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14 CPE

Kıtalarınbuluştuğuyerde
buluşalım...

9.BilgiTeknolojileriYönetişimveDenetimKonferansı

Günümüzde tüm işletmeler çalışma biçimlerini ve iş
hedeflerini bilgi teknolojilerine uyumlu hale getirerek
rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. Bilgi
Teknolojileri Yönetişimi işlemlerin daha etkin, hızlı ve
güvenilir yapılmasına imkân tanırken, kendisine özgü
bazı riskler yaratmakta, bu riskleri yönetecek kontrol
mekanizmaları kurulmasını ve bu kontrollerin
denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı’nın
9uncusu, 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde “BLOCKCHAIN”
temasıyla İstanbul Milli Reasürans’da
gerçekleştirilecektir. Konferansta Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından 5.01.2018 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Bilgi
Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği tüm yönleriyle ele
alınacaktır.

Alanında ilk ve tek olan bu konferans 300’den fazla
profesyonelin katılımı beklenmekte olup, etkinlik daha
önce Sayıştay, Kamu Gözetim ve Denetleme Kurumu,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu, İç Denetim Koordinasyon Kurumu, Hazine
Müsteşarlığı gibi kurumlarımızın Başkan ve üst düzey
yöneticilerinin açılışları ile gerçekleştirilmiştir.

9. BTYD katılımcılara verimli iletişim ağı ile yeni kariyer
fırsatları, sertifika sınavları hakkında bilgi ve deneyim,
CPE kazanma imkanı sunacaktır.



OTURUM SPONSORU

YAKA KARTI SPONSORU

*Her türlü yazılı ve basılı malzemede Oturum Sponsoru olarak belirtilmesi

* Konusma hakkı verilmesi

* Basında oluşacak haber ve  diğer  tanıtıcı  çalışmalarda oturum sponsoru 
olarak belirtilmesi

l

* 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı

* Konferans alanında 1 adet roll Up bulundurma hakkı

Oturum Sponsorluk Bedeli 10,000 TL + KDV

*  Her türlü yazılı ve basılı malzemede Yaka Kartı olarak belirtilmesi

• Basında oluşacak haber ve diğer tanıtıcı çalışmalarda yaka kartı sponsor olarak
belirtilmesi

• Konferans alanında 1 adet roll Up bulundurma hakkı

• 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı

• Yaka Kartı ipinde Logo bulundurma hakkı

Yaka Kartı Sponsorluk Bedeli 10.000 TL + KDV

DESTEK SPONSORU

* Her türlü yazılı ve basılı malzemede Destek Sponsor olarak belirtilmesi

* Basında oluşacak haber ve diğer tanıtıcı çalışmalarda destek sponsor  
olarak belirtilmesi

* Konferans posterinde destek sponsor olarak belirtilmesi ve logo  

*Konferans alanında bir adet Roll Up hakkı verilmesi

* 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı

Destek Sponsorluk Bedeli 5,000 TL + KDV dir.

KAYITKAYIT

ISACA Üyeleri için: 650 TL + KDV

Üye olmayanlar için: 850 TL + KDV

Aynı Kurumda 4 ve üstü kayıt olması durumunda %20 indirim hakkı verilmektedir.



KATILIM VE BİLGİ İÇİN

www.btyd.org.tr

SATI KELKİT
0312 479 91 03 - 0532 622 61 70

sati@semor.com.tr

http://www.btyd.org.tr/
mailto:sati@semor.com.tr

