“Kurumsal Satınalma Yönetim İlkeleri”, meslek 
standartlarımızda yer almaktadır.  



Neden TÜSAYDER’e    
Sponsor  Olmalısınız? 
• Satınalma mesleğini ve meslektaşlarını Türkiye’de sahiplenen ilk ve tek dernek olan 

TÜSAYDER’e sponsor olarak, ülkemizde satınalma mesleğinin gelişimine destek 
olabilirsiniz. 

• Global ve rekabetçi satınalma organizasyonları yaratarak, ülke olarak refah 
seviyemizin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. 

• Kar amacı olmayan TÜSAYDER’e sponsor olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ve 
gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmamıza yardımcı olabilirsiniz. 

• Mesleki eğitim ve sertifika programları düzenleyen  TÜSAYDER’e sponsor olarak, 
ülkemizdeki işsizlik  oranının azalmasında pay sahibi olabilirsiniz. 

• TÜSAYDER’in ‘Yerli Yerinde Satınalma’ mottosu ile geliştirdiği milli satınalma 
projelerinin arttırılmasında öncülük edebilirsiniz. 

• 9 bölge temsilciliği ile 6000 satınalma profesyoneline ulaşan TÜSAYDER’e sponsor 
olarak, firmanızı daha etkin bir şekilde tanıtabilirsiniz. 

• Bölgesel ve sektörel liderleri ile büyüyen TÜSAYDER’e sponsor olarak hedef bölge 
ve sektörlere daha kolay ulaşabilirsiniz. 

• Türkiye’yi satınalma konusunda uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek dernek 
olan TÜSAYDER ile firmanızın uluslararası alanda bilinirliğini arttırabilirsiniz. 



  Sponsorluk Seçenekleri 
 

 Ana Sponsor 

 Altın Sponsor 

 Gümüş Sponsor 

 TUSAYLOOK Sponsorluğu 

 Özel Sponsorluklar 

 

 



  Ana Sponsor 

 Her yıl için sadece 1 firma Ana Sponsor olabilecektir. 

 Ana Sponsora, Tüsayder’in  tüm etklinlik ve organizasyonlarında stand kurulumu için yer 
gösterilecek ve ilk yer seçim hakkı verilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı zirve ve konferanslarda bir kişilik konuşmacı hakkı ve 5 dakikalık sunum 
hakkı ile birlikte 9 temsilci bulundurma hakkı verilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı tüm zirvelerde ve konferanslarda, logosu “Ana Sponsor” başlığı ile 
panolarda, sahnede, fuaye alanında ve broşürlerde yer alacaktır. 

 Ana sponsorun, fuaye ve organizasyon salonuna bayrak/flama asma, doküman ve  
promosyon verme hakkı vardır.  

 Ana sponsorluk haricinde diğer sponsorluklarda yer almak isterse veya grup şirketleri sponsor 
olmak isterse % 25 indirim sağlanacaktır. 

 Ana sponsorun logosu ve (varsa basın bülteni), www.tusayder.org adresinde yer alacak ve 
ana sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

 Ana Sponsora, uygulanabilirliği olan durumlarda yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer 
verilecektir. 

 TUSAYLOOK dergisinde bir yıl boyunca tam sayfa yer verilecektir. 

 Ana sponsorun yetkilisi, TÜSAYDER’in toplantılarına “onur konuğu” olarak katılabilir. 

 Ana sponsor firmaya plaket verilecektir. 



  Altın Sponsor 

 Her yıl için sadece 2 firma Altın Sponsor olabilecektir. 

 Ana Sponsora, Tüsayder’in  tüm etklinlik ve organizasyonlarında 9m2 stand kurulumu için yer 
gösterilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı zirve ve konferanslarda bir kişilik konuşmacı hakkı ile birlikte 6 temsilci 
bulundurma hakkı verilecektir. verilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı tüm zirvelerde ve konferanslarda, logosu “Altın Sponsor” başlığı ile 
panolarda, sahnede, fuaye alanında ve broşürlerde yer alacaktır. 

 Altın sponsorun, fuaye ve organizasyon salonunda doküman ve  promosyon verme hakkı 
vardır.  

 Altın sponsorluk haricinde diğer sponsorluklarda yer almak isterse veya grup şirketleri 
sponsor olmak isterse % 15 indirim sağlanacaktır. 

 Altın sponsorun logosu, www.tusayder.org adresinde yer alacak ve altın sponsorun sitesine 
yönlendirme linki verilecektir. 

 TUSAYLOOK dergisinde bir yıl boyunca yarım sayfa yer verilecektir. 

 Altın sponsor firmaya plaket verilecektir. 



  Gümüş Sponsor 

 Her yıl için sadece  3 firma Gümüş Sponsor olabilecektir. 

 Ana Sponsora, Tüsayder’in  tüm etklinlik ve organizasyonlarında 5m2 stand kurulumu için yer 
gösterilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı zirve ve konferanslarda bir kişilik konuşmacı hakkı ile birlikte 3 temsilci 
bulundurma hakkı verilecektir. verilecektir. 

 Tüsayderin yapacağı tüm zirvelerde ve konferanslarda, logosu “Gümüş Sponsor” başlığı ile 
panolarda, sahnede, fuaye alanında ve broşürlerde yer alacaktır. 

 Gümüş sponsorun, fuaye ve organizasyon salonunda doküman ve  promosyon verme hakkı 
vardır.  

 Gümüş sponsorluk haricinde diğer sponsorluklarda yer almak isterse veya grup şirketleri 
sponsor olmak isterse % 10 indirim sağlanacaktır. 

 Gümüş sponsorun logosu, www.tusayder.org adresinde yer alacak ve gümüş sponsorun 
sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

 TUSAYLOOK dergisinde altı ay boyunca yarım sayfa yer verilecektir. 

 Gümüş sponsor firmaya plaket verilecektir. 



  TUSAYLOOK Sponsorluğu 

 TUSAYLOOK “Emtia Görünümleri Raporu” yaklaşık 6000 satınalma profesyoneli ve 
yöneticisine e-posta, sosyal medya ve www.tusayder.org aracılığı ile 
ulaştırılmaktadır.   

 TUSAYLOOK, tüm satınalma profeyonellerinin ve yöneticilerinin ileriye yönelik 
planlamalar yapmak, öngörülerde bulunarak aksiyon almak ve şirketlerinin 
karlılıkları arttıracak satınalma kararları vermek için takip ettikleri ilk ve tek mesleki 
rapordur. 

  TUSAYLOOK Sponsorluğu aşağıdaki şekilde belirlenmektedir  : 

 3 aylık tam sayfa reklam bedeli 10.000TL, yarım sayfa reklam bedeli 5.000 TL. 

 6 aylık tam sayfa reklam bedeli 20.000TL, yarım sayfa reklam bedeli 10.000 TL. 

 12 aylık tam sayfa reklam bedeli 30.000TL, yarım sayfa reklam bedeli 15.000 TL. 

 12 aylık TUSAYLOOK Sponsorluğu seçen firmalar www.tusayder.org adresinde yer 
alacak ve TUSAYLOOK Sponsorluğu alanında, firmanın sitesinde yönlendirme linki 
verilecektir.  

 12 aylık TUSAYLOOK Sponsorluğu seçen firmalar, ikinci kez 12 aylık sponsorluğu 
seçerler ise %20 indirim sağlanacaktır.  

http://www.tusayder.org/
http://www.tusayder.org/
http://www.tusayder.org/
http://www.tusayder.org/
http://www.tusayder.org/


  

  Karşılaştırma Tablosu 

Haklar Ana Sponsor Altın Sponsor Gümüş Sponsor 
Sayı 1 2 3 

Stand Serbest 9 m2 5 m2 

Stand Seçim Hakkı İlk İkinci Üçüncü 

Konuşmacı Hakkı 1 1 --- 

Sunum Süresi 5 dk --- --- 

Temsilci Hakkı 9 kişi 6 kişi 3 kişi 

Etkinlik Logo Sahne/Broşür/Pano Sahne/Broşür/Pano Sahne/Broşür/Pano 

Grup Şirket Sponsor İnd. 25% 15% 10% 

Logo Yayın tusayder.org tusayder.org tusayder.org 

Basın Bülteni tusayder.org --- --- 

Basın Açıklaması Uygun ise --- --- 

Tusaylook 1 yıl / Tam Syf 1 yıl / Yrm Syf 6 ay / Yarım Syf 

Logo Taşıma 100% 65% 30% 

Plaket Var Var Var 

        

Sponsorluk Bedeli            100.000 ₺               70.000 ₺               50.000 ₺  

 Karşılıklı görüş ve öneriler çerçevesinde kapsamlar genişletilebilir. 



  Etkinlik Planı 2017 

  

TRAKYA 

İSTANBUL 

BURSA 

KOCAELİ 

ESKİŞEHİR 

ANKARA 
İZMİR 
MANİSA KONYA 

ANTALYA ÇUKUROVA GAZİANTEP 

KAYSERİ 

 Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirveleri ile İftar Programları yapılması planlanan bölgelerdir. 



 
www.tusayder.org.tr  


